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Centro Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
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Santa Maria, Estado do Rio Grande do Sul. 23956

NII 668/99 - Do Poder Executivo, subme
tendo à elevada consideração dos membros do
Congresso Nacional, a retirada de tramitação do
texto da Emenda ao tratado sob transferência de
presos condenados, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Govemo da Re-
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Nº 40/99 - Do Senhor Thales Tácito
Pontes Luz de Pádua Cerqueira, Promotor de
Justiça de Cláudio/MG, encaminhando cópias do
Parecer Ministerial e da Sentença Judicial, em
Procedimento de Jurisdição Voluntária. 23959

Nº 429/99 - Do Senhor Senador: Carlos
Patrocínio, Primeiro-Secretário, em exercício do
Senado Federal, encaminhando para revisão
dessa Casa, os autógrafos do Projeto de Decreto
Legislativo nll 1/97 (PL nº 84/99 na Câmara dos
Deputados). 24013

Nº 490/99 - Do Senhor Deputado Michel Te
mer, Presidente da Câmara dos Deputados, retor
nando às mãos do Deputado Evandro Milhomem a
PEC de sua autoria que "dá nova redação ao inci
so VIII do art. 29, ampliando a imunidade material
dos Vereadores Municipais", por não conter núme
ro mínimo de assinaturas indicado no inciso I, art.
201, do Regimento Interno. 24022

Nº 491/99 - Do Senhor Deputado Michel
Temer, Presidente da Câmara dos Deputados,
retornando às mãos do Deputado João Caldas, a
PEC de sua autoria que "dá nova redação ao in
ciso VI do art. 93, fixando em setenta e cinco
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dos magistrados", por não conter número mínimo
de assinaturas indicado no inciso I, art. 201, do
Regimento Interno. 24022

Nº 533/99 - Do Senhor Deputado Michel
Temer, Presidente da Câmara dos Deputados,
retornando às mãos do Deputado Carlos Batata,
a PEC de sua autoria que "estabelece, excepcio
nalmente, o mandato de seis anos para Prefei
tos, Vice-Prefeitos e Vereadores eleitos no pleito
eleitoral do ano 2000, para instituir a coincidência
geral das eleições a partir de 2002", por não con
ter número mínimo de assinaturas indicado no in-
ciso I, art. 201, do Regimento Interno. 24022

NII 218/99 - Do Senhor Deputado Odelmo
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Nº 549/99 - Do Senhor Deputado OdeImo
Leão, Líder do PPB, indicando os Deputados do
PPB que integrarão a Comissão Parlamentar de
Inquérito destinada a apurar ,o desperdício de
alimentos no período dos Governos imedia
tamente anteriores ao Presidente Femando Henrique
Cardoso ,........................... 24022

NII 548/99 - Do Senhor Deputado Dilceu
Sperafico, Presidente da Comissão de Agricultu
ra e Política Rural, solicitando novo despacho ao
PL nll 3.753/97. 24023

Nº 261/99 - Do Senhor Deputado José
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- Do Senhor Deputado Cunha Bueno, soli
citando que conste nos avulsos o nome de todos
os co-autores do PL nº 513/99 :: ..

- Do Senhor Deputado Ricardo Berzoine,
solicitando a desapensação do PL nº 629/99 do
PL nº 121/99;" " ..

- Do Senhor Deputado Silas Brasileiro, re
querendo a constituição de Comissão Especial
para dar parecer aos Projetos de Lei nº 2.905/97
(e seu apenso PL nº 4.841/98) .

- Do Senhor Deputado Vicente Caropreso,
referente ao processo de votações da denomina-
da licença prévia ao STF .

- Do Senhor Deputado Walter Pinheiro, re
querendo seja enviado ao Sindicato dos Traba
lhadores de Água e Esgoto da Bahia - SINDAE,
registro do seu 1312 aniversário ..
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ANTONIO CARLOS BISCAIA - Sucessão
de escândalos de corrupção na Administração
Pública Federal. Expectativa de providências do
Ministério Público sobre 6 assunto. Contrarieda
de ao processo de divisão e privatização da em-
presa Furnas Centrais Elétricas S.A. .

DA. ROSINHA - Envolvimento de autorida
des governamentais no processo de privatização
do Sistema Telebrás. Conveniência de afas
tamento do Presidente Femando Henrique Cardoso
do exercício do cargo. Incompreensível rejeição,
pela base governista, de instalação de Comissão
Parlamentar Mista de Inquérito para apuração de
prováveis ilegalidades no processo de privatiza-
ção do setor de telecomunicações " ..

AVENZOAR ARRUDA - Constituição, pela
Casa, de Comissão Parlamentar Mista de Inqué
rito para investigação de denúncias de interferên
cia do Presidente da República no processo de
privatização do Sistema Telebrás a favor de gru-
po consorciado " ..

DA. HÉLIO - Desconfiahça e indignação
do povo brasileiro com o método utilizado napri
vatização de empresas estatais, Repúdio àil'lter
ferência do Presidente da República no proces
so. Cobrança de atitude enérgica do Poder ,Judi-
ciário diante dos escândalos ocorridos J.?; ..
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Nº 305/99 - Do Senhor Deputado José Nº 125/99 - Do Senhor Deputado Aloysio
Carlos Aleluia, Presidente da Comissão de Cons- Nunes Ferreira, solicitando a retirada de sua
tituição e Justiça e de Redação, encaminhando o assinatura na Emenda nº 4, referente à PEC
PLC nº 98/92..:...................................................... 24023 nQ112/95 · ·.. ·.T · ·.. ··.. · 24027

NQ 308/99 - Do Senhor Deputado José NQ 55/99 .1. Do Senhor Depqtado Cabo
Carlos Aleluia, Presidente da Comissão de Julio, solicitando porte de arma.......... 24027
Constituição e Justiça e de Redação, comu-
nicando que a referida Comissão apreciou o PL
nº 2.523-A/96 '" 24023

Nº 309/99 - Do Senhor Deputado José
Carlos Aleluia, Presidente da Comissão de Cons
tituição e Justiça e de Redação, encaminhando a
PEC nQ 7/99. 24024

NQ 235/99 - Do Senhor Deputado Geovan
Freitas, Presidente em exercício da Comissão <;le
Constituição e Justiça e de Redação, encami-
nhando o PL nQ1.961/96. 24024

NQ 65/99 - Do Senhor Deputado Flávio
Derzi, Presidente da Comissão de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, solicitan-
do a apensação do PL nº 217/99 ao PL nº 28/99... 24024

Nº 327/99 - Do Senhor Deputado Nilmário
Miranda, Presidente da Comissão de Direitos
Humanos, encaminhando o Relatório da Subco
missão da Comissão de "Direitos Humanos que
manteve contatos com autoridades do Estado do
Paraná e representantes da Sociedade Civil para
colaborar na busca de soluções pacíficas nos
conflitos rurais do Estado. 24024

NQ 66/99 - Do Senhor Deputado Antônio
Carlos Pannunzio, Presidente da Comissão de
Relações Exteriores e de Defesa Nacional, solici
tando que o PL nQ479/99 seja apensado ao PL"
nQ 2.787/97 ~.' ",'o 24026

Nº 29/99 - Do Senhor Deputado Alceu
Collares, Presidente da Comissão de Seguridade
Social e Família, requerendo adesapensação do
PL nº 183/99 do PL nº 3.594/97. 24026

Nº 30/99 - Do Senhor Deputado Alceu
Collares, Presidente da Comissão de Seguridade
Social e Família, requerendo a desapensação do
PL nº 414/99 do PL nº 347/99. 24026

Nº 35/99 - Do Senhor Deputado Alceu
Collares, Presidente da Comissão de Seguridade
Social e Família, comunicando que a referida Co-
missão apreciou o PL nº 4.191/98......................... 24027

Nº 36/99 - Do Senhor Deputado Alceu
Collares, Presidente da Comissão de Seguridade
Social e Família, comunicando que a referida
Comissão apreciou o PL nº 4.557/98. 24027

Nº 37/99 - Do Senhor Deputado Alceu
Collares, Presidente da Comissão de Seguridade
Social e Família, comunicando que a referida
Comissão apreciou o PL nQ4.403/98. 24027



Maio de 1999 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 25 23943

ARLINDO CHINAGLlA - Constituição, pela WELLlNGTON DIAS - Encaminhamento
Casa, de Comissão Parlamentar de Inquérito para de requerimento à Mesa Diretora da Casa para
investigação de denúncias de interferência do Pre- requisição das fitas citadas em reportagem publi-
sidente da República no processo de privatização cada no jornal Folha de S.Paulo, sobre favore-
do Sistema Telebrás a favor de grupo consorciado. 24033 cimento de grupo privado pelo Presidente Femando

OSVALDO BIOLCHI (Pela ordem) - Rego- Henrique Cardoso durante o processo de privati-
zijo com o anúncio, pelo Presidente da Repúbli- zação da Telebrás. Defesa de revisão, pela dire-
ca, da Iiberação.de recursos para o Programa de ção das Centrais Elétricas do Piauí S.A.
Crédito Educativo. 24034· CEPISA, de decisão referente a demissão de

VANESSA GRAZZIOTIN _ Denúncia, pelo funcionários da empresa. 24041

jornal Folha de S.Paulo, de favorecimento de FERNANDO MARRONI - Necessidade de
grupo privado pelo Presidente Femando Henrique mudança da política econômica governamental.
Cardoso durante o processo de privatização da Divulgação, pelo Departamento Intersindical de

.Telebrás. Conveniência de abertura de processo Estatísticas e Estudos Socioeconômicos
contra o Chefe do Executivo por crime de rés- DIEESE, de pesquisa reveladora de índice recor-
ponsabilidade. 24034 de de desemprego na Grande São Paulo, Estado

JOSÉ MACHADO _ Instauração de Comis- de São Paul~. Urgência na apuração dos escân-
são Parlamentar de Inquérito para investigação dalo.s prod~zldos pelo Governo Federa!................ 24042
de denúncias de interferência do Presidente da JOSE CARLOS ELIAS - Anúncio de apre-
República no processo de privatização do Siste- sentação de projeto de lei referente à redução da
ma Telebrás: Elevado índice de desemprego em alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializa-
São Paulo, Estado de São Pau/o. Preocupação dos - IPI incidente sobre móveis em geral.......... 24043
com a crise socioeconômica brasileira. 24035' EURípEDES MIRANDA - Comportamento

VALDECI OLIVEIRA - Denúncia, pelo jomal da. base governista diante da denúncia de interfe-
Folha de S.Paulo, de favorecimento de grupo pri- rência do Presidente da República no processo
vado pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso de privatização do Sistema Telebrás. Artigo "So-
durante o processo de privatização da Telebrás...... 24036 mos todos babacas", do jurista Saulo Ramos, pu-

GIVALDO CARIMBÃO _ Solidariedade ao blicado na Folha de S.Paulo. 24043
Governador Ronaldo Lessa, do Estado de Alago- SÉRGIO CARVALHO - Recuperação de
as, em face da enorme dívida herdada de admi- rodovias vicinais no Estado de Rondônia.............. 24044
nistrações anteriores. Indignação do orador com SIMÃO SESSIM - Desempenho da econo- .
o volu~e d~ recurs~s. r~ivindicados pelos Pode- mia fluminense. Excelência da política de desen-
res LegIslativo e JudICiáriO do Estado. 24037 volvimento socioeconômico implantada pelo Go-

FERNANDO FERRO - Denúncia, pelo jor- vernador Anthony Garotinho, do Estado do Rio
nal Folha de S. Paulo, de favorecimento de gru- de Janeiro. Construção da RJ-109, conhecida
po privado pelo Presidente Fernando Henrique como Estrada' do Contorno, entre o Município de
Cardoso durante o processo de privatização da Duque de Caxias e o Porto de Sepetiba, em
Telebrás. Necessidade de providências da Casa Itaguai. Apresentação à bancada federal flumi-

,sobre o assunto. 24038 nense do Programa de Integração de Recursos
ANTO·NIO PALOCCI _ Declarações pres- para as Ações de Saneamento. 24045

tadas pelo Secretário da Receita Federal, Sr. CONFÚCIO MOURA - Omissão do Instituto
Everardo Maciel, à Comissão Parlamentar de Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais
Inquérito do Sistema Financeiro Nacional acerca Renováveis - /BAMA na fiscalização da explora-
de sonegação fiscal e evasão de divisas. Urgen- ção das florestas tropicais em Municípios rondonien-
te flexibilização do sigilo bancário no País. 24039 ses. Apelo ao Governador do Estado de Rondônia,

MARCONDES GADELHA - Críticas à va- José Bianco, para imediata conclusão e inaugura-
lorização, pela Oposição, da prática da escuta ção do hospital público do Município de Buritis. ....... 24046
clandestina no País. Licitude dos procedimentos EDINHO BEZ - Alto índice de inadimplên-
adotados pelo Governo Federal durante o pro- cia no comércio varejista em virtude dos eleva-
cesso de privatização da Te/ebrás. 24039 dos juros cobrados nas compras a prazo.............. 24048

ENIO BACCI - Aplauso ao pedido de das- SERAFIM VENZON - Ameaça de paralisa-
culpas do Governador Anthony Garotinho, do ção dos hospitais filantrópicos catarinenses em
Estado do Rio de Janeiro, aos moradores do virtude da baixa remuneráção paga pelos serviços
Morro da Mangueira em razão de violência prati- prestados ao Sistema Único de Saúde. Urgente
cada por policiais militares. "Y~"'''''''''''''''''''''''''''' 24040 necessidade de revisão da tabela do SUS. 24049
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ROLAND LAVIGNE - Apresentação de MANOEL SALVIANO - Criação da Associ-
projeto de lei sobre pagamento aos trabalhado- ação dos Prefeitos da Região Administrativa -
res avulsos da área dos portos de indenização 20, no Estado do Ceará. Transcurso do 21º ani-
correspondente ao Adicional do Trabalhador versário de fundação do Centro de Formação
Avulso, prevista na Lei nº 8.630. 24050 Profissional de Juazeiro do Norte - 26 de maio.. 24058

ALOíZIO SANTOS - Inauguração do novo DA. BENEDITO DIAS - Denúncia de práti-
parque gráfico do jornal A Gazeta, do Estado do ca ilícita de desmatamento da floresta amazônica
Espírito Santo. 24050 pela empresa Jari Celulose, com a conivência de

PAULO PAIM - Críticas à rejeição, pela Co- funcionários de órgãos de fiscalização do Estado
missão de Trabalho, de Administração e Serviço do Pará. Importância da reestruturação do
Público da Casa, do Projeto de Lei nº 1, de 1995, Ministério do Meio Ambiente empreendida pelo
de autoria do orador, referente ao reajuste para 180 Ministro José Sarney Filho em prol da preserva-
reais do valor do salário mínimo vigente no País. ..... 24050 ção do ecossistema brasileiro. Proposta de cons-

ALBÉRICO CORDEIRO _ Conclusão do trução da Usina Hidrelétrica de Santo Antônio, na
Hospital Regional de Arapiraca, Estado de Alagoas.. 24051 região do Jari, Estado do Pará. 24058

GONZAGA PATRIOTA - Caráter centrali- AUGUSTO NARDES - Importância do tra-
zador do Governo Fernando Henrique Cardoso balho realizado pela Organização de Cooperati-
em contraposição à administração descentraliza- vas Brasileiras - OCB. Regozijo pela posse do
da do ex-Governador Miguel Arraes. Visita do Sr. Valdir Colatto na Presidência do órgão e
Governador de Pernambuco, Jarbas Vasconce- congratulações ao ex-Presidente, Sr. Dejandir
los, às cidades de Petrolina e Salgueiro. Impossi- Dalpasquale, pelo seu trabalho em prol do coope-
bilidade de audiência com o Governador para a rativismo nacional. 24059
discussão de problemas referentes aos Municípi- PAULO ROCHA - Inoperância das autori-
os. Denúncia de prática de violência por policiais dades governamentais diante da questão fundiá-
militares contra o adolescente Alessandro Antônio ria e da violência praticada no campo no Estado
da Silva, em Salgueiro. 24051 do Pará. 24060

ARTHUR VIRGíLIO - Existência de inte- NELSON PELLEGRINO - Representação
resses contrariados, representados por empre- do Partido dos Trabalhadores contra o Presiden-
sas cartoriais, partidos políticos atrasados e cor- te Fernando Henrique Cardoso por prática de cri-
porações de privilégios, nas denúncias referen- me de responsabilidade, pelo favorecimento de
tes à privatização do Sistema Telebrás. Opção grupos privados no processo de privatização do
parlamentarista do Partido da Social Democracia Sistema Telebrás. Convocação do Ministro das
Brasileira - PSDB. 24052 Comunicações, Pimenta da Veiga, e do Presi-

JOSÉ ROCHA - Transcurso do 372 aniver- dente do Banco Nacional de Desenvolvimento
sário da emancipação político-administrativa de Econômico e Social - BNDES, José Pio Borges,
Serra Dourada, Estado da Bahia - 12 de maio. à Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
Realizações do Município na área de educação e ção e Informática. Elenco de medidas adotadas
saúde. 24054 pela bancada petista para averiguação de de-

AGNALDO MUNIZ - Apoio à proposta núncias sobre a licitude do processo de venda da
apresentada pela Associação Nacional dos Diri- referida estatal. .. 24060
gentes de Instituições Federais de Ensino Supe- MAX MAURO - Denúncia de violência e
rior - ANDIFES de inserção, no orçamento das uso do aparato da Polícia Militar capixaba em
universidades federais, de recursos para amplia- ação de despejo no Conjunto Residencial Itapari-
ção gradativa do número de vagas. 24055 ca Sol - 2!! Etapa, no Município de Vila Velha,

PAULO FEIJÓ - Defesa da integridade do em prol da empreiteira Economisa Crédito Imobi-
processo de privatização do Sistema Telebrás. Iiário. Pedido de investigação, por parte da Rece-
Críticas à Oposição pelas tentativas de desesta· ita Federal, da situação tributária da referida em-
bilização do Governo Federal. 24056 presa após o período de liquidação decretada

NEUTON LIMA - Necessidade de fiscaliza- pelo Banco Central. 24061

ção e normatização das ações praticadas por CELSO JACOB - Comparação entre a
empresas privadas concessionárias de distribui- inoperância das práticas administrativas do
ção de energia elétrica. Denúncia de abusos pra- Presidente Fernando Henrique Cardoso e a ex-
ticados pela Elektro, responsável pelo forneci- celência das ações' implementadas pelo Gover-
mento de energia elétrica para a zona rural do nador Anthony Garotinho em prol da população
Município de Peruíbe, Estado de São Paulo. 24057 fluminense ,.;:.:...... 24062
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RITA CAMATA - Apoio do Ministro Francisco GONZAGA PATRIOTA - Necessidade de
Domelles, do Trabalho e Emprego, ao pleito de in- concretização do projeto de transposição das
tegrantes da Frente Parlamentar pela Criança, da águas do Rio São Francisco como medida eficaz
Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos no combate à seca no Nordeste. Realização do I
Deputados, da Marcha Global Contra o Trabalho Fórum de Desenvolvimento do Projeto Fulgêncio,
Infantil e de representantes de entidades civis de- no Município pernambucano de Santa Maria da
fensoras dos direitos da criança e do adolescente... 24063 Boa Vista. Descaso do Governo Federal quanto

CUNHA BUENO - Repúdio ao domínio ao cumprimento das medidas constantes no
exercido pelo Govemo chinês no Tibete. Excelên- "Acordo de 1986"................................................... 24072
cia dos princípios difundidos por Dalai Lama em JUTAHY JUNIOR (Pela ordem) - Anúncio
prol dos direitos humanos. Conclamação do orador de apresentação de projeto de lei sobre a criação
para maior participação das autoridades brasileiras da Agência Nacional de Fiscalização das Institui-
na luta pela independência do povo tibetano........... 24064 ções Financeiras e do Instituto Segurador de

PEDRO IRUJO - Relevância do trabalho Créditos Contra Instituições Financeiras. 24082
empreendido pelo Secretário da Indústria, Co- CAIO RIELA (Pela ordem) - Transcurso do
mércio e Mineração, Deputado Benito Gama, 153Q aniversário de emancipação políti-
para o desenvolvimento do Estado da Bahia. co-administrativa do Município de Uruguaiana,
Expectativa sobre a instalação do parque indus- Estado do Rio Grande do Sul- 29 de maio. ....... 24082
trial da Ford Brasil Ltda. em território baiano. ....... 24065 ROMEL ANIZIO (Pela ordem) - Considera-

TETÉ BEZERRA - Falecimento do ções sobre a crise entre o Govemo do Estado de
ex-Senador e ex-Deputado Federal Vicente Minas Gerais e a União. 24083
Bezerra Neto. 24065 ROBERTO BALESTRA (Pela ordem) -

JOSÉ CARLOS COUTINHO - Excelência Manifestação, na Capital Federal, de trabalhado-
do funcionamento do Hospital Azevedo de Lima, res do setor canavieiro em defesa da preserva-
em Niterói, Estado do Rio de Janeiro. Maior aten- ção do Programa Nacional do Álcool -
ção do Ministério da Saúde às necessidades da PROÁLCOOL. 24084
instituição. 24066 JORGE ALBERTO (Pela ordem) - Presen-

DA. HELENO - Padrão de limpeza pública ça do Sr. Renilson Rehem de Souza, Secretário
:le Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro. de Assistência à Saúde, do Ministério da Saúde,
:nauguração, pelo Prefeito Zito, de novas vias ur- na Subcomissão Especial para Estudo das Tabe-
,)anas no Município. 24067 las de Procedimentos do Sistema Único de Saú-

RUBEM MEDINA - Desemprego provoca- ~e - SUS, da Comis~ão d~ Seguridade e Famí-
do pela redução da oferta de postos de trabalho lia, p~ra. d~b~te da sltuaçao das Santas Casas
na Companhia Siderúrgica Nacional - CSN. de Mlsenpprdla. ...,:.ç.............................................. 24084
Sugestões às autoridades governamentais para ALBERTO GOLDMAN (Pela ordem) - lIe-
resolução da questão socioeconômica do Municí- galidade da divulgação de comunicações telefô-
pio de Volta Redonda, Estado do Rio de Janeiro.. 24067 nicas. Licitude do processo de privatização do

RICARDO NORONHA - Repúdio a missi- Sistema Telebrás. Papel do dirigente público. ...... 24084
va da Associação Comercial e Industrial de POMPEO DE MATTOS (Pela ordem) -
Anápolis, Estado de Goiás, contrária às ações Escândalos do Governo Fernando Henrique
desenvolvimentistas implementadas pelo Go- Cardoso. Instauração de Comissão Parlamentar
vernador Joaquim Roriz, do Distrito Federal. .., 24068 de Inquérito para investigação de denúncias de

UBIRATAN AGUIAR - Manifestação de interferênci~ d~ Pr:sident~ da República no pro-
pesar pelo falecimento do líder político José Pa- cesso de pnvatlzaçao do Sistema Telebrás. 24085
rente Prado, de Sobral, Estado do Ceará. 24068 PRESIDENTE (Michel Temer) - Solicita-

V - Grande Expediente ção do comparecimento dos Srs. Deputados ao
ALMERINDA DE CARVALHO _ Amplia- plenário para início da Ordem do Dia. 24086

ção do déficit habitacional brasileiro. Precarieda- MILTON TEMER (Pela ordem) ;- Artigo
de das condições habitacionais da população de "FHC dribla FMI e ajuda sonegadores", publicado
baixa renda. Criação de política nacional de habi- no Boletim Raioxis, do Rio de Janeiro.................. . 24086
tação. Implementação do Programa de Arrenda- CESAR BANDEIRA (Pela ordem) - Enca-
mento Residencial, instituído pela Medida Provi- minhamento de requerimento de informações à
sória nQ 1.823, de 1999. Empenho do Poder PÚ- Caixa Econômica Federal sobre os investimentos
blico e da sociedade no combate ao déficit habi· fealizados na área de habitação entre os anos de
tacional existente no País...................................... 24069 1996 e 1999........................................................... 24087
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AGNELO QUEIROZ (Pela ordem) - De- RODRIGUES, EVILÁSIO FARIAS, JOSUÉ
núncia, pelo jornal Folha de S.Paulo, de favore- BENGTSON, JOSÉ ROBERTO BATOCHIO,
cimento de empresa pelo Presidente Fernando CUNHA BUENO, PROFESSOR LUIZINHO,
Henrique Cardoso durante o processo de privati- MENDES RIBEIRO FILHO, JOÃO ALMEIDA,
zação da Telebrás. Necessidade de providências AROLDO CEDRAZ, ARNALDO MADEIRA. 24095
do Congresso Nacional para esclarecimento do PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprova-
assunto. 24088 ção da proposta. 24095

~RNALDO FARIA DE ~Á~(Pela ordem) - PROFESSOR LUIZINHO (Pela ordem) _
Encaminhamento, pela Assoclaçao de Aposenta- Solicitação de verificação de votação. 24095
dos e Pens~oni~tas de São J~sé dos Camp~s, .de PRESIDENTE (Michel Temer) _ Deferi-
correspondencla ao Sr. Presidente da Republlca d r't - d "f - d t - 24096
com reclamação contra o índice de reajuste dos mento a so ICI açao e ven Icaçao e vo açao....
benefícios previdenciários. 24089 Usaram da palavra para orientação das

NILMÁRIO MIRANDA (Pela ordem) _ respectivas bancadas os Srs; Deputados
Encaminhamento de requerimento de informa- PROFESSOR LU1ZINHO, JOSE ROBERTO
ções ao Ministério do Exército sobre a produção BATOCHIO, MENDES RIBEIRO FILHO. 24096
e utilização de minas terrestres pelo País. 24089 CUNHA BUENO (Pela ordem) - Reclama-

ENIO BACCI (Pela ordem) - Apresentação ção contra funcionamento do painel eletrônico. .... 24096
de requerimento de informações ao Ministério da Usaram da palavra para orientação das
Fazenda sobre os jogos lotéricos explorados respectivas bancadas os Srs. Deputados
pela Caixa Econômica Federal. 24090 PROFESSO~ LUIZINHO, AROLDO CEDRAZ,

LUCI CHOINACKI (Pela ordem) - Apre- ODELMO LEAO. 24096
sentação de projeto de lei acerca de fixação de CUNHA BUENO (Pela ordem) - Reitera-
tetos tarifários provisórios sobre a importação de ção da reclamação contra funcionamento do pai-
produtos agropecuários. 24090 nel eletrônico. 24096

NELSON PELLEGRINO (Pela ordem) - Usaram da palavra para orientação das
Apresentação de projeto de lei sobre instituição, respectivas bancadas os Srs. Deputados
pelo Ministério da Educação, da Política Nacional RUBENS BUENO, INOCÊNCIO OLIVEIRA,
de Moradia EstudantiL.......................................... 24090 JOÃO ALMEIDA, BISPO RODRIGUES. 24096

PRESIDENTE (Michel Temer) - Aplica- NILMÁRIO MIRANDA (Pela ordem) - Fale-
ção, pela Presidência, da pena de censura verbal cimento do Prof. Vinícius Caldeira Brant, no
ao Deputado Jair Bolsonaro em face de entrevis- Estado de São Paulo............................................. 24096
ta c~nced!da.à ~V Bandeirantes contrária à nor- DA. HÉLIO (Pela ordem) _ Orientação da
malldade mstltuclonal. ..:........................................ 24090 respectiva bancada. Apresentação de requeri-

VI - Ordem do Dia mento à Comissão de Seguridade Social e Famí-
JOSÉ GENOíNO (Pela ordem) - Anúncio lia sobre convite aos diretores de hemocentros

de apresentação, pelos partidos oposicionistas, para discussão e avaliação da distribuição de
de representação contra o Presidente da Repú- sangue no País.......... 24097
bli~a, por descumprime~to de dis~ositivo consti- GERALDO SIMÕES (Pela ordem) _ Apre-
tucl~nal concernente à I~~essoahd~de em tran- sentação de projeto de lei complementar sobre
saçoes entre o agente publico e o pnvado. 24094 proibição da promulgação de leis que concedam

PRESIDENTE (Michel Temer) - Recebi- subsídio, isenção, redução de base de cálculo,
mento da representação.......................... 24094 crédito presumido, anistia, remissão ou qualquer

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação, benefício fiscal um ano antes e três meses depo-
em primeiro turno, da Proposta de Emenda à is da data das eleições. 24097
Constituição nQ 498-B, de 1997, que altera a re- LUCI CHOINACKI (Pela ordem) - Realiza-
dação dos arts. 49, 84, 89, 90, 142 e 144 e supri- ção, no Estado de Santa Catarina, de seminário
me o art. 91 da Constituição Federal. 24095 estadual sobre produtos transgênicos........ 24097

Votação da proposta da Comissão Especial BEN-HUR FERREIRA (Pela ordem) - Con-
de preferência para votação da Proposta de Emen- vite aos Deputados para a instalação da Frente
da à Constituição n

Q
626, de 1998, apensada. ........ 24095 Parlamentar Brasil/África, no Espaço Cultural da

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado Casa. Reiteração de pedido de constituição de
MENDES RIBEIRO FILHO. 24095 Comissão destinada ao acompanhamento dos

Usaram da palavra para orientação das preparativos dos eventos comemorativos dos
respectivas bancadas os Srs. Deputados BISPO 500 anos do descobrimento do Brasil. 24097
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JOÃO GRANDÃO (Pela ordem) - Anúncio NORONHA, THEMíSTOCLES SAMPAIO,
de apresentação de requerimento de informa- DJALMA PAES. 24110
ções ao Ministério da Saúde sobre controle da PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
utilização de marcapasso cardíaco no Brasil. ....... 24097 da emenda apresentada na Comissão Especial,

Usaram da palavra para orientação das com parecer pela rejeição. 24110
respectivas bancadas os Srs. Deputados Usaram da palavra para orientação das
AIRTON CASCAVEL, INOCÊNCIO OLIVEIRA..... 24098 respectivas bancadas os Srs. Deputados BISPO

PRESIDENTE (Michel Temer) - Determina- RODRIGUES, ~VILÁSIO FARIAS, CELSO
- . - GIGLlO, JOSE ROBERTO BATOCHIO,

çao às Comlssoes de encerramento dos trabalhos. 24099 ODELMO LEÃO, JOSÉ GENOíNO, MILTON
WALDOMIRO FIORAVANTE (Pela ordem) MONTI, JOÃO ALMEIDA, INOCÊNCIO

- Lançamento, pelos Estados do Rio Grande do OLIVEIRA, DUILlO PISANESCHI. 24110
Sul, Paraná e. Santa Cata~i~a, da Frente Sul de Usaram da palavra pela ordem, para regis-
Defesa da Agncultura FamIliar. 24099 tro de voto, os Srs. Deputados ALBÉRICO

ENIO BACCI (Peja ordem) - Presença da CORDEIRO, OLIVEIRA FILHO, ROBERTO
Secretária de Assistência Social do Ministério da PESSOA, HILDEBRANDO PASCOAL, JUTAHY
Previdência e Assistência Social, Sra. Wanda JUNIOR, JANDIRA FEGHALI, AYRTON XERÊZ,
EngeJ Aduan, em reunião da Comissão de Segu- MARCELO DÉDA, DUILlO PISANESCHI,
ridade Social e Família, para explanação sobre NELSON OTOCH.................................................. 24111
assistência ao menor e ao adolescente. Anúncio PEDRO WILSON (Pela ordem) _ lança-
da presença na Comissão, dia 9 de junho, do Mi- mento, dia 9 de junho, no Plenário nQ 10, da
nistro Waldeck Ornélas. 24099 Frente Parlamentar em Defesa da Universidade

VICENTE CAROPRESO (Pela ordem) - Pública. 24111
Anúncio da apresentação de projeto de lei sobre JANDIRA FEGHALI (Pela ordem) - Deferi-
faculdade, às pessoas físicas e jurídicas, de de- mento, pelo Supremo Tribunal Federal, de ação
dução do Imposto de Renda por contribuições direta de inconstitucionalidade contra termos da
para hospitais públicos e instituições sem fins lu- Medida Provisória nQ 1.219, relativa à prorroga-
crativos. Suplementação de verbas orçamentári- ção do balanço da empresa Furnas Centrais Elé-
as para a duplicação da BR-101 no Estado de tricas S.A. para sua cisão. 24111
Santa C~ta~in~ .. ~p~raçã~ de irregu~ar~dades na MARIA ELVIRA (Pela ordem) _ Regozijo
conce~sao a Inlcl~t,va pn~ada do d'r~'to ?e ex- da bancada mineira pela não-privatização da em-
ploraça~ de rodOVias catanne~ses. Sohdaned~de presa Furnas Centrais Elétricas S.A. 24112
ao Pres~dente ~ernando Hennque Ca~d?so dlan- GERSON PERES (Pela ordem) _ Cumpri-
~e da dlvulgaçao de conversas telefonlcas pelo mentos ao Deputado Odelmo Leão pelo transcur-
Jornal Folha de S.Paulo. 24099 . , . 24112

so de seu anlversano .
NEIVA ~OREIR.A: (Pela or?em) - Anúncio PRESIDENTE (Michel Temer) _ Cumpri-

da apresentaçao de projeto de lei sobre seguran- mentos da Presidência ao Líder Odelmo Leão..... 24112
ça para estabelecimentos financeiros e novas .
normas para constituição e funcionamento das Usaram da palavra pela ordem, para regls-
empresas particulares que exploram serviços de tro de voto, os Srs. Deputados IGOR AVELlNO,
vigilância e transporte de valores. 24100 WALDIR SC

I
HoMnIDoT. BARBAO. BERTO BRANT,

GERMANO R G , 24112
ROBERTO BALESTRA (Pel~. orde~). - EVILÁSIO FARIAS (Pela ordem) _ Anúncio

Anúncio da presença em Brasll~a, Dlstnto da presença de lideranças das federações habita-
Federal, de t~abalhadores ~ empr:sános do.setor cionais do País para reunião de audiência pública
sucr~alcoolelro para manl~estaçao de apoIo ao promovida pelas Comissões de Finanças e Tribu-
Presidente Fernando Hennque Cardoso, em ra- tação e de Desenvolvimento Urbano e Interior...... 24112
zão de medidas adotadas para a retomada da .
produção de álcool no País. 24100 Usaram da palavra pela ordem'RdaNre9lS'sctroo

de voto, os Srs. Deputados F A C
PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra- RODRIGUES, GERSON GABRIELLI, ALCESTE

mento da votação. 24100 ALMEIDA, MARCOS LIMA. 24112

Aprovação do requerimento de preferência MARIA ELVIRA (Pela ordem) - Visita de in-
para votação da Proposta de Emenda à Constitu- tegrantes da Comissão de Educação, Cultura e
ição nl! 626, de 1998...... 24100 Desporto a São Paulo para promoção, na Assem-

Usaram da palavra pela ordem. para re- bléia Legislativa do Estado, de reunião de audi~n-

gistro de voto, os Srs. Deputados RICARDO cia pública sobre a violência nas ~scolas do Pais. . 24113



23948 Quinta-feira 27 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 1999

Usou da palavra pela ordem, para registro Usaram da palavra para encaminhamento
de voto, o Sr. Deputado ARMANDO ABÍLlO......... 24113 da votação os Srs. Deputados ARNALDO

MARIA ELVIRA (Pela ordem) - Anúncio da FARIA DE SÁ, FERNANDO CORUJA. 24126
presença do Governador Itamar Franco, do Esta- PRESIDENTE (Miphel Temer) - Votação
do de Minas Gerais, em Brasília, Distrito Federal. 24113 da Proposta de Emenda à Constituição nº 626/98,

JOEL DE HOLLANDA (Pela ordem) - Impor- em 1Q turno, ressalvados os destaques............... 24128
tância do Programa Nacional do Álcool como ins- Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
trumento de manutenção do homem no campo. INOCÊNCIO OLlVEIRA......................................... 24129
Apoio à revitalização do setor sucroalcooleiro. 24113 Usaram da palavra para orientação das

BABÁ (Pela ordem) - OCorrência de atroci- respectivas bancadas os Srs. Deputados
dades contra trabalhadores rurais sem terra na re- FERNANDO GABEIRA, JOÃO HERRMANN
gião de Querência do Norte, Estado do Paraná. .... 24113 NETO, DE VELASCO, ROBERTO JEFFERSON,

Usaram da palavra pela ordem, para regis- DA. HÉLIO, ODELMO LEÃO, VIRGÍLIO
tro de voto, os Srs. Deputados URSICINO GUIMARÃES, MARÇAL FILHO, JOÃO ALMEIDA,
QUEIROZ, FLÁVIO DERZI.................................... 24114 INOCÊNCIO OLIVEIRA, DUILlO PISANESCHI,

MAGNO MALTA (Pela ordem) - Registro PEDRO EUGÊNIO, INOCÊNCIO OLIVEIRA,
de voto. Idoneidade do Ministro Pedro Malan, da VIRGÍLIO GUIMARÃES. 24129
Fazenda. Inauguração do novo parque gráfico do Usaram da palavra pela ordem, para regis-
jornal A Gazeta, de Vitória, Estado do Espírito tro de voto, os Srs. Deputados JAIME MARTINS,
Santo. 24114 EXPEDITO JÚNIOR, RICARTE DE FREITAS,

Usou da palavra pela ordem, para registro LUIZ FERNANDO, PEDRO CORRÊA, ROMEL
de voto, o Sr. Deputado OSMÂNIO PEREIRA...... 24115 ANIZIO, DA. ROSINHA, PAULO OCTÁViO.......... 24131

ÂNGELA GUADAGNIN (Pela ordem) - JOSÉ MÚCIO MONTEIRO (Pela ordem) -
Anúncio de apresentação de requerimento de in- Associação do orador às reivindicações dos tra-
formações ao Ministério das Comunicações so- balhadores e produtores do setor sucroalcooleiro
bre habilitação de rádios comunitárias. 24115 concementes à reativação do Proálcool. Convite

JOSÉ MACHADO (Pela ordem) - Apoio à aos Parlamentares para comparecimento, dia
reivindicação dos trabalhadores e produtores de 1º de junho, a ato promovido pelo setor em
álcool do País de adoção, pelo Governo Federal, Brasília, Distrito Federal. 24131
de política industrial para o setor. Apresentação, Usaram da palavra pela ordem, para regis-
pela Comissão de Economia, Indústria e Comér- tro de voto, os Srs. Deputados MATIOS
cio da Casa, de projeto de lei sobre instituição de NASCIMENTO, ANTÓNIO JORGE, MARCOS
programa nacional de renovação e reciclagem da AFONSO, WALDOMIRO FIORAVANTE,
frota de veículos a,utomotores do País. 24115 MARCOS CINTRA, JOÃO MAGNO, ZEZÉ

MARIA ELVIRA (Pela ordem) _ Transcurso PERRELLA, RODRIGO MAIA, NILO COELHO,
do aniversário do Deputado Odelmo Leão. 24115 BEN-HUR FERREIRA, RUBENS BUENO. 24131

Usou da palavra para orientação da res- JOSÉ GENOÍNO (Pela ordem) - Anúncio
I pectiva bancada o Sr. Deputado INOCÊNCIO da retirada, pelo Partido dos Trabalhadores, do
OLIVEIRA.............................................................. 24115 destaque ao art. 84, na hipótese de derrotano

Usou da palavra pela ordem, para registro destaque ao art. 49. 24132
de voto, o Sr. Deputado EQUARDO CAMPOS. .... 24115 PRESIDENTE (Michel Temer) - Anúncio

, I da realização, após a presente sessão, de ses-
PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra- são extraordinária destinada à apreciação em se-

mento da votação. Rejeiçãp da emenda. 24115, gundo tumo da proposta de emenda à Constitui-
Usou da palavra pelia ordem, para registro ção sobre regulamentação da edição de medidas

de voto, o Sr. Deputado ALMIR SÁ....................... 24125 provisórias. 24132
Usou da palavra para encaminhamento da Usou da palavra para orientação da res-

votação o Sr. Deputado JOSÉ GENOÍNO. 24125 pectiva bancada o Sr. Deputado INOCÊNCIO
Usaram da palavra pela ordem, da registro OLIVEIRA. 24132

de voto, os Srs. Deputados CIRO NOGUEIRA, Usaram da palavra pela ordem, para regis-
AUGUSTO NARDES. 24125 tro de voto, os Srs. Deputados JOSÉ ROCHA,

Usou da palavra para encaminhamento da PAULO LIMA, PAULO MARINHO, PAULO DE
votação o Sr. Deputado ENIO BACCL 24126 ALMEIDA, JORGE KHOURY................................ 24132

Usou da palavra pela C?rdem, para registro I PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
de voto, o Sr. Deputado JOSE L1NHARES. 24126 mento da votação. 24132
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Aprovação da Proposta de Emenda à
Constituição nº 626, de 1998. 24132

PRESIDENTE (Michel Temer) - Destaque
para votação em separado do art. 52, constante
do art. 1º da Proposta de Emenda à Constituição
nº 626, de 1998, com vistas à sua supressão. ...... 24143

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados DE
VELASCO, EVILÁSIO FARIAS, ROBERTO
JEFFERSON, FERNANDO GABEIRA, JOÃO
HERRMANN NETO, ODELMO LEÃO, VIRGíLIO
GUIMARÃES, MENDES RIBEIRO FILHO. 24143

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
JOÃO ALMEIDA. 24143

Usou da palavra o Sr. Deputado AROLDO
CEDRAZ, Relator da matéria. 24143

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado JORGE COSTA.............. 24144

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados JOÃO
ALMEIDA, DA. HÉLIO, INOCÊNCIO OLIVEIRA,
DE VELASCO, ARNALDO MADEIRA................... 24144

Usaram da palavra, pela ordem, para re
gistro de voto, os Srs. Deputados PEDRO
CHAVES, JOVAIR ARANTES, LAURA CARNEIRO,
JORGE COSTA, EDUARDO CAMPOS. 24145

JOSUÉ BENGTSON (Pela ordem) - Enca
minhamento de pedido de instauração de Comis
são Parlamentar de Inquérito para apuração de
irregularidades cometidas pela Companhia Vale
do Rio Doce no Estado do Pará. 24145

Usaram da palavra pela ordem, da registro
de voto, os Srs. Deputados EULER MORAIS,
MOREIRA FERREIRA, CORAUCI SOBRINHO,
GILBERTO KASSAB, NORBERTO TEIXEIRA,
SÉRGIO NOVAIS, ALEXANDRE SANTOS. ......... 24145

MAGNO MALTA (Pela ordem) - Congratu
lações com o Presidente Fernando Henrique
Cardoso pela escolha do ex-Senador Elcio Alva-
res para o Ministério da Defesa. 24146

Usaram da palavra, pela ordem, da registro
de voto os Srs. Deputados MURILO DOMINGOS,
LUCI CHOINACKI, LUIZ BITTENCOURT,
AGNALDO MUNIZ, AIRTON DIPP. 24146

BABÁ (Pela ordem) - Solicitação aos
Deputados de apoio a abaixo-assinado contra por
taria do Departamento de Aviação Civil - DAC so-
bre redução do número de comissários de bordo. .... 24146

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado INÁCIO ARRUDA. 24146

Usaram da palavra para orientação das res
pectivas bancadas os Srs. Deputados INeXÊNClO
OLIVElRo\ MAFCELO EW=l3lERI, VlFá.D G.JMARÃES,
ALDO REBELO, lNeXÊNCIO OIJVElRA...................... 24146

PRESIDENTE (Michel Temer) - Prorroga-
ção da sess8D. 24149
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Usaram da palavra pela ordem os Srs.
Deputados JOSÉ GENOíNO, MARCELO
BARBIERI.............................................................. 24149

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado JOÃO COLAÇO.............. 24150

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
AROLDO CEDRAZ. 24150

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, a Sra. Deputada TELMA DE SOUZA..... 24150

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
mento da votação. Manutenção do texto. 24150

PRESIDENTE (Michel Temer) - Destaque
para votação em separado do art. 49, constante
do art. 1º da Proposta de Emenda à Constituição
nº 498, de 1997, para fazer parte da Proposta de
Emenda à Constituição nº 626, de 1998. 24162

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado JOSÉ GENOíNO. 24162

Usou da palavra o Sr. Deputado AROLDO
CEDRAZ, Relator da matéria. 24162

Usaram da palavra pela ordem, para orienta-
ção das respectivas bancadas, os Srs. Deputados
JOÃO HERRMANN NETO, HAROLDO LIMA,
ROBERTO JEFFERSON, NEIVA MOREIRA,
FERNANDO GABEIRA, ODELMO LEÃO, JOSÉ
GENOíNO, MENDES RIBEIRO FILHO................... 24163

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado AUGUSTO NARDES. ..... 24164

Usaram da palavra para orientação das res
pectivas bancadas os Srs. Deputados DA. HÉLIO,
JOÃO ALMEIDA, INOCÊNCIO OLIVEIRA, DuíLlO
PISANESCHI, DE VELASCO. 24164

Usaram da palavra pela ordem, para registro
de voto, os Srs. Deputados GONZAGA PATRIOTA,
POMPEO DE MATTOS, SALATIEL CARVALHO,
JOSÉ CHAVES, OSMÂNIO PEREIRA. 24165

ENIO BACCI (Pela ordem) - Anúncio de
apresentação de projeto de lei sobre autorização
da entrada de pessoas ostomizadas pela porta
dianteira dos veículos de transporte coletivo. ....... 24165

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados ROBERTO
BRANT, EDMAR MOREIRA.................................. 24166

POMPEO DE MATTOS (Pela ordem) -
Anúncio de apresentação de projeto de lei sobre
tributação federal do jogo do bingo. 24166

PADRE ROQUE (Pela ordem) - Arbitra-
riedade praticada pela Polícia Militar paranaense
contra sem-terras na região noroeste do Estado. . 24166

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado FLÁVIO DERZI. 24166

LUIZ CARLOS HAULY (Pela ordem) 
Descumprimento da lei e da ordem institucionali-
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zada por trabalhadores rurais sem terra do Esta- 111 - Leitura do expediente
do do Paraná. 24166 SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 26-5-99

VALDOMIRO MEGER (Pela ordem) - Inceor- .
rência de violência praticada pelo Govemo do Para- IV - Ordem do Dia
ná contra trabalhadores rurais sem terra do Estado. . 24166 Usou da palavra pela ordem, para registro

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado de voto, o Sr. Deputado CARLOS SANTANA. ...... 24285
ODELMO LEÃO. 24167 PRESIDENTE (Michel Temer) - Discussão,

Usou da palavra pela ordem, para registro de em segundo turno, da Proposta de Emenda à
voto;' o Sr. Deputado HERCULANO ANGHINETTI. ... 24167 Constituição nº 472-B, de 1997, que altera dis-

PRESIDENTE (Michel Temer) _ Encerra- positivos d~s arts. 48, ~2A e ~4 da Constituição
menta da votação. Rejeição do destaque. Manu- Federal e da outras providencias. 24285
tenção do texto. 24167 Encerramento da discussão. 24285

Usou da palavra pela ordem, para registro Votação da matéria. 24285
de voto, o Sr. Deputado ,JOSÉ THOMAZ NONÔ.. 24177 Usaram da palavra para orientação das

JOSÉ GENOíNO (Pela ordem) - Solicita- respectivas bancadas os Srs. Deputados JOÃO
ção de retirada de destaques. 24177 HERRMANN NETO, DE VELASCO, WALFRIDO

Usou da palavra pela ordem oSr. Deputado MARES GUIA, JOSÉ ROBERTO BATOCHIO,
INOCÊNCIO OLIVEIRA , :. 24177 GÉRSON PERES, JOSÉ MACHADO, MíLTON

PRESIDEt\JTE (Michel Temer) _ Acolhi- MONTI, AYRTON XERÊZ, INOCÊNCIO
menta do pedido do Deputado José Genoíno....... 24177 OLIVEIRA............................................................... 24286

PRESIDENTE (Michel Temer) _ Votação e Usou da palavra pel,a ordem, para registro
. aprovação da redação do vencido em primeiro de voto, o Sr. Deputado SERGIO REIS. 24288
turno. 24177 PRESIDENTE (Michel Temer) - Retirada

Anúncio da votação em segundo turno do destaque de autoria do Deputado Luiz Carlos
após o interstício de cinco sessões. 24178 Hauly. 24288

, Usaram da palavra pela ordem, para registro JOSÉ ~N~ÓNIO - ?~estão Ade ordem
de voto, os Srs. Deputados SÉRGIO GUERRA sobre a tramltaçao da matena na Camara dos
RAIMl.,JNDO SANTOS, ALCESTE ALMEIDA. ........: 24178 D:putados, na hipótese de ocorrência de altera-

. Apresentação de proposições: ENIO çac: do texto pelo Senado Federal, durante a vo-
BACCI; JOSÉ MACHADO; DA. ROSINHA; taçao do segundo turno naquela Casa. 24288
WELLlNGTON DIAS; MILTON MONTI' COMISSÃO PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E 'COMÉRCIO; ao Deputado José Antônio. 24288
JUTAHY JUNIOR; VIRGíLIO GUIMARÃES; LUCI Usou da palavra ~Ia ordem o Sr. Deputado
CHOINACKI E OUTROS; NELSON PELLEGRINO;' ARNALDO FARIA DE SA. 24288
CUNHA BUENO; JOSÉ ROCHA E OUTROS; Usou da palavra pela ordem, para registro
RUBENS BUENO E OUTROS; NELSON de voto, o Sr. Deputado EDINHO ARAÚJO. ......... 24289
MARCHEZAN; NEIVA MOREJRA; VIC~NTE Usou da palavra pela ordem, para registro
CAROPRESO; GERALDO SIMOES; NILMARIO de presença o Sr. Deputado OSMAR

~~~D~~A~DUÃ~D~L ~~~~ ~~~~AR~~~g~ SERRAGLlO :... 24289

ANGELA GUADAGNIN; RICARDO NORONHA E Usaram da palavra pela ordem, para regls-
SRS. LíDERES' L1NCOLN PORTELA' VANESSA tro de voto, os Srs. Deputados LUIZ
GRAZZIOTIN;' MAnOS NASCIMENTO; PIAUHYLlNO, EURICO MIRANDA. 24289
MARCOS DE JESUS; RICARDO MARANHÃO; Usou da palavra pela ordem, para registro
UBIRATAN AGUIAR; POMPEO DE MATTOS; ~e presença, o Sr. Deputado GUSTAVO
PAULO PAIM; MUSSA DEMES............................ 24178 RUET. 24289

VII _ Encerramento Usou da palavra pela ordem, para regis-
2 - ATA DA 851 SESSÃO, DA CÂMARA tro de yoto, o Sr. Deputado GIVALDO

DOS DEPUTADOS, EXTRAORDINÁRIA, NOTUR- CARIMBA0........................................................... 24289
NA, A 11 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, _ Usou da palavra pela.ordem o Sr. Deputado
DA 51 1 LEGISLATURA, EM 26 DE MAIO DE JOAO ALMEIDA. 24289
1999 PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-

I - Abertura da sessão menta da votação. 24289
_11 - L~itura e assinatura da ata da Aprovação da matéria em segundo turno

sessao anterior de votação ,...... 24289
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D' d t - d d - f' I 24289 COMISSÕESIspensa a vo açao a re açao ma .

Encaminhamento da Proposta de Emenda 7 - ATAS DAS COMISSÕES
à Constituição nº 472-B, de 1997, ao Senado a) Comissão de Constituição e Justiça e de
Federal. 24289 Redação, 23~ Reunião (Ordinária), em 26-5-99.... 24337

Usaram da palavra pela ordem, para regis- b) Comissão Especial destinada a proferir
tro de voto, os Srs. Deputados MIRO TEIXEIRA, parecer à PEC nº 203-A/95 e à 455-A/97, apen-
VlnORIO MEDIOU. 24300 sada (Propriedade de Empresa Jornalística), * 8~

PRESIDENTE (Michel Temer) - Realiza- Reunião, em 26-5-99............................................. 24338
ção, dia 27 de maio, às 10 horas, de sessão sole- * Ata com nota taquigráfica
ne em homenagem ao jomal Gazeta do Povo. ..... 24300 8 _ DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

V - Encerramento a) Comissão de Ciência e Tecnologia,
3 - DECISÃO DA PRESIDÊNCIA - Refe- Comunicação e Informática nº 14, em 26-5-99. .... 24359

rente à trà~itação da PEC nº 003/99. 24303 b) Comissão de Educação, Cultura e Des-
. 4 - ATOS DO PRESIDENTE porto, nº 12, em 26-5-99........................................ 24359

a) Tornar sem efeito exoneração: Almir c) Comissão de Educação, Cultura e
de Souza Eloy 24304 Desporto, nº 13, em 26-5-99. 24360

b) Exoneração: Fábio Rogério Nóbrega d) Comissão de Minas e Energia, nº 8, em
Ribeiro. 24304 26-5-99. 24360

c) Tornar sem efeito nomeação: Queli e) Comissão de Seguridade Social e
Regina Soares 24304 Família, nº 11, em 26-5-99 24360

d) Nomeação: Jailson Abreu Valentim, 9 - REDISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS
Lourdes Maria Gomes Nunes, Sandra Roberta a) Comissão de Ciência e Tecnologia,
Ribeiro Jurema 24304 Comunicação e Informática, nº 3, em 26-5-99. 24362

5 - REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES b) Comissão de Defesa do Consumidor,
Nos 426, 457, 533, 562, 569, 647, 691, 756 a Meio Ambiente e Minorias nº 3, em 26-5-99. ........ 24362
758, 760, 762, 791, 819 a 835, 842 a 846, 848 a 10 - MESA
854, de 1999, com pareceres e despachos. 24305 11 _ LíDERES E VICE-LíDERES

6 - PORTARIA - N2 043/99 - da Primeira 12 - DEPUTADOS EM EXERCíCIO
Secretaria, referente a credenciamento de enti- 13 - COMISSÕES
dade de classe. 24337

Ata da 84ª Sessão, em 26 de maio de 1999

Presidência dos Srs.: Michel Temer, Presidente; Severino Cavalcante
2º Vice-Presidente; Gonzaga Patriota, 4º Suplente de Secretário; Marcus Vicente,

Djalma Paes, § 2º do art. 18 do Regimento Interno

ÀS 14 HORAS COMPARECEM OS SENHORES:

Michel Temer
Heraclito Fortes
Severino Cavalcanti
Ubiratan Aquiar
Jaques Wagner
Efraim Morais

, Giovanni Queiroz
Luciano Castro

':iZé Gomes da Rocha
. ,Gonzaga Patriota

RORAIMA

Partido
Airton Cascavel PPS
Alceste Almeida PMDB
Almir Sá PPB
Elton Rohnelt PFL
Luis Barbosa PFL
Robério Araújo PPB
Presentes de Roraima: 6

Bloco
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PDT
PFL

Sérgio Barros
Zila Bezerra
Pre~entes de Acre: 6

TOCANTINS

Antônio Jorge PFL
Darci Coelho PFL
Freire Júnior PMDB
Igor Avelino PMDB
João Ribeiro PFL
Osvaldo Reis PMDB
Pastor Amarildo PPB
Paulo Mourão PSDB
Presentes de Tocantins: 8

MARANHÃO

Cesar Bandeira PFL
Costa Ferreira PFL
Eliseu Moura PPB
Francisco Coelho PFL
Gastão Vieira PMDB
João Castelo PSDB
José Antonio PSDB PSB/PCdoB
Mauro Fecury PFL
Neiva Moreira PDT
Nice Lobão PFL
Pedro Fernandes PFL
Pedro Novais PMDB
Remi Trinta PL PUPSTPMN/PSD
Roberto Rocha PSDB
Sebastião Madeira PSDB
Presentes de Maranhão: 15

CEARÁ

Adolfo Marinho PSDB
Almeida de Jesus PL PUPSTIPSUPMNlPST
Antonio Cambraia PMDB
Chiquinho Feitosa PSDB
Euníce Oliveira PMDB
Inácio Arruda PCdoB PSB/PCdoB
José Linhares PPB
José Pimentel PT
Léo Alcântara PSDB
Manoel Salviano PSDB
Marcelo Texeira PMDB
Moroni Torgan PSDB
Pinheiro Landim PMDB
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Sérgio Novais PSB,P:SB/PCdoB
Vicente Arruda PSDB
Presentes de Ceará: 16

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

PARÁ

PSDB
PT
PFL
PPB
PMDB
PMDB
PTB
PSDB
PT
PFL
PTB
PT
PFL
PSDB

AMAPÁ

PSDB
PSDB
PFL
PTB
PSB
PSDB
PMDB
PFL

Hildebrando Pascoal
IIdefonço Cordeiro
João Tota
Marcos Afonso

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PDT
Confúcio Moura PMDB
Eurípedes Miranda PDT
Expedito Júnior PFL
Nilton Capixaba PTB
Sérgio Carvalho PSDB
Presentes de Rodônia: 6

ACRE

PFL
PFL
PPB
PT

Anivaldo Vale
Babá
Deusdeth Pantoja
Gerson Peres
Jorge Costa
José Priante
Josué Bengtson
Nilson Pinto
Paulo Rocha
Raimundo Santos
Renildo Leal
Valdir Ganzer
Vic Pires Franco
Zenaldo Coutindo
Presentes de Pará: 14

AMAZONAS

Arthur Virgílio PSDB
Átila Lins PFL
Francisco Garcia PFL
José Melo PFL
Luiz Fernando PPB
Pauderney Avelino PFL
Silas Câmara PFL
Vanessa Grazziotin PCdoB
Presentes de Amazonas: 8

Antonio Feijão
Badu Picanço
Dr. Benedito Dias
Eduardo Seabra
Evandro Milhomen
Fátima Pelaes
Jurandil Jurez
Sérgio Barcellos
Presentes de Amapá: 8
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PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

PFL
PSD PUPSUPMN/PSD
PMDB
PPS

Ademir Lucas
Aracely de Paula

Aroudo Cedraz
Claudio Cajado
Coriolano Sales
Eujácio Simões
Félix Mrndonça
Francistônio Pinto
Geddel Vieira Lima
Geraldo Simões
Gerson Gabrielli
Haroldo Lima
Jaime Fernandes
Jairo Azi
Jairo Carneiro
João Almeida
João Leão
Jonival Lucas Junior
Jorge Khoury'
José Carlos Aleluia
José Lourenço
José Rocha
José Ronaldo
Jutahy Junior
Leur Lomanto
Manuel Castro
Nelson Pellegrino
Paulo Magalhães
Pedro Irujo
Roland Lavigne
Saulo Pedrosa
Ursicino Queiroz
Walter Pinheiro
Yvonilton Gonçalves
Presentes de Bahia: 32

MINAS GERAIS
PSDB
PFL

Augusto Franco
Ivan Paixão
Jorge Alberto
José Teles
Marcelo Déda
Pedro Valadares
Sérgio Reis
Presentes de Sergipe: 7

BAHIA

PFL
PFL
PDT
PL PUPST/PMN/PSD
PTB
PMDB
PMDB
PT
PFL
PCdoB
PFL
PFL
PFL
PSDB
PSDB
PPB
PFL
PFL
PFL
PFL
PFL
PSDB
PFL
PFL
PT
PFL
PMDB
PFL
PSDB
PFL
PT
PPB

José Thomaz Nonô
Luiz Dantas
Olavo Calheiros
Regis Calvacante
Presente de Alagoas: 8

SERGIPE

PSDB
PPS
PMDB
PSDB
PT
PSB
PSDB

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB
PSB/PCdoB
PSB/PCdoB

PIAuí

PSDB
PMDB
PMDB
PFL
PMDB
PT

ALAGOAS

PTB
PSB
PSDB
PMN PUPSUPMN/PSD

Albérico Cordeiro
Gilvaldo Carimbão
Helenildo Ribeiro
João Caldas

PERNAMBUCO

Carlos Batata PSDB
Clementino Coelho PSB
Djalma Paes PSB
Eduardo Campos PSB
Fernando Ferro PT
Inocêncio Oliveira PFL
Joaquim Francisco PFL
José Chaves PMDB
José Mendonça Bezerra PFL
José Múcio Monteiro PFL
Luiz Piauhylino PSDB
Marcos de Jesus PSTPLJPSTIPSLJPMNlPSD
Pedro Eugênio PSB PSB/PCdoB
Ricardo Fiuza PFL
Salatiel Carvalho PMDB
Presentes de Pernambuco: 15

RIO DE GRANDE DO NORTE

Ana Catarina PMDB
Betinho Rosado PFL
Iberê Ferreira PPB
Laire Rosado PMDB
Lavoisier Maia PFL
Presentes de Rio Grande do Norte: 5

PARAíBA

Adauto Pereira PFL
Armando Abilio PMDB
Avenzoar Arruda PT
Carlos Dunga PMDB
Damião Feliciano PMDB
Domiciano Cabral PMDB
Enivaldo Ribeiro PPB
Inaldo Leitão PMDB
Marcondes Gadelha PFL
Wilsson Braga PFL
Presentes de Paraíba: 10

Átila Lira
João Henrique
Marcelo Castro
Paes Landim
Themístocles Sampaio
Wellington Dias
Presentes de Piauí: 6
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Bonifácio de Andrada PSDB
Carlos Mosconi PSDB
Cleuber Carneiro PFL
Custódio Mattos PSDB
Edmar Moreira PPD
Eduardo Barbosa PSDB
Eliseu Resende PFL
Fernando Diniz PMDB
Gilmar Machado PT
Glycon Terra Pinto PMDB
Hélio Costa PMDB
Ibrahim Abi-ackel PPB
Jaime Martins PFL
João Fassarella PT
João Magno PT
José Militão PSDB
Lael Varella PFL
Lincoln Porteia PSTPI..JPSTJPSI..JPMNtPSD
Márcio Reinaldo Moreira PPB
Maria do Carmo Lara PT
Márcio de Oliveira PMDB
Narcio Rodrigues PSDB
Nilmário Miranda PT
Odelmo Leão PP8
Olimpio Pires PDT
Osmânio Pereira PMDB
Philemon Rodrigues PMDB
Rafael Guerra PSDB
Roberto Brant PSDB
Romel Anisio PPB
Romeu Queiroz PSDB
Ronaldo Vasconcelos PLPLJPSTIPSLJPMNlPSD
Saraiva Felipe PMDB
Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCdoB
Virgílio Guimarães PT
Vittorio Medioli PSDB
Walfrido Mares Guia PTB
Zaire Rezende PMDB
Zezé Perrella PFL
Presentes de Minas Gerais: 41

RIO DE JANEIRO

Alcione Athayde PPB
Aldir Cabral PFL
Alexandre Santos PSDB
Almerinda de Carvalho PFL
Antonio Carlos Biscaia PT
Arolde de Oliveira PFL
Bispo Rodrigues PL PUPST/PMN/PSD
Carlos Santana PT
Celso Jacob POT
Coronel Garcia PSDB
Dino Fernandes PSDB
Dr. Heleno PSDB
Eber Silva PDT
Eduardo Paes PFL
Eurico Miranda PPB
Fernando Gabeira PV
Fernando Gonçalves PTB
João Sampaio PDT
Jorge Wilson PMDB
Luís Eduardo PSDB
Luiz Ribeiro PSDB
Luiz Salomão PDT
Luiz Sérgio PT
Milton Temer PT
Miro Teixeira PDT
Pastor Valdeci Paiva PSTPLJPSTIPSLJPMNlPSD
Paulo Baltazar PSB PSB/PCdoB
Paulo de Almeida PPB
Paulo Feijó PSDB
Ricardo Maranhão PSB PSB/PCdoB
Rodrigo Maia PFL
Ronaldo Cezar Coelho PSDB
Rubem Medina PFL
Simão Sessim PPB
Vivaldo Barbosa PDT
Wanderley Martins PDT
Presentes de Rio de Janeiro: 36

SÃO PAULO

EspíRITO SANTO

Aloízio Santos PSDB
Feu Rosa PSDB
João Coser PT
José Carlos Elias PTB
Magno Malta PTB
Marcus Vicente PSDB
Max Mauro PTB
Nilton Baiano PPB
Rita Camata PMDB
Presente de Espírito Santo: 9

Alberto Goldman
Alberto Mourão
Aldo Rebelo
Aloizio Mercandate
André Benassi
Angela Guadagnin
Antonio Carlos Pannunzio
Antonio Kandir
Antonio Palocci
Arlindo Chinaglia
Arnaldo Faria de Sá
Arnaldo Madeira

PSDB
PMDB
PCdoB
PT
PSDB
PT
PSDB
PSDB
PT
PT
PPB
PSDB

PSB/PCdoB
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Celcita Pinheiro
Lino Rossi
Murilo Domingos
Pedro Henry

PSB/PCdoB

GOIÁS

PMDB
PSDB
PSDB
PSDB
PMDB
PSDB
PMDB
PT
PPB
PFL
PFL

Ricarte de Freitas PSDB
Teté Bezerra PMDB
Presentes de Mato Grosso: 6

DISTRITO FEDERAL

Agnelo Queiroz PCdoB
Alberto Fraga PMDB
Geraldo Magela PT
Maria Abadia PSDB
Pastor Jorge PMDB
Pedro Celso PT
Ricardo Noronha PMDB
Presentes de Distrito Federal: 7

Euler Morais
Jovair Arantes
Lidia Quinan
Lúcia Vânia
Luiz Bittencourt
Pedro Canedo
Pedro Chaves
Pedro Wilson
Roberto Balestra
Ronaldo Caiado
Vilmar Rocha
Presentes de Goiás: 11

Affonso Camargo
Airton Roveda
Basílio Villani
Chico da Princesa
Dr. Rosinha
Flávio Arns
Gustavo Fruet
Iris Simões
Ivanio Guerra
José Borba
José Janene
Luiz Carlos Hauly
Márcio Matos
Moacir Micheletto
Nelson Meurer

MATO GROSSO DO SUL

Ben-Hur Ferreira PT
João Grandão PT
Marçal Filho PMDB
Marisa Serrano PSDB
Pedro Pedrossian PFL
Waldemír Moka PMDB
Presente de Mato Grosso do Sul: 6

PARANÁ

PFL
PFL
PSDB
PSDB
PT
PSDB
PMDB
PTB
PFL
PMDB
PPB
PSDB
PT
PMDB
PPB

Bispo Wanderval PLPUPST/PSUPMN/PSD
Celso Giglio PTB
Corauci Sobrinho PFL
Cunha Bueno PPB
De Velasco PSTPUPSTIPSUPMNlPSD
Dr. Hélio PDT
Duilio Pisaneschi PTB
Edinho Araújo PMDB
Eduardo Jorge PT
Emerson Kapaz PSDB
Evilásio Farias PSB PSB/PCdoB
Franco Montoro PSDB
Gilberto Kassab PFL
Iara Bernardi PT
Jair Meneguelli PT
João Herrmann Neto PPS
José de Abreu PSDB
José Dirceu PT
José Genoíno PT
José Machado PT
José Roberto Batochio PDT
Julio Semeghini PSDB
Lamartine Posella PMDB
Luiz Antonio Fleury PTB
Maluly Netto PFL
Marcelo Barbieri PMDB
Medeiros PFL
Milton Monti PMDB
Moreira Ferreira PFL
Nelo Rodolfo PMDB
Neuton Lima PFL
Paulo Kobayashi PSDB
Professor Luizinho PT
Ricardo Berzoini PT
Ricardo Izar PMDB
Robson Tuma PFL
Rubens FurJan PFL
Salvador Zimbaldi PSDB
Sampaio Dória PSDB
Teima de Souza PT
Vadão Gomes PPB
Valdemar Costa Neto PLPUPSTIPSUPMNlPSD
Wagner Salustiano PPB
Xico Graziano PSDB
Zé índio PMDB
Zulaiê Cobra PSDB
Presentes de São Paulo: 58

MATO GROSSO

PFL
PSDB
PTB
PSDB
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Odílio-Balbinotti PSOB
Osmar Serraglio PMOB
Padre Roque PT
Ricardo Barros PPB
Rubens Bueno PPS
Santos Filho PFL
Werner Wanderer PFL
Presentes do Paraná: 22

SANTA CATARINA

Antônio Carlos Konder Reis PFL
Carlito Merss PT
Edinho Bez PMOB
Fernando Coruja POT
Gervásio Silva PFL
João Matos PMOB
João Pizzolatti PPB
Luci Choinacki PT
Pedro Bittencourt PFL
Raimundo Colombo PFL
Serafim Venzon POT
Vicente Caropreso PSOB
Presentes de Santa Catarina: 12

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT
Airton Oipp POT
Augusto Nardes PPB
Caio Riela PTB
Cezar Schirmer PMOB
Oarcísio Perondi PMOB
Enio Bacci POT
Esther Grossi PT
Fernando Marroni PT
Henrique Fontana PT
Júlio Redecker PPB
Luiz Carlos Heinze PPB
Marcos Rolim PT
Mendes Ribeiro Filho PMOB
Nelson Marchezan PSOB
Nelson Proença PMOB
Osvaldo Violchi PMOB
Paulo José Gouvêa PSTPI.JPST~

Paulo Paim PT
Pompeo de Mattos POT
Roberto Argenta PFL
Synval Guazzelli PMOB
Telmo Kirst .' PPB
Valdecl Oliveira PT
Waldir Shmidt PMOB
Waldomiro Fiorante PT
Veda Crusius PSOB
Presentes do Rio Grande do Sul: 27

1- ABERTURA Dl' SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Marcus Vicente) - A lista
de presença registra o comparecimento de 415 Se
nhores Deputados.

Está aberta a sessão.
Sob a protenção 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. DR. HÉLIO, servidor como 2ll Secretário,
procede à leitura da ata da sessão antecedente, a
qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Marcus Vicente) - Pas
sa-se à leitura do expediente.

O SR. UBIRATAN AGUIAR, 1ll Secretário pro
cede a leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE

MENSAGENS

Do Poder Executivo, nos seguintes termos:

MENSAGEM N2 667

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nostermos do artigo 49, inciso XII, combinado com

o § 3l! do artigo 223, da Constituição Federal, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, o ato constante da Portaria nll 19, de 18
de março de 1999, que renova a permissão outorgada à
Rádio Pampa centro Ltda., para explorar, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Santa Maria, Estadodo
Rio Grande do Sul.

Brasília, 25 de maio de 1999. - Fernando
Henrique Cardoso.

EM Nll65/MC

Brasília, 10 de maio de 1999

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a

inclusa Portaria nll 19, de 18 de março de 1999, pela
qual renovei a permissão outorgada à Rádio Pampa
Centro Ltda., pela Portaria nll 43, de 22 de fevereiro
de 1988, publicada em 23 subseqüente, para explo
rar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Santa Maria, Estado do Rio
Grande do Sul. .

2. Os órgãos competentes deste Ministério mani
festaram-se sobre o pedido, considerando-o instrufdo
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de acordo com a legislaÇão aplicável, o que me levou a
deferir o requerimento de renovação.

3. Esclareço que, nos termos do § 3º do art.
223 da Constituição Federal, o ato de renovação
somente produzirá efeitos legais após deliberação
do Congresso Nacional, para onde solicito seja en
caminhado o referido ato, acompanhado do Proces
so Administrativo nº 53790.001624/97, que lhe deu
origem.

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis
tro de Estado das Comunicações.

PORTARIA Nº 19, DE18 DE MARÇO DE 1999

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições,-conforme o disposto no art.
6º, inciso 11, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta o Processo
Administrativo nº 53790.001624/97, resolve:

Art. 1º Renovar, de acordo com o art. 33, § 3º, da
Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a
partir de 23 de fevereiro de 1998, a permissão ou
torgada à Rádio Pampa Centro Ltda., pela Portaria nº 43,
de 22 de fevereiro de 1988, publicada no Diário Oficial
da União em 23 subseqüente, para explorar, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Santa Maria,
Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2º A exploração do serviço de radiodifusão,
cuja outorga é renovada por esta Portaria, reger-se~á

pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga.

AVISO Nº 690 - C. Civil.

Brasília, 25 de maio de 1999

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nº 19, de 18 de março de
1999, que renova a permissão outorgada à Rádio
Pampa Centro Ltda., para 'explorar serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada, na cidade de
Santa Maria, Estado do Rio Grande do Sul.

Atenciosamente, - Clovis de Barros Carva
lho, Chefe da ~sa Civil da. Presidência da Repúbli
ca.

MENSAGEM N2 668

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Submeto a elevada consideração de Vossas

Excelências a Exposição de Motivos do Senhor Mi
nistro de Estado das Relações Exteriores, pela qual
solicita a retirada da tramitação do texto da Emenda
ao Tratado sobre Transferência de Presos Condena
dos celebrado entre o Governo da República Federa
tiva'do Brasil e o Governo da República do Chile, em
Brasília, em 31 de dezembro de 1998, encaminhada
ao Congresso Nacional pela Mensagem nº 16, de 7
de janeiro de 1999.

Brasília, 25 de maio de 1999. - Fernando
Henrique Cardoso.

EM Nº 153/MRE

Brasília, 20 de maio de 1999

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Como é do conhecimento de Vossa Excelência,

o Tratado entre o Brasil e o Chile sobre Transferência
de Presos Condenados foi assinado em Brasília, em
29 de abril de 1998.

2. Em 31 de dezembro de 1998, ante a grave si
tuação gerada pela greve de fome dos seqüestradores
do empresário Abílio Diniz, o Governo brasileiro assi
nou, por motivos humanitários, Emenda que dava vi
gência provisória e imediata àquele ato internacional.

3. O Tratado sobre Transferência de Presos
Condenados entrou em vigor, contudo; em 18 de março
de 1999 e foi promulgado pelo Decreto nº 3.002, de
26 de março de 1999, antes que o Congresso Naci
onal tivesse ocasião de examinar a Emenda.

4. Tendo em vista que o Tratado já se encontra
em vigor, submeto à alta consideração de_ Vossa Exce
lência projeto de Mensagem ao Congresso Nacional,
pela qual se solicita seja retirada a Mensagem nº 16,
de 7 de janeiro de 1999, que encaminhou a referida
Emenda ao exame do Poder Legislativo.

Respeitosamente, - Luiz Felipe Lampreia,
Ministro de Estado das Relações Exteriores.

AVISO Nº 691- C.Civil": .. '... ,

Brasília, 25 de maio de 1999

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República relati
va a retirada da tramitação do texto da Emenda ao Tra
tado sobre Transferência de Presos Condenados, ce
lebrado entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República do Chile.

Atenciosamente, Clovis de Barros Carvalho,
Chefe da Casa Civil da Présidência da República.



Brasília, 21 de maio de 1999

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Por meio da Mensagem nº 953, de 1998, o Poder

Executivo enviou ao Congresso Nacional o Projeto de
Lei nº 4.695, c1e 1998, objetivando alterar os arts. 789 e
790 da Consclidaçe.o das Leis do Trabalho, sobre cus
tas e emolumentos da Justiça Trabalhista.

2. Ocorre que, quando de seu encaminha
mento, se encontrava em tramitação outra proposi
tura de iniciativa do Poder Executivo - o Projeto de
Lei nº 4.821, de 1994, enviada àquela Casa Legisla-

o tiva pela Mensagem nº 1.031, de 1994, com idêntica
finalidade, ou seja, visando alterar a redação dos
arts. 789 e 7!~0 da CLT, aprovada pelo Decreto-Lei
nº 5.452, de "i º de maio de 1943, para reformar a ta
bela de custaB devidas no processo de conhecimento
e instituir tabela de custas para o processo de execução
e emolumentos naquela Justiça laboral.

3. Por isso, necessária se faz a retirada do Proje
to de Lei nQ4.021 , de 1994, para que a atual propositu-
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MENSAGEM N2 669 ra, que consubstancia a recente posição governamen-

Senhoms Membros do Congresso Nacional, tal, possa tramitar, nos termos em que foi grafada.
Solicito .a Vossas Excelências, de conformidade . Respeitosamente, - Renan Calheiros, Ministro

com a Exposição ele Motivos do Senhor Ministro de de Estado da Justiça.
Estado Justiça, a retirada do Projeto de Lei n2 4.821 , ANEXO À EXPOSiÇÃO.· DE MOTIVOS DO
de 1994, que "Dá nova redação aos arts. 789 e 790 da MINISTÉRIO DA JUSTiÇA.
Consolidação das Leis do Trabalho - CL1"", enviado à NQ 282, 21-5-99
Câmara dos Deputados com a Mensagem nQ1.031, 1. Síntese do problema ou da situação que re-
de 1994. clama providências:

Brasília, 25 de maio de 1999. - Fernando O Poder Executivo, por meio da Mensagem
Henrique Cardoso. nQ953, de 1998, encaminhou ao Congresso Nacienal
EM NQ 282/MJ o Projeto de Lei nQ4.695, de 1998, objetivando alterar

os arts. 789 e 790 da' CLT, muito embora tivesse, em
momento anterior, pela Mensagem nQ1.031 , de 1994,
enviado àquela Casa Legislativa o Projeto de Lei
nº 4.821, de 1994, com idêntica finalidade.

2. Soluções e providências contidas no ato nor
mativo ou na medida proposta:

Retirar o Projeto de Lei nQ4.821 , de 1994
3. Alternativas existentes à medidas ou atos

propostos:
4. Custos:
5. Ratões que justifiquem a urgência:
6. Impacto sobre o meio ambiente:
7. Síntese do Parecer do Órgão Jurídico:

AVISO Nº 692 - C. Civil.

Brasília, 25 de maio de 1999

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem na qual

o Excelentíssimo Senhor Presidente da República soli
cita a retirada do Projeto de Lei nQ4.821, de 1994.

Atenciosamente, - Clovis de Barros Carvalho,
Chefe da Casa Civil da Presidência da República.

OFíCIOS
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Do Sr. Thales Tácito Pontes Luz de Pádua
Cerqueira, Promotor de Justiça de Cláudlo/MG,
nos seguintes termos

Quinta-feira 27 23959

OFÍCro N° 0401MPí99- TTPLPC-ttplpc
ASSUNTO: Extração de cópias (faz)
SERVIÇO: PROMOTORIA DE JUSTICA DE CLÁUDIO-MG.

EGRÉGIA MESA DA CÂ
EXMO. SR.

O REPRESENTANTE DO MINISTERIO
rÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, que ao final se identifica e

.assina, no uso de suas atribuições legais, na Comarca de Cláudio&-fG, comparece
à presença de Vossa Excelência para encaminhar, em anexo, cópias do PARECER
MINISTERIAL e da respeitável SENTENÇA JUDICIAL, EM PROCEDIMENTO
DE JuRISDIÇÃO VOLUNTÁRIA, para que sejam tomadas as providências que
Vossa Excelência entender cabíveis(Ação Direta de Inconstitucionalidade da Emenda
Constituciomil nO 20/98 ou ainda, Ação Declaratória de Constitucionalidade-artigo 103
e seu §4° da Constituição Federal de 1.988).

S para mento, deixo !:,7fafado nossos
votos da mais elevada estima .~/ lstinta considera oyestan~o à disposição de Vossa
Excelência para as informaçõé ou esc1arecime.n Iqu jO fiz~em necessários.

e Com res ltO,. .
-+--+b~~~.' /~ ..

EXMO. SR.
DR. MICHEL TEMER.
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL

THALES TÁCITO PONTES LUZ DE PÁDUA CERQUEIRA
PROMOTOR DE ~USTIÇATITULAR DE CLÃUDIO/MG

1
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1.<1. li .,'>. \ :.-.n,.'l!sTÉRlO PlmUCO 00 ESTADO DE MINAS GERAlS

~;;~;~.! '-'-.... --PR-O-C-~O-'-M-~N-1i-O-O-~-JU-R-~-D-'CA-=" O-VO-l-U-N"I--:Á,-R-'AI.-:-'A-l-VA-R----Á,..-J-UO-'-=-cr-Al-----.

PROMOTOR'A D[ CLÁUDIOIM~

Procedimento de .Jur.Vol.
Autos-n° 6.877/99
MM. JUIZ:

o representante do Ministério
Público do Estado de Minas Gerais, que ao final se identifica e assina, no
uso de su~ atribuições legais. supedâneo nos artigos 129 da CF, 120 da
CEl:MG, 25 da Lei 8625/93, 66 da Lei Complementar 34/94 e artigos
82. 1 c/c 1.105 do Cód. Proc. Civil, comparece a presença de Vossa
Excelência para PROFERIR fARECER MINISTERIAL EM!
í -) .

IPROCEDIMENTO DE JURISDIÇAO VOLUNTARIAI, com base na
Carta Magna, leis infra constitucionais, Doutrina e Jurisprudência em
relação ao tema "TRABALHO DE MENOR". pelos fatos dissertados
infra:

I - DO RELATÓRIO J
---------------

Consta, no Procedimento
levado a efeito, que

!PAULO HENRIQ@
k)LIVEIRA DA SILVA), brasileiro, solteiro, MENOR IMPÚBERE,
estudante, natural de Belo Horizontc/MG, nascido aos 16/05/1.984,
atualmente com 14 anos de idade, filho de Maria Elizabeth Oliveira da
Silva e de Ocreciano Belizário da Silva.

devidamente representado por
sua mãe, a Sra. Maria Elizabeth Oliveira da Silva, requereu a expedição
do Alvará Judicial concessivo de autorização para trabalho na
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE REFRIGERANTES PArOMO LTDA.,
narrando, em síntese, que o adolescente estuda, o trabalho oferecido a sua
pessoa não prejudicará sua formação moral, intelectual e fisica, não
havendo pressão para o trabalho e sim, vontade exclusiva do mesmo,
ficando ac;sim, livre do ócio e 'de companhiasobnubilantes. Todavia, o
empregadJr exigiu a expedição de Carteira do Trabalho, que. de acordo
com a Emenda Constitucional n° 20/98, somente pode ser concedida ao
menor com 16 anos, salvo 14 anos na condição de aprendiz e salvo direito
adquirido antes da entrada em vigor da emenda.

Este. em suma. é o
requerimento da douta defesa.

THAlg: TÁCITO PO~Tg: lUZ D~ PÁD.UA CmQUHRA
PROMOTOR DI; JU~Tlt:A TITULAR

I

I f.\~
Tha/,,' Tácllo I~ L dt? P. Ce,.".-1r'f'I

Promet"' lJoI J\JItÇI
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PRO~DIM~NTO D~ JURI~DrCÃO VOLUNTÁRIA/ALVARÁ JUDICIAL
PROMOTORIA D~ CLÁUDIO/M~

11 - DA FUNDAMENTAÇAo LEGAL e JURíDICA

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

- TRABALHO DO MENOR-

Quinta-feira 27 23961

Considerando que nesta
comarca com o precedente judicial oriundo deste Procedimento de
Jurisdição Voluntária, caso seja deferido o pedido. poderá ensejar
mandados de segurança coletivo e outros Procedimentos de Jurisdição
Voluntária. o Parecer Ministerial sobre o tema será analisado de forma
profunda.

i I

1. \Vi~o CeHlII
o E.C.1\ adotou em seu corpo

legislativo o princípio da PROTEÇr\.O INTEGRAL à criança e ao
adolescente, a saber. QUALQUER QUE SEJA A SITUAÇÃO
DELES(com pais, sem pais, infratores, não infratores, situação
irregular ou não irregular, situação de risco, etc.), haverá proteção no
citado Estatuto. Trata-se de noção importante porque o antigo "Código de
Menores" dava proteção apenas em caso de SITUAÇÃO
lRREGULAR(sem pai e/ou sem mãe ou se fosse adolescente infrator).

A proteção integral abrange
todos os direitos da personalidade(artigo 3°), a saber. todas as condições
de vida necessárias ao desenvolvimento da criança e do adolescente.

'? Quem é criança para o
E.C.A? E adolescente'? E aqueles entre 18 anos completos a 21 anos
incompletos. sofrem proteção do Estatuto? E os nascituros?

Para o Estatuto:

a) criança é a pessoa fisica DO NASCIMENTO COM VIDA(início da
personaIídade civil do homem) até 12(DOZE ANOS DE IDADE)
lNCOMPLETOS- artigo r do ECA;

THAl~TÁCITO POUT~ lUZ DI; PÁDUA C~RQU9RA

PROMOTOR D~ JUSTIc:A TITUlAR
2 ------.._.. ; ..

., , v'
li.'-' .ThtJit:.\· acllo f'. i_ ck P. ( ",..,-mr
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. h) adolescr.nte é a pessoa física com 12(DOZE ANOS DE IDADE)
COMPLETOS até 18(DEZOITO ANOS DE ID,\DE)
INCOMlP'LETOS- artigo r do ECA;

c) A pessoa l1sica com 18 anos de idade completos até 21 anos de idade
incoffinJl:ios, chamada pela doutrina de 'IE~OR AOCLTO. DE
RF(iRA. n1.10 recebe a proteção do Estatuto. salvo em 2 casos especiaiS!.
segundo .o artigo 2°, parágrafo único do ECA: Artigo ..to do ECA e
Artig0 i 21, § 3° do ECA..

Portanto. o ECA conferiu do
artigo 7° ao 69, vários direitos fundamentais. Exemplificando alguns deles.
previstos inclusive na Carta Magna artigo 227. podemos citar:

1°) direito à vida c :l saúde(desde a concepção até o aleitamento
materno);
r) direito à liberdade, respeito e dignidade, abrangendo neste contexto
o direito de opinião, igualdade de tratamento e de oportunidade;
3°) direito à convivência familiar(a regra é a proteção da família
naturai-isto é, aqliela formada pelos pais e seus descendentes ou um
dos pais c seus descendentes, chamada esta última de família
monoparental; a exceção é a colocação da criança ou do adolescente na
família substituta-adquirida por GUARDA. TUTELA ou ADOçA0) e
comunitária;
4°) direito à profissionaJização e à proteção no trabalho(artigos 60 a 69
do ECA).

THAl~TÁCITO POJJTr;g LUZ D~ PÁDUA C~RQU~IRA

PROMOTOR D~ JUSTl<;A TmlLAR
g
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tDteção no ttab:lIhOl

Quinta·feira 27' 2J96J

A Constituição Federal de
1988 proíbe o trabalho do menor de 14 anos(ou seja., da crilliH;a e do
adolescente entre 12 anos completos até 14 anos incompletos), segundo o
artigo 227. §3°, 1combinado com o artigo 7°, XXXIII(idade minima de 14
anos para admissão ao trabalho, salvo a menores de 14 anos na condição de
aprendiz. mas vedado neste caso como para menores de 18 anos. trabalhos
noturnos. perigosos ou insalubres). Portanto, a antiga redação do litigo 7°,
XXXIII da Carta Magna. permitia o trabalho do menor com 14 anos
completos c, na condição de aprendiz. com 12 anos completos até 14
incompletos. seguindo a sistemática do Estatuto da Criança e do
Adolescente e da Consolidação das Leis Trabalhistas. razão pela qual
concluímos que crianca(do nascimento com vida até 12 anos incompletos)
não pode trabalhar sobre nenhum pretexto.

3. Hllullho do Menol1
&nenda Conmitucional e !ma ineongtrtucionaUdadel

Em recente emenda à
Constituição(Emenda Constitucional n° 20/98), a vedação do trabalho
do menor foi ampliada para 16 anos, salvo na condição [TI~ aprendiz,
cuja idade limite passou a ser 14 anos. Senão, vejamos:

TI-fAlg: TÁCITO POJJT~ lUZ D[ PÁDUA CfRQI.U]RA
PRQUOTOR I)I;JUW~TmlLAR

"-
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Nota:
Assim dispunha o inciso alterado:

Conclusão:
1)Antes da emenda, o

trabalho do menor era permitido a partir dos 14 anos completos, salvo
na condição de aprendiz, cuja idade, seguindo o ECA e a CLT,
iniciava-se de 12 anos completos a 18 anos incompletos(sendo que, após
14 anos, aplica-se o artigo 66 do ECA- ao adolescente aprendiz. maior
de ~4 anos, são assegurados os direitos traballlistas e previdenciários),
sem prejuízo da proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a
menores de 18 anos;

2) Após a emenda
constitucional, o trabalho do menor passou a ser permitido com 16
anos completos, e, para o aprendiz, a partir de 14 anos completos,
incluindo a proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a
menOres de 18 anos, SALVO DffiEITO ADQUffiIDO PELO MENOR
DE' 14 ANOS COMPLETOS OU APRENDIZ DE 12 ANOS
COMPLETOS A 18 INCOMPLETOS, ANTES DA ENTRADA EM
VIGOR DA EC 20/98.

Todavia, a Emenda
Constitucional, na visão deste Promotor de Justiça, é inconstitucional, por
ferir cláusula pétrea. Explico.

Em primeiro lugar. constato
que a emenda constitucional n° 20/98(Poder Constituinte Derivado
Reformador) alterou o artigo 7°, XXXIII. mas não alterou o artigo 227, §3°,
I, mesmo porque, não poderia, na medida em que o artigo 227 constitui-se
em direito individual, logo, cláusula pétrea sendo somente possível sua
alteraç,ão por um Poder Constituinte Originário e não Derivado
Reformador. Neste sentido:

THAl~TÁCITO POJmg lUZ Dt PÁDUA cm)U9RA
PROI.IOTOR Dt·J\JSTI~ TITUlAR

5
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kfrt. 60. A Constituiçã~
'poderá ser emendada mediante proposta~

W 40. Não será objeto d~
ro osta de emenda tendente a abolir::

liV- os direitos e arandas individuais.

Quinta-feira 21 239<i$
',I

Ressalvo que o fato do
conteúdo dô artigo 217 não estar previsto no rol do artigo 5° da CF/88, não
descaracteriza sua natureza jurídica constitucional de DIREITO E
GARANTIA INDIVIDUAL eis que o rol do artigo 5° não é taxativo e sim,
exemplificativo. devendo ser analisado os direitos individuais em todo o '
texto constitucional(interpretação sistemática), como ocorre. por exemplo.
com as garantias tributárias ao contribuinte(artigo 150 e ss. da Carta
Cidadã). NeSse sentido:

"Os direitos e garantias
e."Cpressos na Constituição Federal não e."Ccluem outros de carater
constitucional decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados,
desde que e.'qJressamente previstos 110 texto constitucional, mesmo que
difusamente. Neste sentido, decidiu o Supremo Tribunal Federal(Adin n°
939-7/DF) ao considerar cláusula pétrea, e consequentemente
imodificável, agarantia constitucional assegurada ao cidadão no artigo
150, /lI, b, da Constituição Federal(princípio da anterioridade
tributária), entendendo que ao visar subtraí-la de sua esfera protetiva,
estaria a Emenda Constitucional ,,0 3, de 1993, deparando-se com um
obstáculo intransponível, contido no'l/itigo 60, §4°, IV, da Constituição
Federal, pois,

'admitir que a União, no
exercício de sua competência' residuaL ainda que por emenda
constitucionaL pudesse excepcionar a aplicação desta garantia individual
do contribuinte, implica em conceder ao ente tributante poder que o
constituinte expressamente lhe subtraiu aó vedar a deliberação de proposta
de emenda à constituição tendente a abolir os direitos e garantias
individuais constitucionalmente assegurados' (Trecho do voto do Ministro
Celso de Melo. Serviço de Jurisprudência do Supremo Tribunal FederaL

Ementárion"I.730-1O/STF)" I ~. •

I
' ," Ir" ToeI/O I .'.. : u C.~--,. r~_

:\-toraes. Alexandre de PromoIOlIII.1l.'1Ç3 •

TI-lA~ TÁCifo POUT~ LQZ Dl; PÁDUA C[RQUI;IRA
PROUPTOR Dl; J~TIt;A TTTlJLAR

B
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Explico.

Há duas espécies do Controle
de Constitucionalidade das leis:

'\.... .
Tha/rs Tác o . /_ d" P. Certt-""

P,omnlDf Da JucUC1 ..·~o ..." ..

THAL~TÁCITO POJJm'lUZDtPÁDUA CrnQU9RA
PROMOTOR D~ Jlm1l~·TTTlJLAR

T

in Direito Constitucional. editora Atlas. I" edição. pg.l09

I,
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(,,'

realização: preventivo e repressivo.
a) quanto ao momento de

. . O primeiro visa impedir que a
espécie nOlJ11ativa maculada ingresse no ordenamento jurídico. É realizado
pêlo Polier Legislativo, através das. comissões de constituição e
justiça(arúgo 58) e pelo Poder Executivo, através do veto jurídico(artigo
66, parágrato primeiro). .

Assim. no Brasil, o controle
preventiv6 de incon.stitucionalidade é realizado DENTRO DO PROCESSO
LEGISLATIVO. Conclui-se que o Poder Judiciário não participa deste
controle, face o princípio da inércia da jurisdição.

Já o controle repressivo busca
expurgar a.norma maculada já editada. É realizado, de torma excepcional,
pelo Poder Legislativo. em três hipóteses: artigo 49, V, artigo 52, X e artigo
62, todos da CF/88. Também é realizado. excepcionalmente, pelo Poder
Executivo. pelo seu chefe Máximo. nos respectivos entes da Federação,
consistente em negar obediência à lei, se entendê-h inconstituCional,
provocando o surgimento da Ação Declaratória de Constitucionalidade,
para retorçar a presunção (relativa) de que toda lei é constitucional. Esta
inclusão do Poder Executivo no controle repressivo se justifica pelo
principio docheck and balance(artigo 2 o da Carta Magna).

Assim, a regra é que ao Poder
Judiciário é quem incumbe a' missão' do controle repressivo de
constitucionalidade. Neste ponto é que interessa para o Processo.

O controle repressivo feito
pelo Poder Judiciário é realizado de duas formas, o que. rotula o mesmo de
"Controle de Constitucionalidade Repressivo Judiciário Misto":
a) 'controle reservado ou concentrado: busca a declaração .dé

inconstitucionalidade em tese, independentemente da existênCia de Um
caso concreto. É operacionado via AÇÃO. de 4 espécies'.

- ADIN Genérica(artigo 102, I, "a" da CF/88)-legitimidade:artigo 103 da
CF/88:

- ADIN Interventiva(artigo 36. UI da Carta Magna)-Iegitimidade: artigo
36, III da CF/88:

- ADIN por omissão(artigo 103, parágrafo segundo da CF/88)
legitimidade: artigo 103, parágraío segundo da CF/88:

- Ação Declaratória de Constitucionalidade(artigo 102. I, "a", 2 a parte da
CF/88)-legitimidade:aitigo 103. parágrafo quarto da CF/88.

. ~TÁm:OPO~lUlDtPÁDUAemQU9RA
PROMOTOR DtJ~t;A 1TTtJLAR

<Z~ ()
.---- 1/
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No controle reservado. os
efeitos são ex lune( uma vez declarada a inconstitucionalidade. os efeitos
retroagem desde a propositura da ação ou desde a origem do ato
expurgado) e erga omnes(para todos que se encontram na mesma situação
juridica. sendo que, se for ADlN a nível EstaduaL vale para todo o Estado
membro-Tespectivo)..

. ' . É julgado pelo STF, se
houver lei estadual ou federal contrária aos ditames da CF/88, C.a: nível
estadual, pelo Tribunal de Justiça, se e somente se, houver
inconstitucionalidade de lei municipal face à Constituição Estadual:t\mbas
exigem legitimidade pré:.;definida na Connstituição Federal ou Constituição
Estadual. Neste casa,' a pronúncia do Judiciário é feita enquanto
mailifestaçào sobre o objeto principaL da lide(pedido). ,

Ora e se lei municipal for
contrár·ia à C.F/88 e não'à Constituição Estadual? Neste caso, por omissão
do legistador que· não previu tal hip@.tese na Carta Suprema somente será
possível o controle de constitucionalidade VIA DIFUSO.

Enfim. a competência no
controle concentrado é a seguinte:
I) . lei. estadual oti':federal(no caso, a Emenda Constitucional n° 20/98),

em.face da CF/88, incumbe -ao STF(artigo 102, I, "a");
2) de lei, municipal -Otl 'estadual, em face ·da·Constituição Estadual, incumbe

ao Tribunal de Justiça(artigo 125, parágrafo segundo);
3) lei municipal face a CF/88, não'épossível o controle concentrado no

STF ou no TJ e,',sim, somente o difuso, por falta de previsão
constituciona1~ resta apenas o controle difuso. O STF entende não ser
possível o.controle.concentrado~peloTJ, apesar do artigo 125, parágrafo
segundo da CF, viBto.que tais.decisõesno controle concentrado possuem
etl::ito erga omnes,.nC:)âmbito·.estadual, e isto vincularia o próprio STF,
que deixaria .de~exercer sUl,l:.mis~ãoconstitucion(!1de guardião da CF.
Logo~p TJ somen~e. i~m coip.p~,tênêia para as ADINs de lei municipal ou
estadua'l faG~ à:"GôqstÍtu.ição.i· Es~ádual. Daí '. porque 'di~çordo do
entendimentÓ J:ie, :}.tgi,ms,cqlegaS.de.carreira pois lei municipal contrária
à Constituição Federãi 'NÃO CABE' 'CONTROLE CONCENTRADO E

SIM.TAO SOMENTE. éONrROLEOlFUSO ou~ . .
i:. , \

Thale.r Tácil .1_ Ih P. Ce,..-lI"tf.'
ProlMlllf da Ju&1r;a

THA[g'1iÁmrOPOJJT~ lUZ DI; PÁDUA{!g(QU9RA
PQOIAOTORP~ JijgTl<:ATmJLAR

9/
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") 4) lei distrital, face a CF/88. O artigo 102, I , "a" não previu. Mas. pelo
artigo 32 da CF, o DF possui as mesmas competências legislativas de
Estado e Município. No exercício de sua competênciá legislativa
estadual, a ADIN será proposta no STF: no exercício de sua
competência municipaL, só cabe controle difuso e não concentrado,
salvo se for lei distrital face a Constituição Estadual, pois aí cabe
controle concentrado e a ADIN será julgada pelo TJ.

b) controle difuso ou aberto: busca a declaração de inconstitucionalidade
em concreto, a saber, depende da existência de um· caso concreto. A
idéia deste controle, exercido por todos os órgãos do Poder Judiciáriq.
nasceu do caso Madison versus Marbury( 1803), em que o juiz Marshal
da Suprema Corte Americana afirmou que é próprio da atividade
jurisdicionaL interpretar e apLicar a lei. É conhecido como via de defesa.
sugerindo que seja feita em contestação. Contudo pode ser utilizada
também. nas ações constitucionais do Habeas Corpus Act e Mandado de
Segurança, além das ações ordinárias.

T.a/~$ Tácito . 1_~P. c,,,;'-,,,,
PromolOlIlt JultlÇ' ,

THAl~ TÁCITO POJJT~ lUZD~ PÁl)UA emQLlQRA
PRQJ,tOTOR D~ JU!m«:ATmllAA

la



23970 Quinta-feira 27 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTAOOS

PROC&DIMHJTO D[; JUR~DICÃO VOlUlJTÁRINAlVARÁ JUDICIAL
PROMOTORIA D~ CLÁuDIO/Me

Maio de 1999

Como já dito. é julgado pelo
Tribunal(ações de competência originária) ou pelo magistrado. caso haja lei
municipal. estadual ou federal contrárias à Constituição Federal. A
diferença é que não exige legitimidade determinada. podendo qualquer
pessoa prejudicada exercê-la por si mesmo ou por seu substituto
processuaL se previsto em lei. Contudo, a pronúncia do Judiciário aqui não
é feita no pedido da petição inicial, e sim, sobre questão prévia(questão
prejudicial), indispensável ao julgamento do mérito.

Logo, é prevista na causa de
pedir e não no pedido. sendo. repito. uma decisão incidenter tantum,
decidida como prejudicial ao mérito, não fazendo por conseguinte, coisa
julgada.

anteriormente formulada:
Voltando a questão

'! É possível () controle
difuso de constitucionalidade na AÇA.O CIVIL PÚBLICA '!

Ora aqui. segundo
entendimento pessoal deste modesto representante do Ministério Público.
se me permitem. é possível Ação Civil Pública pleiteando controle difuso
de constitucionalidade. desde que os efeitos erga omnes sejam para TODA
UMA CATEGORIA DE ASSOCIADOS, protegidos por seus substitutos
processuais. OU PARA UM GRUPO DETERMINADO DE PESSOAS,
PROTEGIDOS PELO MINISTÉRIO PúBLICO e não para toda sociedade
MUNICIPAL OU ESTADUAL. ~o meu entendimento, usando da
interpretação doutrinária, eonjugada com a sistemática, tudo o que foi
exposto acima para'.) controle difuso se aplica na Ação Civil Pública,
com uma única diferença:

CONTROLE DIFUS
;\UZADO NA AÇÃO CIVIL PUBLICA NÃO' PODE SUBSTlTU

UNIA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONAUDADE(ADIN~, pois
1I0 contrário vincularia o próprio Supremo Tribunal FederaL nos limites da
competência do juiz prolator da Ação Civil Pública usurpando
competência constitucional reservada ao órgão de cúpula do Poder
Judiciário. Ademais. o Promotor de Justiça não tem legitimidade para
transmudar urna Ação Civil Pública em ADIN. face a inteligência do artigo
103 da Carta Suprema.

THAl~ TÁCITOPO~ LUZ DI; PÁDUA CrnQUDRA

P!<OUOTOR O[ ~~TIÇATTT1llAR ";;;f !
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esclarecimento:
Portanto. a título de

1) se a :\ção Civil Pública
apenas produzir efeitos erga omnes para os substitutos processuais de uma
associação legitimada. diante de um interesse metaindividual
COLETIVO(TITl"LARES DETERt'\1INADOS OU
DETERMINÁVEIS + LIGADOS ENTRE SI POR UMA SITUAÇÃO
DE DIREITO-a saber, relação jurídica com as associações respectivas
+ OBJETO INDIVISÍVEL- a saber, na medida que não podem ser
partilhados individualmente entre os seus titulares, pois atendido o
interesse de um, satisfaz-se o de todos indiscriminadamente), nada
impede a aplicação do controle difuso de constitucionalidade como
incidenter lantllm na presente Ação.

2)Mas. anote-se o seguinte:
caso o Ministério Público fosse litisconsorte ou mesmo o autor desta ação.
e o efeito da Ação Civil Pública atingir não uma categoria de pessoas mas
todo o Município ou Estado. neste caso. o panorama muda de figura. pois o
interesse transindividual seria o DIFUSO(TITULARES
INDETERMINADOS -+- LIGADOS ENTRE SI POR UMA SITUAÇÃO
DE FATO + OBJETO INDIVISÍVEL), sendo que o efeito erga omnes
atingiria TODA SOCIEDADE, logo, a ADIN estaria rotulada como Ação
Civil Pública. sem legitimidade e jurisdição para tanto.

Assim, apesar de ser o
mecanismo processual ideaL . constataríamos que a Ação Civil Pública
estaria substituindo a ADIN, o que é inadmissível. Neste caso,
percebendo isto, o juiz deve extinguir o Processo sem julgamento do
mérito, por falta de interesse de agir(adequação) e legitimidade(artigo
103 da CF/88). Todavia para o Ministério Público exercer sua função de
defensor da sociedade, resta, por boa técnica jurídica, uma das duas opções:

1. Oficiar ao Procurador
Geral de Justiça, extraindo-se cópia deste Parecer. a fim de que Sua
Excelência. caso entenda ser inconstitucional a Emenda Constitucional nO
20/98, promova a ADIN prevista no artigo 102. I, a da CF/88. eis que o
mesmo possui legitimidade para tanto(artigo 103 da Carta Máxima):

Thaln Ttk o l'.\-_ di! P. C~r.-"'"
PromotOl OI JU>!ICI
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2. Noutro giro, ao Ministério
Público Estadual somente resta o controle difuso, feito somente em ações
individuais, por provocação da parte interessada sem efeito erga omnes e
sim intra partem, como por exemplo, em Alvará de autorização para o
trabalho de menor(procedimento de Jurisdição Voluntária), cuja declaração
de inconstitucionalidade da EC 20/98 é questão prejudicial ao
mérito(concessão de CTPS), feita via controle difuso, sem que se falar em
litispendência com ADIN, eis que o controle neste caso é concentradQ e
não difuso.

Esse, s. m.j, são os caminhos
jurídicos técnicos a serem adotados, de acordo com o sistema de controle
de constitucionalidade adotado no Brasil.

Por conseguinte. a minha
conclusão é de que. o controle difuso de constitucionalidade na Ação Civil
Pública, se tiver como objeto interesse metaindividual:

a) difuso = de regra não é
possível:

b) coletivo = de regra, é
possível:

c) Individual Homogêneo =
sempre possível

Feitas estas explanações. que
servirão de base para futuros Procedimentos de Jurisdição Voluntária, caso
a caso, um a um, o culto magistrado, na pessoa fisica do culto Or.
Francisco de Assis Corrêa, ao fazer o controle difuso de
constitucionalidade em Procedimento de Jurisdição Voluntária, sucederá o
juiz Marshal, da Suprema Corte Americana(1803), no sentido de usar de
sua atividade jurisdicional para aplicar e interpretar a lei. Ora, percebendo
contradição entre a Emenda Constitucional e a CF/88, artigo 227, §3°, o
nobre magistrado aplicará a última, por ser vedação material expressa ao
Poder Constituinte Derivado Reformador(artigo 60, §4° da CF/88-c1áusula
pétrea), usando da Hermenêutica Jurídica ciência da interpretação das leis,
própria de sua atividade, sem que a coisa julgada produza efeitos erga
omnes e sim, incra partem e somente para o caso concreto, não invadindo
seara da Corte Suprema do nosso lindo País.

THA~ TÁCITOPO~ wz D~ PÁDUA CrnQU9RA
PROMOTOR D~JUSTl~ TTlllLAR

Ig ...

TIto/".v TticÍlo . _ P. Cl!~
Promotor o• .Iu.rICa
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Preleciona CAPPELLETTI
(Mauro, c., TribunaJes constitucionales europeos, pg. 60]) que o
sistema comum de controle de constitucionalidade dos países do
common !aw, denominando-os de descentralizado ou difuso, confiado a
todos Tribunais do país. Esses Tribunais, em qualquer processo, tem a
faculdade e a obrigação de não aplicar a um caso concreto as leis e atos
normativos que considerem inconstitucionais. Esse controle, segundo o
niestre Alexandre de Moraes(Direito Constitucional, editora Atlas, 1 a

edição, pg. 444), não acarreta a anulação da lei ou ato normativo com
efeitos erga omnes, aplicando-se somente ao caso concreto em que a
"n()rma foi julgada inconstitucional.

A questão da
inconstitucionalidade declarada em Procedimento singular de Jurisdição
Voluntária. portanto, não faz efeito erga oomes e nem coisa julgada. pois
atinge a PARTE FUNDAMENTADORA da sentença. Daí. no PEDIDO
sim. o efeito será intra partem, por trata-se de Ação singular e não coletiva

. e. ainda_ não faz coisa julgada por tratar-se de Procedimento de Jurisdição
Voluntária. implicita a cláusula rebus sic standibus. Ora. para se chegar no
pedido, a saber, no mérito, é pressuposto lógico que o magistrado supere a
inconstitucionalidade na parte fundamentadora mas sem dar-lhe efeito

. erga omnes, pois senão estaria usurpando tUnção do S.T.F.
Por fim, não há prejuízo

algum para as [nstituições Jurídícas de nosso Páis, pelo contrário. pois o
-,'menor estará longe de más companhias, de vícios, do ócio e a qualquer
'momento. seja por ADIN declarando a inconstitucionalidade·' ou, via
.contrária declarando a constitucionalidade da EC 20/98, ou ainda, por
: Ação Declaratória de Constitucionalidade, o trabalho deste menor pode ser
'cassado(Artigo 1109 do CPC) ou mantido, sem prejuízo para qualquer das
partes, a saber, empregado e empregador, na medída em que a Justiça do

.'Trabalho deve considerar a questão subjudice.

Diante do exposto, requeiro a
.Vossa Excelência se digne de, VIA CONTROLE DIFUSO, DECLARAR
A INCONSTITUCIONALIDADE DA EMENDA
'CONSTITUCIONAL N° 20/98, PARA, NO MÉRITO, EXPOR O QUE
SE SEGUE ABAIXO:

c;:; ~5J~·c ca ..., UClto , L P. ..rrt-it-tr
PrOm<l1Ol de .r."lIca
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4. ~ffl~lho do Metlo~
~ltullçJ10 lltltetiOt li I::C 20/9'i?:

Considerando que Vossa
Excelência declarou. corno questão prejudicial, a inconstitucionalidade
da EC 20/98, passo a analisar o terna TRABALHO DO MENOR, ná
situação que se encontrava antes da EC 20/98:

Cuidando do trabalho do
menor, a CF/88, artigos 7°, XXXIII(antes da EC 20/98) e 227, §3°, I;
a CLT, artigos ~02 a 441 e o ECA. artigos 60 a 69, proíbem 'o'
trabalho do menor de 14 anos, salvo:

,----} , '. "" '

~I\.,' •
Thal"$ Tlki P. L iW P. C,,~

Promotor de JmIICI

THIMS TÁCITO POtJT~ WZ DI; PÁDUA CrRQUgRA
PROMOTOR DI;JUWt;A TITUlAR
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2) na condição de trabalho educativo. O ECA prevê no artigo 68, mas a
CF/88 não. Contudo, entendo que referido artigo não é inconstitucionaL
pois não contraria a Carta Magna e sim reforça sua proteção. eis que se
assemelha ao trabalho de aprendiz. O trabalho educativo somente é
pennitido para o adolescente, logo, para aquele que tem 12 anos de idade
completos até 14 anos de idade incompletos, pois se completou 14 anos, já
pode ser trabalhador normal ou aprendiz até 18 incompletos com direitos
trabalhistas(ao adolescente aprendiz, maior de 14 anos, são assegurados
os direitos trabalhistas e previdenciários-artigo 66 do ECA). Entende-se
por trabalho educativo aquele realizado em programas sociais sem fms
lucrativos, quando a atividade pedagógica(ensinamento) prevalece sobre o
conjunto produtivo e desde que capacite o adolescente para o exercício de
uma atividade regular e remunerada. A remuneração que o adolescente
recebe pelo trabalho efetuado ou a participação nas vendas dos produtos de
seu trabalho não desfigura o caráter educativo.

Seja na condição de aprendiz
ou de trabalho educativo. seja o trabalho permitido para o adolescente com
14 anos de idade completos até 18 anos de idade incompletos, O
TRABALHO NÃO PODERÁ PREJUDICAR O MENOR E DEVERÃO
SER OBSERVADAS AS CONDIÇÕES MÍNIMAS DE TRABALHO
DESCRITAS NO ECA- ue são:

THArn: TAClTO POfJT~ lUZ D~ PADUA CERQU9RA
PROUOTOR DI; JUWt:A lTI1JlAA

16·

Thaln Tácito . .'1. P.Ct~
?/Dmoll>lllO MIJe.
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Conclusão: O ECA e a CLT,
em hipótese alguma permitem o trabalho da CRIANÇA, c sim. apenas do
adolescente com 12 anos de idade completos até 18 incompletos. na
condição de aprendiz! CLT) ou entre 12 anos de idade completos até 14
incompletos. na condição de trabalho educativo(ECA) ou mesmo 14 anos
completos como trabalho nonnal(não aprendiz e não educativo).

IR~LVA fMPORTANTg:

A proibição do trabalho
do menor de 14 anos, salvo na condição de aprendiz ou trabalho
educativo, é uma :'íORMA DE PROTEÇÃO ao mesmo e não uma
norma contrária a sua pessoa. Explico.

Ex.: Se um adolescente com
13 anos de idade for contratado. mas não for registrado( até porque não há
como fazer isto, pois somente se pode fazer registro se tivesse 14 anos ou
mais, naquelas condições supra relatadas: mesmo para os aprendizes-12
anos de idade completos a 18 incompletos. não há direito trabalhista para
os de 12 completos até 14 incompletos. c sim. somente para os de 14 anos
completos-artigo 65 do ECA), esta contratação irregular atronta a Carta
Magna. mas não impede que tal menor. apesar da vedação legaL tenha
TODOS OS DIREITOS TRABALHISTAS de um trabalhador. pois esta
norma é de proteção. ~este sentido:

TH~TAmo PO)JlJ;S lUZ DI; PÁDUA crRQurlRA
PRO~OTOR D~ jus.TI~ TITULAR

17
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; Pofêmie:t: ? Pode o iuiz da Infcincia e Juventude concedet num Ptacedimento de I
!Juti~içQO Voluntátia ALVARÁ pata AUTORIZAR MHIOR. COM MHIO~ D~ 14- \
! AIJO~ D~ IDADE;. A TRABALHAR, foHl d~!: exceçõM ~eHTIitld~!:, ou, alnd~, J

\

1 cOh~detahdo que a ~C 20/9~ fosse cOh!:fltucional, ~trnltlt que mehOt de 1(j ahO!: I
tl1lblllhe'?

• I

Antes de responder a questão
é preciso ressalvar que há quem entenda que esta matéria não é da
competência do juízo da Infância e Juventude e sim, da Justiça do
Trabalho. Data maxima venia, entendo ser da competência do Juízo da
Infância e Juventude, pois Justiça Trabalhista cuida somente da dissidios
trabalhistas e não autorização para emissão de CTPS a menor. tanto que o
próprio artigo 405, §2° e 406 remetem tal mister ao Juízo Menorista por
ser função precípua e competência absoluta, passível de nulidade qualquer
decisão por Justiça alheia a matéria.

Há duas correntes sobre o
tema. A corrente legalista entende ser impossível. sendo uma afronta ao
texto constitucional(intcrpretação gramatical).

Noutro giro, a corrente que
vem crescendo, a qual me filio, é que é possível, levando-se em conta a
situação econômica do menor e de sua família e se dessa ocupacão não
advir prejuízo à sua formação moral, analogia ao artigo 405, §2° da
CLT. Trata-se da interpretação teleológica da norma constitucional. Neste
particular, faço uma colocação.

As nonnas constitucionais
não são absolutas, pois se forem usadas como escudos para prática de
crimes ou contrárias aos apelos sociais, enfim. a p~ópria sociedade,
devem ser afastadas ou interpretadas de acordo com a sistemática
constitucional, teleológica ou os princípios que a embasam. Explico.

Constituição'? Igual as demais leís? "com::;;I, =a _
Tha/rs Tácito P. L Ih P. Cr,.,,-,",

p'OffiOlor de .!ustlCi

THAlr;s: TÁCITO POIJlli LUZ DI; PÁDUA Cg;!QUilRA
PROJ.lOTOR D~ Jtl~TI~ TITULAR

.li'
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A Constituição por ser lei,
também deve ser interpretada como são as demais leis infra
constitucionais. ou seja, deve-se usar as regras de interpretação gramatical
ou literal, lógica, teleológica, histórica, autêntica, jurisprudencial,
doutrinária, de direito comparado, declarativa, restritiva, ampliativa e
interpretação analógica.

Contudo, o texto
constitucion~l traz regras próprias de interpretação. até porque ele é um
documento de cidadania. Assim, antes de interpretar a CF/88 com as regras
acima expostas. deve-se prioritariamente interpretá-la de uma das três
formas abaixo:

11. no seu sentido corriqueiro ou vulgar!

A CF/88 deve ser interpretada
no seu sentido vulgar. sem rigor científico. pois se a CF é teita para o
povo(e não só para o cidadão. pois este exige capacidade política). o povo
não possui técnica jurídica. logo. na dúvida entre uma interpretação técnica
ou utilização do seu sentido vulgar. deve o órgão do Judiciário preferir o
sentido vulgar.

Ex: direito constitucional à
imagem. previsto no artigo 5°, V e X. No artigo 5°. V o conceito de imagem
deve ser interpretado no seu sentido \ulgar. ou seja, de IMAGEM
ATRIBUTO(conceito social que cada um de nós temos de si). Logo, não
poderá haver '<arranhão"neste conceito social de pai de família, pessoa
religiosa. protíssionaL etc: contudo. o artigo 5°, X traz o conceito de
imagem no seu sentido técnico, que é a IMAGEM RETRATO. ou seja,
exposição de fotos, imagens sem a autorização do exposto. Notem portanto,
que há duas proteções constitucionais à imagem:

~
' -

THAl~ TÁCITOPO~ lUZ DI; PÁDUA CWQU9RA
PROUOTOR Dr;Jum~ TITULAR
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A Cf/88 deve ser analisada
corno um todo. ou seja, não pode o
aplicador da lei ou destinatário desta utilizar-se de apenas um dispositivo
constitucionaL sem analisar seu contexto em todo o corpo da Carta
Suprema, pois pode haver e há, integração de artigos.

Ex: Direito de propriedade
artigo 5°. Este direito não é absoluto, pois a propriedade deve atender sua
função social: poderá haver desapropriação da propriedade, enfIm,
devemos combinar o direito de propriedade previsto no artigo 5°, com os
artigos 182, 184, 150. 243 etc. Tudo isto está difuso na Cf. Se o intérprete
não usar da interpretação sistemática e tão somente analisar o artigo 5°,
estará fazendo uma péssima interpretação.

Ex2: O artigo 7°, XXXIII da
CF/88 deve ser conjugado com o artigo 2'27, ~i30, I, razão pela qual a EC
20/98 não atentou contra o próprio sistema juridico constitucional,
alterando apenas o artigo 7° e deixando o artigo 227 intacto. Ora, além de
ferir cláusula pétrca, não observou o sistema constitucional.

13. no seu sentido principiológicoI
Os prinCIpIOS constitucionais

do artigo I° ao 40 (chamados de princípios políticos-constitucionais, corno
o federalismo, a separação depoderes: indica quem é o titular do Poder no
Estado brasileiro, quais os objetivos do Estado brasileiro. por exemplo, a
dignidade da pessoa humana(artigo l°, In da CF/88). Há também outros
difusos no corpo da CF, sendo preciso identificá-los) ~ do artigo 50 e outros
difusos(chamados de princípios jurídicos-constitucionais) devem ser
observados em toda interpretação do texto constitucional, pois constituem
se no 'arcabouço jurídico' intangível ao poder constituinte derivado
reformador, eis que se constituem em vedações implícitas às emendas à CF.
Assim, o legislador não pode emendar à CF para alterar os princípios
citados, pois estaria quebrando a viga mestre do sistema, a saber, por
exemplo, por via oblíqua, rompendo a estrutura da Federação etc.

THA(g TÁcrro POJJT~ lUZ Df PÁDUA Cg<QU9RA
PROI.«)TOR DfJ~Ic:AnrulAR 1
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~ '\ Os citados pnnclpos não
estão previstos no artigo 60, S4° , pois são uma vedação implícita que se
extrai do próprio sistema.

Assim sendo. reporto-me a
lúcida e equilibrada posição de Sua Excelência. o Dr. Geraldo Magela c
Silva Meneses. Juiz do Trabalho de Araripina(PE), que em entrevista na
Revista Consulex, Ano IIl, n° 27, Março/99 declarou:

" Deveras, conforme
celebérrima sentença de RIPERT, 'quando o Direito ignora a realidade,
a realidade se vinga, ignorando o Direito'.

Certamente, visou o
Congresso Nacional exibir a imagem de um Brasil preocupado com a
problemática da exploração da mão-de-obra de jovens e crianças,
credenciando o País perante organizações internacionais. Deslembrou
se, entretanto, das precárias condições de vida a que se submete a maior
parte do nosso contingente populacionaL Indicam as estatísticas que
milhões de famt1ias brasileiras subsistem abaixo da linha da pobreza. em
níveis de estarrecedora miséria. Aquele grupo familiar que busca emergir
da posição de miserável para a de pobre, mobiliza todos os seus membros,
em atividades produtivas, para ter comida na mesa. É comum, nas
camadas mais sofridas do povo, que crianças com dez ou doze anos
ingressem no mercado de traballlo. São crianças que, para ajudar os pais
ou arrimar a famt1ia, mourejam como engraxates, ou vendendo picolés,
varrendo calçadas, limpando quintais, etc. De fato, afigura-se
extremamente injusto o quadro. Enquanto os filllOs das classes
privilegiadas podem ocupar o seu tempo com os estudos(complementados
com atividades de lazer, cursos de informática, idiomas, judô, ginástica,
dança, natação, etc.), as crianças pobres emprestam desde cedo suas
forças ao trabalho, sacrificando até mesmo a educação básica.

Cabe invocar as ressonantes
palavras de Pontes de Miranda: 'a missão do intérprete das leis deve ir
até a critica de lege rerenda. posto que com o só intuito de contribuição à
técnica legislativa e à posição científica dos problemas de edição de
regras jurfdicas'(in Comentários à Constituição de 1967, com a Emenda
n° OI, de 1969, Tomo VI, Rio de Janeiro, Forense, 1987, pg.l04).

TH~TÁCITOPO~ lUZ DJ; PÁDUA crnQU9RA

PRoUllTOR Dt{,um:ATITU~JO'L.-__-_.
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.... À margem da Lei Maior,
ficam todos aqueles adolescentes de 15 anos, que desempenham, em
empresas particulares ou órgãos públicos, tarefas de office bov, por
exemplo. Certo é que o conhecido bov não está sujeito a nenhuma
formação profissional metódica do ofício em que exerce o seu trabalho,
não podendo, destarte, ser considerado aprendiz(nos moldes preceituados
pela CLT, artigo 80).

..• . Impõe-se reconhecer o
sentido finalístico da norma proibitiva do trabalho de menores. Objetiva
se preservar a iligidezjlsica, psíquica e moral daqueles que se encontram
em fase de crescimento, resguardando-os de diversos fatores /lOcivos.
Desponta-se, entretanto, muito mais pernicioso do que o traballzo-mesmo
em detrimento de uma Infância bem vivida- 'o ingresso do menor em
caminho no qual dificilmente haverá recuo, ou seja, no da
criminalidade', como bem acentuou o Ministro Marco Aurélio, do
Supremo Tribunal Federal(Ação Cível originária n° 533-9).

..• . Só se promoverá Justiça
aos menores com à adoção de medidas efetivas de apoio econômico às
famr7ias carentes, implementando políticas sociais para reduzir o
vergonhoso indicativo de pobreza. Normas infra-constitucionais-como
aquelas inseridas nos artigos 64,65 e 66 da Lei n° 8069, de 13 dejulho de
1990("ao adolescente até quatorze anos de idade é assegurada bolsa de
aprendizagem"; ao adolescente aprendiz, maior de 14 anos, são
assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários"; ao adolescente
portador de deficiência é assegurado traballlo protegido''), deveriam ser
concretizadas. Naturalmente, desse modo, sobreviria gradual erradicação
do trabalho Infanto-JuveniL

.•• • Ainda, comporta aludir
às ponderações do exponencial jurista Pontes de Miranda: 'por vezes,
temos observado que um dos maiores males, no presente, é o descaso por
alguns termos claros, insofismáveis, de regras jurídicas cogentes, ainda
insertas em Constituição. Pululam por aí fábricas, construções, cultivos
em que menores de 12 anos trabalham.. Sociologicamente, o Estado fica
sem autoridade moral quando se lhe responde à primeira objeção a tal
trabalho ilegal, que melhor é para tais crianças o trabalho, com alguma
coisa para comer, do que afome e o respeito da letra da Constituição'.

/I '\.,. ,
Tha/e.< Tácil[, P. L d'r P. Ü~trrI

Promotor oe JlJSlICa
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..•. Antes de modificar a Lei
colocando na clandestinidade trabalhadores mirins e tomadores de
serviço-, é preciso que os dirigentes públicos se compenetrem da
imperiosa necessidade da ampliação de programas assistenciais, como a
bolsa-escola(ainda restrito a um número diminuto de Municípios
brasileiros) e a inserção de adolescentes no trabalho educativo.
EDIFICANTE INSTRUMENTO DA DIGNIDADE HUMANA, O
TRABALHO ENOBRECE A PESSOA, ADULTA. JOVEM OU
CRIANÇA. lNCUMBE AO ESTADO E À SOCIEDADE
GARANTIR(NO PLANO REAL E NÃO DA RETÓRICA) A
PROTECÃO NO TRABALHO NA INFÂNCIA E JUVENTUDE.
ASSIM. REDUZEM-SE A DELINOUÊNCIA lNFANTIL E A
MARGINALIDADE, EVlTANDO OUE O JOVEM OU A CRIANÇA
TROOUE UMA VASSOURA PELA PROSTITUIÇÃO. OU UMA CAIXA
DE ENGRAXA TE POR UMA ARMA ",

Destarte. como se depreende,
a EC 20/98 não somente afrontou limitação material ao Poder Constituinte
Derivado Reformador(artigo 60, §4°, IV) e também. limitação implícita ao
citado Poder, na medida em que afrontou um princípio político
constitucional do arcabouço jurídico, a saber, A DIGNIDADE DA
PESSOA HUMANA(artigo 1°, 111 da CF/88), na medida em que o
Programa de Renda Mínima Familiar foi reduzido pelo Governo
Federal; as bolsas-escolas não vem sendo adotadas por todos
Municípios, face as dívidas internas, salvo o trabalho brilhante do
Governador do Estado do Mato Grosso Do Sul, Sua Excelência "Zeca
do PT", que adotou as bolsas-escolas em todo o Estado, para as
famílias que recebam menos que um salário mínimo e que se
comprometam a matricular e fiscalizar o filho na escola).

Por conseguinte. os três
principais métodos de interpretação acima mencionados, analisados
conjuntamente. constituem-se no chamado método lógico(interpretação
'.:orriqueira E interpretação principiológica)-formal(interpretação
sistemática) de interpretação da Constituição Federal".

Contudo, o professor Paulo
Bonavides dá outro sentido de método lógico-formal de interpretação da
CF/88, aproximando-se. em suma, das regras sistemática e lógica de
interpretação das leis.

fU,- ' ,
Tha/r.'· rócilJ P. '- dr P. Certr-1fTr

PrOll1010l ar >.J(IIÇa

THAlrg TÁCITO pmJTrg lUZ D~ PÁDUA CrnQU9RA 9 j'
PROMOTOR DI; J~TIc:A TITUlAR ,~_

2g <:~ { _



Maio de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

PROCtD1M~PJTO D~JUR~DrCÃOVOLUNTÁRIA/ALVARÁ JUDICIAL
PROMOTORIA Dt. CLÁUDIO/Míl

Quinta-feira 27 23983

Outro professor que cuida
bem do assunto é o professor Luís Alberto Barose("Sistemas
Interpretativos da CF").

Por isto, por ser necessidade
social preememe, valor maior do ser humano, princípio político
constitucional(artigo 1°, III da CF/88), sendo que qualquer Emenda
Constitucional viola o arcabouço jurídico, sem prejuízo da vedação
expressa(artigo 227, §3°, I c/c artigo 60, §4°, IV da Carta Magna), é
possível a autorização judicial para o trabalho do menor.

De qualquer forma o juiz e o
representante do Ministério Público devem observar as condições mínimas
de trabalho expressas na CF/88 e no ECA E DESDE QUE NÃO
PREJUDIQUE O MENOR, senão o Alvará será CASSADO pelo
Tribunal(cassado é o termo técnico. pois em Procedimento de Jurisdição
Voluntária. chamado pela Doutrina de "administração pública de interesse
privado" não há invalidação ou reforma de decisão, e sim CASSAÇÃO).

Outrossim, fica proibido o
trabalho da criança(do nascimento com vida até 12 anos de idade
incompletos), somente permitindo o do adolescente.

THAlrg TÁCITO POIJT~ lUZ Dr; PÁDUA Cf:RQUflRA
PROMOTOR DI;J~Tl~ TITULAR
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111 - DA CONCLUsAo MINISTERIAL

? Ora, por que toda esta
proteção pelos legalistas, se muitos setores da sociedade entendem que os
adolescentes devem sim trabalhar, pois o ócio é a mãe dos atos
infracionais?

A interpretação teleológica
(fIm que a lei se destinou) responde tal assertiva. Segundo os psicólogos, a
criança deve brincar e a criança e o adolescente devem frequentar à escola,
preparando-se para um futuro digno. É desumano tirar esta fase da vida das
crianças e do adolescente, pois todos adultos bem sucedidos
profIssionalmente e psicologicamente tiveram "berço esplêndido", ou seja,
tiveram suas fases da vida saudáveis, no tempo certo. Eclesiástes, um dos
primeiros livros da Bíblia sagrada já confirma o princípio do Direito
Natural e Direito Divino: --Há uma fase para viver, uma fase para morrer".
Assim, há fase para brincar, fase para estudar, fase para trabalhar !

Apesar de todo amparo legal
na legislação pátria. a prática demonstra o contrário. Crianças trabalhando
em lugares insalubres c desumanos, perdendo inclusive as impressões
digitais, nos trabalhos de "apanhar laranjas" em lavouras, face a acidez das
mesmas; crianças e adolescentes com problemas respiratórios, doenças.
endêmicas, raquitismo, desenvolvimento fisico incompleto, face grandes
pesos carregados, tomando-se "anãs"; prostituição infantil crescente na
Região Nordeste do País; pedofIlias, enfim, uma crueldade que tomoQ.
conta não só do Brasil, mas de muitos países do mundo, o que fez surgir na
ONU(Organização das Nações Unidas), um órgão autônomo que se chama
OIT(Organização Internacional do Trabalho), que no ano de 1998 lançou º
programa - "Programa Internacional para a eliminação do Trabalho
Infantil", visando eliminar estes abusos e trazer as crianças e adolescentes à
escola; buscando também trazê-los à escola, o Governo Federal,
representado por Sua Excelência, o Sr. Fernando Henrique Cardoso,
divulgou um programa social, adaptado em lei federal e hoje adotado em
algumas ieis municipais - "Programa de Garantia de Renda Mínima
Familiar".

THAill TÂCfTO pom-~ lUZ D[; PÁDUA CrnQU[;IRA
PROUOTOR DI; ~TIt;A 1TT1IlAR
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Referido programa visou
ajudar a renda per capita da famílias carentes e forçar o acesso das crianças
e adolescentes à escola, face a evasão escolar. a falta de matrícula e o
inaproveitamento do estudo devido o trabalho concomitante destas em
lavouras ou economia informaL

No entanto, este Programa
tem demonstrado solução de continuidade, o que implica no próprio
fracasso Estatal da tentativa idealista e utópica de estabelecer idade limite
ao trabalho do menor. Destarte, fica em disputa o direito à vida, à
sobrevivência. à possibilidade de alimento à mesa com a EC 20/98 e
ausência de programas federais. estaduais e municipais

Outrossim. o Ministério
Público do Estado de Minas Gerais acampou o programa de nível federal,
regulamentado por Portaria de Sua Excelência, o DD. Dr. Epaminondas
Fulgêncio Neto, regulamentando as diversas áreas de atuação do parque!
mineiro na proteção da criança e adolescente. incluindo sua inclusào na
área escolaL devendo as Promotorias possuirem livro próprio de registro de
crianças evadidas ou não matriculadas. para as providências legais cabíveis,
bem como o apoio efetivo dos Promotores de Justiça, verdadeiros
"soldados da proporcionalidade e razoabilidade", das medidas levadas a
efeito, diante de nossas realidades sociais, na luta constante entre o JUSTO
e o LEGAL, através de Palestras em Escolas da Rede Pública, Audiências
Coletivas com os pais. etc.

Portanto, em opinião pessoal,
como representante da sociedade. do regime democrático, da ordem
juridica e dos direitos sociais e individuais indisponíveis, tenho o mister
de, a cada audiência realizada atos extrajudiciais, oitiva de menores e de
seus pais. denúncias de imputáveis em concurso com menores
inimputáveis, palestras em escola e locais de trabalho que irregularmente
contratam e agenciam crianças e adolescentes, SOCORRER OS
INFANTO-JUVENIS, usando dos instrumentos e garantias processuais
hábeis, além das medidas específicas aos pais e responsáveis, bem como
tipificação destes no crime de abandono intelectuaL caso haja desídia
manifesta e irretratável. pois do contrário, teremos um futuro incerto. onde
o sonho de uma infância saudável transformar-se-á numa realidade
amargante de um ato infracional, passível de Internação em Instituição
menorista.

THAlg: TÁCITO pm.rrg: lUZ D~ PÁDUA C~RQU9RA

PROMOTOR Dl;J~TI<:A Tm.ILAR
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Concluo, portanto, pela
inconstitucionalidade da EC 20/98 e pela autorização do trabalho do menor
em baila visando salvaguardar sua vida e destino, de acordo com as
condições mínimas expostas neste Parecerlfls. 16).

Ademais. sendo
Procedimento de Jurisdição Voluntária, onde não impera coisa julgada. tal
decisão não trará prejuízo ao menor e ao empregador, caso cassada. bem
como poderá ser decidida por V.Exa. dispensando o critério da legalidade
estrita. visando única e exclusivamente o bem estar do menor(artigo 6° do
ECA). Neste sentido:

"JURISDIÇA-O VOLUNTÁRIA ALVARÁ
DISPENSA DO CRITÉRIO DE LEGALIDADE
ESTRITA (ART. 1.109 DO CPC) - A teor do un
1.109 do CPC, que dispensa o critério da estrita
legalidade nos procedimentos de jurisdição
voluntária, nenhum óbice existe à concessão de
alvará autorizando a genitora de menores carentes
a receber, em seu nome e no de seus filhos,
escritura definitiva de imóvel adquirido por seu
falecido marido e por este integralmente quitado.
tanto mais quando nenhuma contestação se opõe a
respeito. (TJBA - AC 1.304191 - 4" C - ReL Des.
Paulo Furtado - 1. 26.02.1992) (CJ 46/93)

Art. 6D do ECA:
Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os
fins sociais a que ela se dirige, as exigências do
bem comum, os direitos e deveres individuais e
coletivos, e a condição peculiar da criança e do
adolescente como pessoas em desenvolvimento.

THAm: TÁCITO POt.Im lUZ.D(; PÁDUA CrnQU9RA
. .. PROMOTOR DtJugn~ TffiJl:AR ..'
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IV - DO PEDIDO MINISTERIAL
-'I--------------------------
i
I

Diante de todo o exposto. ex
lege e materializado no Sistema Jurídico Pátrio de controle de
constitucionalidade das leis. requeiro a Vossa Excelência se digne de, IYMI
\CONTROLE DIFUSO DE CONSTlTUCIONALIDADm, por ser
questão prejudicial, DECLARE A INCONSTITUCIONALIDADE DA
EMENDA CONSTITUCIONAL N° 20/98, PARA, NO
MÉRITO(PARTE DISPOSITIVA), CONCEDER ALVARÁ AO
REQUERENTE, EXPEDINDO OFÍCIO REQUISITÓRIO A
DELEGACIA DO TRABALHO DA CIDADE DE
DIVINÓPOLIS/MG, PARA A EFETIVAÇÃO DA CARTEIRA DE
TRABALHO E PREVIDÊNCIA ~OCIAL, com a posterior anotação
do nome do empregador-Indústria e Comércio de Refrigerantes
Palomo Ltda-, EXTRAINDO-SE CÓPIAS dos artigos 402 a 440 da
CLT e 60/69 do ECA ao empregador, abstendo de aplicar sanções ao
referido empregador que admitir o adolescente qualificado neste
Parecer nas condições alhures.

"Todo homem tem direito ao trabalho, à livre
escolha de emprego, a condições justas e
favoráveis de trabalho e à proteção contra o
desemprego; tem direito à igual remuneração por
igual trabalho e a uma remuneração justa e
satisfatória, que lhe assegure, assim como à sua
família uma _existência compatível com a
dígnidade humana..."
(DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS
HUMANOS, ARTIGO 23)(sublínhado meu.);

"..•Sua Santidade, o PAPA João Paulo 11, na
Laborem Exercens, destaca a ação
transformadora humana por meío do trabalho e o
papel do mesmo na construção da identidade
humana. É, portanto, indispensável a qtquer
ser humano poder trabalhar,,2 . _ _--._-

~. ---r- ~- .
ThtJles TQcilO P. I~ d't P. Ce,..".mw

, Pad re Luiz Bassegio ProImIOf li« MllÇa •

Assessor do Setor Pastoral-CNBB, in Folheto de Missa do 5° Domin o da Páscoa.
THAlg: TÁCITOPO~ LUZ D~ PÁDUA CWQU9RA

PROUOTOR DfJ~t;A TTrulAR
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C/f'j U ~~-~ÁDUA'CERQUEIRATHAL

Inteligência do princípio
político-constitucional(artigo l°, IH da CF/88), a saber, DIGNIDADE
DA PESSOA HUMANA(subsistência familiar e senso de
autodisciplina) E CONDiÇÕES MÍNIMAS DE TRABALHO

Outrossim, comunico a
Vossa Excelência que este Promotor de Justiça de CláudiolMG, por
questão de respeito ao Poder Legislativo e transparência de suas
m.anifestações, extrairá cópias deste Parecer Ministerial e de Vossa r.
decisão, a Sua Excelência, o Procurador-Geral da República, o Dr.
Geraldo Brindeiro, para que o mesmo, diante da legitimidade
conferida no artigo 103, VI da CF/88, analise e, diante do princípio da
independência funcional(maior con uista do a~ Ilet), se entender
cabível, promova a io Direta de Inconstitucionalidade da Emend

onstitucional n° 20/9 , pelas razões minuciosamente expostas neste
Parecer. Noutro giro, também por respeito ao Poder Legislativo, este
Promotor de Justiça extrairá cópias do processado ao Exmo.
Presidente da República, Dr. Fernando Henrique Cardoso(artigo 103,
I da Carta Magna), Chefe Supremo da Nação; Egrégia Mesa do
Senado Federal(artigo 103, 11 da Carta Magna), na distinta pessoa de
seu Presidente, o Senador Antônio Carlos Magalhães; Egrégia Mesa da
Câmara dos Deputados(artigo 103, III da Carta Magna), na nobre
pessoa de seu Presidente, o Deputado Federal Michel Temer e, por fim,
ao Egrégio Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, para
as providências que entenderem necessárias, caso entendam pertinente
a Ação Direita de Inconstitucionalidade, deixando grafado a todas
Autoridades-Mor da Nação, os meus protestos da mais elevada estima
e distinta consideração.

Por fim, segue em anexo,
inerente ao presente Pa~ecerM:~pia da Ação Civil Pública
proposta na Justiça Federal de UberlândÍa., o Sua Excelência, o Dr.
Cléber Eustáquio ~eves, bem como 'â I . ar oncedida pelo douto
Magistrado &der I, Sua Excel eia, . r AI andre Jorge Fontes
Laranjeira. ereê

THAlB: TÁCITO POtJm lUZ DI; PÁDUA CmQU9RA
PROMOTOR DI; JU~TI<:A TITUlAR

29
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SGM/P nO 517 Brasília, 26 de maio de 1999.

, Senhor Promotor,

Reportando-me ao Ofício n° 040/MP/99, que encaminha a
esta Casq cópia do Parecer ministerial e da sentença judicial em
procedimento de jurisdição voluntária, informo a Vossa Excelência que
encaminhei a matéria à consideração da Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação, nos termos do art. 58, § 2°, inciso IV, da Constituição Federal,
e arts. 253 e 254 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

" Colho o ensejo para expressar a Vossa Excelência protestos
de elevado<apreço e distinta consideração.

l'1~\~r--
MIC EL tEMER

Pr sidente

A Sua Excelência o Senhor
THALES TÁCITO PONTES LUZ DE PÁDUA CERQUEIRA
Promotor de Justiça Titular da Comarca de Cláudio - MG
Cláudio - MG
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SGM/P nO 517 Brasília, 26 de maio de 1999.

Senhor Promotor,

Reportando-me ao· Ofício n° 040/MP/99, que encaminha a.
esta Casa cópia.,·do ,·Parecer ministerial e da sentença-judü::ial em
procedimento de· juri~dição voluntária, informo a Vossa Excelência que
.encaminhei a rnatériaà -çonsideração· da Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação, inos·termos do art. 58, § 2°, inciso IV, da Constituição Federal,

. e arts. 253 e 254·d.9 ..:Regimento Interno da Câmara dos Deputados.
Colho o ensejo para expressar a Vossa Excelência. protestos

de elevado apreço e d.istinta consideração.

A Sua Excelência,o Senhor
THALES TÁCITO PONTES LUZ pE. PÁDUA CERQUelRA
Promotor de Justiça Titular da Comarca de Cláudio - MG
Cláudio- MG
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SGM/P n° 517 Brasília, 26 de maio de 1999.

Senhor Promotor,

Reportando-me ao Ofício nO 040/MP/99, que encaminha a
esta Casa cópia do Parecer ministerial e da sentença judicial em
procedimento de jurisdição voluntária, informo a Vossa Excelência que
encaminhei a matéria à consideração da Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação, nos termos do art. 58, § 20, inciso IV, da Constituição Federal,
e arts. 253 e 254 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

Colho o ensejo para expressar a Vossa Excelência protestos
de elevado apreço e distinta consideração.

A Sua Excelência o Senhor
THALES TÁCITO PONTES LUZ DE PÁDUA CERQUEIRA
Promotor de Justiça Titular da Comarca de Cláudio - MG
Cláudio - MG
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.
PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MINAS 'GERAIS

JUSTIÇA DE P INSTÂNCIA

COMARCA DE CLÁUDIO - YARA ÚNICA

Maio de 1999

Processo 6877/99
Natureza: AlvarálExpedição de CTPS
Requerente Paulo Henrique Oliveira da Silva

SENTENÇA

Vistos, etc...

PAULO HENRIQUE OLIVEIRA SILVA,
qualificado nos autos, com idade de 15 anos incompletos, atr.avés de sua representante
legaL ingressou neste Juízo com requerimento de expedição de alvará, judicial
concessivo de autorização para o trabalho na Indústria e Comércio de Refrigerantes
Palomo Ltda. , sediada nesta cidade, alegando, em síntese, que é estudante e o trabalho
oferecido a sua pessoa em nada prejudicará sua formação moral, intelectual e fisica

E mais, que a sua pretensão pelo trabalho é de sua
livre manifestaç.ão, sem qualquer imposição de seus pais, salientando que ficará, assim,
livre da ociosidade e até mesmo porque se apresenta com porte fisico avantajado e se vê
envergonhado em viver às expensas exclusivas dos pais.

Ainda, que para o almejado emprego necessita da
Carteira de Trabalho e como não atingiu a idade mínima de 16 anos, está na iminência de
perda do serviço.

Requereu a procedência do pedido, dando á causa
o valor de R$130,OO, juntando os documentos de fls. 04/08.

Com vista dos autos, o Ministério PUblico se
manifestou, acostando aos autos o substancioso parecer de fls. 10/38, acompanhado dos
documentos de fls. 39/57, opinando favoravelmente ao requerimento formulado na
inicial, requerendo, entretanto, como prejudicialidade, a declaração de
inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 20/98.

Vieram os autos à conclusão

Relatados, DECIDO.

Trata-se de alvará requerido perante o Juízo da
lntancia e Juventude desta Comarca, objetivando tutela específica de expedição de
Carteira de Trabalho do menor Paulo Henrique Oliveira' Silva, nascido em data:'de
12,0584, portanto, contando 15 anos incompletos, em face da proibição decorrenteEdo
advento da EC 20/98



Maio de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 27 23993

Como bem evidenciou o zeloso Representante do
Ministério Público, em seu abrangente parecer como sempre tem ocorrido desde
que assumiu a titularidade da Promotoria de Justiça desta Comarca, sempre
fundamentando suas manifestações , e, portanto, proporcionando à saciedade subsídios
legais e jurisprudenciais ao deslinde das questões vindas a Juízo - há prejudicial a ser
analisada : in~onstitucionalidade da mencionada EC 20/98.

Inicialmente, cumpre salientar a possibilidade de
o Poder Judiciário, até mesmo através deste juízo monocrático, exercer, quando
provocado, o controle repressivo de constitucionalidade, como ora aventado, por
franquia do controle difuso previsto no art. 97 da Carta Republicana, com efeitos ex
(1I11e e infra partem .

Pois bem, a Emenda Constitucional nO 20, de
16.12.98, alterou o art. 7°, XXXIII da Constituição Federal e proibiu o trabalho de
maiores de 14 anos e menores de 16 anos de idade. Essa alteração feriu cláusula pétrea
da Carta Magna, insculpida no rol de Direitos Individuais, através do art. 5°, XIII, o que
é vedado, por via de Emenda Constitucional, de acordo com os preceptivos do art. 60 da
mesma Cana Magna.

Noutro giro, a Emenda, todavia, não alterou o art.
'2'27, § 3°, /. mantendo a idade mínima de 14 anos para o trabalho, observado o disposto
no ano 7°, XXXIII, o que também feriu cláusula pétrea, pois, como asseverou o
Promotor de Justiça (fls. 15), com ex.certos jurisprudenciais do STF, o rol dos direitos e
garantias individuais não é taxativo.

Logo, conciliando os dispositivos em análise, a
idade mínima, hoje, para a admissão, seria, na verdade, a de 16 anos e não mais de 14
anos.

. A inconstitucionalidade da EC-20/98 evidencia-se
na medida em que ensejou modificação de artigo da Carta Magna, afrontando Cláusula
Pétrea, sendo esta declarada intangível pelo Poder Constituinte Originário, não podendo
ser objeto de emenda, quando é cediço que emenda advém de Poder Constituinte
Derivado Reformador.

Com efeito, o direito ao trabalho se acha inserido
no rol dos direitos SOCiaiS, que por sua vez constituem garantias fundamentais do
cidadão. Em assim sendo, um poder limitado não pode afastá-los.

Lado outro, apesar da evidente intenção do
legislador constitucional em evitar que adolescentes ingressem precocemente no mercado
de trabalho e deixem as escolas, ainda mais se nos afigura ilegítima a referida Emenda
Constitucional, na medida em que se distancia da realidade nacional.

O art. 227 da Constituição é a resposta para isso.
·Se o "'caput" do dispositivo assegura, como dever do Estado, o direito à vida, à saúde, à
alimentação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à
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liberdade e à convivência familiar e comunitária, e se o mesmo Estado que impõe esses
principias. dele faz vistas grossas, em nada contrib~indo eficazmente para que esses
direitos sejam exercidos, indaga-se: como impedir que o próprio adolescente tente por si

próprio fazer valer seu direito a uma vida digna, com o trabalho, que propiciar-Ihe-â a
saúde e até mesmo a alimentação que não foi dada?

Impedir o trabalho dos menores de 16 anos é, sem
sofismas, ímpat uma realidade inexistente em nossa sociedade. Vale aqui fazer remição a
RIPERT: ~~QUANDOO DIREITO IGNORA A REALIDADE, A REALIDADE SE
VINGA, IGNORANDO O DIREITO". .(referência constante do parecer Ministerial
de fls. 10/38, à entrevista do Juiz do Trabalho de Araripina/PE, Geraldo Magela e Silva
Meneses, publicada na Revista Consulex, Ano m, nO 27, março/99)

. Soma-se a isso, a tendência hoje de valorização
do adolescente, diminuindo a faixa etária para que possa exercer, cad~ vez mais, seus
direitos de cidadania. O. trabalho é um direito do adolescente que, aqui,' como alhures,
não se lhe pode negar.

No caso em tela nem se pode argumentar que o
trabalho impossibilitaria o àcesso do adolescente à educação, tendo feito comprovação
nos autos de que esta regulartnente matriculado em escola e que conciliará o trabalho e
o estudo.

, A verdade, por mais dura que possa parecer, é
que nossa realidade nãp permite que nossos adolescentes não precisem trabalhar. Pelo
contrário, recebendo seus páÍs um salário que é o mínimo dos mínimos, atentando à
dignidade humana, eles têm de ajudar no orçamento. familiar, sob pena de não
garantirem, por eles próprios, seus direitos assegurados no artigo 227 da Constituição
Federal. quiçá até mesmo o elementar direito à alimentação.

Não basta ao Estado impor uma norma. Mister se
faz que, concreta e materialmente, possibilite que o adolescente não necessite trabalhar,
o que não ocorre até então.

Assim, para conciliar o artigo 7°, XXXIII, há que
se interpretá-lo com os olhos voltados para o artigo 227, também da Lex
FUlldamema/i.y, ambos no mesmo patamar.

Segundo o pnnclplO da proporcionalidade e da
razoabilidade, entre o artigo 7°, que fixa uma norma que não atenta para os fins sociais e
ado artigo 227, que obriga a observação desse princípio, forçoso é fazer opção por
esta última, assegurando ao adolescente o direito a uma vida digna que será propiciada
através do trabalho.

Prevalece, pois, a Justiça sobre o Direito.

Esclareça-se que deve ser repudiado o trabalho
infantil. sua exploração, como, não raro, tem sido mostrado a todos nós pela televisão ou



Maio de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 27 23995

reportagens da imprensa escrita, corno por exemplo os HMeninos Carvoeiros" do Norte
de Minas. os "Raspadores de Mandioca" do Pará, e outros exemplos mais; ainda que
admitamos a dimensão continental deste pais, com costumes próprios de cada região.

Cumpre salientar que a competência jurisdicional
quanto ao presente procedimento para expedição de autorização para o trabalho de
menor. como no caso dos autos, é deste Juízo da lntãncia e Juventude e não da Justiça

do Trabalho, pois, como bem expôs a questão o zeloso e incansável parquet (fls. 27),
esta cuida somente de dissídios trabalhistas e não de autorização para emissão de CTPS
a menor, tanto que os artigos 405, § 2° e 406, ambos da CLT, remetem tal mister ao
Juízo Menorista, por ser função precípua e competência absoluta.

Diante de tais razões e fundamentos, acolho o
abrangente parecer Ministerial, e, em sede de prejudicialiadade, DECLARO a
I~CONSTlTUCIONALIDADE DA EMENDA CONSTITUCIONAL N° 20/98.

Por conseguinte, em sede de mérito,
considerando o mais que dos autos consta, doutrina, costumes e jurisprudência
aplicáveis à espécie, JULGO PROCEDENTE o pedido inserto na inicial, para
DEFERIR a expedição do pretendido ALVARÁ ao Requerente. '

Expeça-se oficio requisitório à DRT da cidade
de DivinópolislMG, para efetivação da CTPS, com a posterior anotação do nome
do empregador, Indústria e Comércio de Refrigerantes Palomo Ltda. , abstendo--se
de aplicar-lhe sanções pela admissão do adolescente qualificado nos autos, na
condição de enlonador de cargas, função que não é perigosa e nem insalubre,
segundo a declaração firmada pelo mesmo empregador.

Determino, ainda, a extração de cópias, pela
DRTlDivinópolis, dos artigos 402/440 da CLT e 60/69 do ECA, para entrega ao
empregador para que observe as condições mínimas de trabalho do menor ali
constantes.

Quanto às diligências noticiadas pelo zeloso
Órgão do Ministério Público (fls. 38) merecem o nosso respaldo, em face da
matéria tratada nestes autos, para que dela tomem conhecimento os diversos
segmentos da sociedade, representados pelas autoridades ali mencionadas.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os
autos. com as anotações de estilo.

.\ t. C E B , r·" E r-J T o
J~~ G·2.de.. .......'CQ.~ de lS ...:::::::; Cf
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MINAS GERAIS

Maio de 1999

Oficio n. OS1I99-PRMIUDI UberlândiaJMG, 26 de abril de 1999.

Senhor Promotor,

Cumprindo determinação do Procurador da
República, Dr. Cléber Eustáquio Neves, estou encaminhando a Vossa
Excelência cópia da ACP proposta pelo MPF contra a União Federal e,

.. ·bem como, da decisão proferida pelo MM. Juiz Federal da 2° Vara da
Seção Judiciária de Uberlândia.

Ao ensejo, apresento protestos de estima e
consideração.

Atenciosamente,

-=::::::;:;;4:'~-hr .':'-'\~'-.:..- ~

Débora de Cas o FerreTYa
Responsável Administrativo

Exce/entíssimo Senhor
Doutor THALES TACITO PONTES
MD. Promotor de Ju.'itiça
GABINETE DA PROMOTORIA
Pç. dos R'<:.- Combatentes, n. 360, Centro
35.530.000- CIAUDIO- MG

PROCURADORIA DA REP11BLICA NO MUNICfPIO DE UBIl:RLANDIA/MG
Av C~sãno Alv.m nO 3 390 - B 13r15.1 - C E P. 38400·6% -~~

Tddàx (034)212-3751 - Ema.1 prmuullillluang ",.m hr
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Desse modo, os empregadores que
descumprirem as disposições acima correm o risco de serem autuados
pelos Rscais do Trabalho, em razão do quanto estabelecido no art.
627, letra lia", da Consolidação das Leis do Trabalho e, ainda, no art.
18, inciso I, e, parágrafo único, do Decreto 55.841/65, que prevê a
multa de 378,2847 UFIR's por cada adolescente encontrado em
situação irregular.

Contudo, a exigência regulamentar em questão
revela-se profundamente desarrazoada, já que divorciada de nossa
realidade social, pois num país em que a maioria dos trabalhadores
recebe pouco mais de R$120,QO mensais, muitos pais contam com o
salário de seus filhos menores para acrescer a renda familiar, sendo o
trabalho desses imprescindível à subsistência dessas fammas.

Segundo o IBGE, nosso país tem oito milhões de
jovens entre 10 e 17 anos, que trabalham ou estão a procura de
empregos e, entre eles, aproximadamente três milhões estão na
ilegalidade porque têm menos de 14 anos.

o governo não pode olvidar que um grande
segmento da população, formado possivelmente por 40 milhões de
pessoas, vivem na pobreza, com renda inferior a US$50 mensais. O
desnível de renda existente no Bra~i1 figura como o maior do mundo.
Os 20% mais pobres entre os brasileiros recebem meros 2% da riqueza
nacional, enquanto que os 20% mais ricos ficam com 60%. Não é a toa
que grandes centros urbanos estão cercados por favela~ que se
espalham como feridas abertas.

O Brasil, infelizmente, é o país das crianças
semimortas de fome, sem trabalho, sem esperança.

Por tudo isso, contraria a lógica e o bom-senso
proibir o trabalho de menores de dezesseis.~
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11- DA LEGITIMIDADE ATiVA DO AUTOR

Maio de 1999

Sob a égide da Constituição de 1988, o
Ministério Público tomou-se verdadeiramente o advogado da
sociedade, incumbindo-lhe, nos termos do art. 125 da Carta, na defesa
da ordem jurídica, do regime democrático·e dos interesses sociais e
individuais indisponíveis."

Secundando a Constituição Federal, a Lei
Complementar n° 75/93 dispôs, em seu art. 6°, inciso VII, d, que
compete ao Ministério Público da União promover a ação civil pública
para. a proteção dos direitos individuais indisponíveis, homogêneos,
difusos e coletivos.

Assim, é inequrvoca a legitimidade ativa do
Requerente, já que a presente ação visa tutelar direito difuso de toda
a coletiv1dade. .

Por outro lado, como no pólo passivo do feito
encontra-se a União Federal, a competência jurisdicional é da Justiça
Federal, razão pela qual, dentre os ramos do porquet, a atribuição
para a propositurq da presente ação é do MPF.

~_..• 'I, , I I f .

111- DA LEGITIMIDADE PASSIVA DO/R~U

A imposição de' sanções em razão do
descumprimento dessa malsinada norma constitucional é atribuição
das Delegacias Regionais do Trabalho, portanto, resta induvidosa a
legitimidade passivo da Ré, uma vez q'-:Je o órgão supra-referenciado
integra a sua administração direta.
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IV· DA COMPET!NCIA .

Quinta~feira 27 23999

o pedido ora deduzido restringe-se às cidades
._ lvrjs.dicionddas por esta Seção Judiciária, nos termos do art. 16, da Léi

n° 7.347/85~' com a nova redação dada pelo-art. 2° da, Lei n° 9.494197.

V· DO DIREITO

A Emenda Constitucional' n° 20, que proibiu' o
trabalho aos menores de 16, afigura-se manifestam"ente lesi'/aao
princípio constitucional da proporcionalidade.

Tal princípio: cunhddo ori9inarlarnente no· Direito
Administrativo, migrou para o Direito Constitucional, sendo hoje
amplamente utilizado pela jurisprudência como rT)etro para análise da
razoabilidade aos normas jurídicas.

o princípio' em"" questão assume ' capital
importância no Direito Constitucioriaí moderno:;' na" .rrfedida' ern que
enseja a possibilidade da análise da congruência do mérito dos atos
normativos com a pauta de valores consagrada na Lei Fundamental,
operando como limitação heterônoma à discricionariedade
legislativa. Consoante a precisa síntese de Luís Roberto Barroso, o
princípio da proporcionalidade decompõe-se em três subprincípios:

11(a) da adequação, que exige que as
medidas .aGiofç:IdQ$ pelo Poder Público se
mostrem aptas ·.a atingir os objetivo~
1?re,ter'didos,; (b) ..da necessidade 9'u
exiglbllldÇlde, que impõem a verificação/da
inexisténcia ,de meio menqs .gravoso pçlra o
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",

atingimenfo dos fins visados; e fc) da
proporcionalidade em sentido estrito, que é
a ponderação entre o ônus imposto e o
benefício trazido, para constatar se é
justificável a interferência na esfera dos
direitos do cidadão. " (Interpretação e
Aplicação da Co"nstituição, São Paulo, Ed.
Saraiva 1995, p. 209).

No mesmo diapasão, leciona J. J. Gomes
Canotilho que o princípio da proporcionalidade desdobra-se em três
subprincípios, que deve ser cumulativamente atendidos pelo ato
normativo: adequação de meios, segundo o qual "0 medida adotada
para a realização do interesse público deve ser apropriada para a
prosSecução do fim ou fins a ela subjacentes", exigibilidade ou
necessidade, que reclama a prova "de que, para.,o6~fenção de
determinados fins, não era possível adotar outro meio ri1e,nos oneroso
para o cidadãó",' e proporcionalidade em sentido estrito~segundo o
qual "meios e fins são colocados 'em equação medianfe "um juízo de
ponderação, a fim de se avaliar se o '. meio utillzddó' é ou não
desproporcionado em relação ao fim. " (Direito Constitucional,
Coimbra, Ed. Almeidina, 1992, p. 386/387).

". Vaie 'assinalar, por oportunó, que a
jurispnJdência do STF hoje é pacífica em consagrar'aa.plicabilidqde do
princípio da proporcionalidade no direito pótrio; Neste sentido, é
eloqüente a decisão proferida pelo Pleno do STFno pedrdo. de" liminar
da ADIN n° 885-2, assim ementada:

"Gós IIqOefe"o de petróleo: lei estadual que
determina a pesagem de botIJões entregues

. . ou recebidos para substituição à Vista do'
consumidor, com pagamento imediato da
eventual diferença a menor. argüição de
Inconstitucionalidade fundada nos arts. 22,
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IV e VI, energIa e metrologIa), 24 e
parágrafos, 25, parágrafo 2°, e 238, além de
violação do princípio da proporcionalidade
e razoabilidade das leis restritivas de
direitos: plauslbllldade }urfdlca da
argumentação, que aconselha a suspensão
cautelar da lei Im'pugnada, a fim de evitar
danos Irreparáveis à economia do setor, no,
caso de vir a declarar-se a
Inconstitucionalidade. Uminar deferida. "
(DJU de OI. JO.93)

Na hipótese ora em apenso, parece evidente
que a finalidade perseguida pelo dispositivo constitucional foi de que
todos os jovens se dediquem, com exclusividade, à vida escolar.
Contudo, a norma em questão não se revela apta para o atingimento
de tal meta, pois no Brasil, já há vários anos, o trabalho infantil cresceu
tanto que passou até ser medido pelos relatórios do IBGE.

Ora, o governo brasileiro não pode ignorar essa
realidade. Em verdade, o governo inventou tal alteração apenas para
não deixar à vista uma conta assustadora, qual seja: aquela que
mostraria um trabalhador tendo ç1e contribuir durante mais de meio
século para a Previdência, ou seja, entre os 14 e os 65 anos, para só
então ter direito à aposentadoria.

Ademais, esse dispositivo servirá ap~nas para
lançar mais trabalhadores na clandestinidade, com grave repercussão
nos sofridos cofres da Previdência Social, que deixará de receber as
contribuiç5Yés· que seriam devidas se acaso regist,{Odgsi fossem tais
trabalh,adores.

Assim, essa alteração é uma \afronta ao
subprincípio da adequação, er por conseqüência, 00 princípio da
proporcionalidade, tomando írrito o referido dispositivo constitucional.
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Como observou Suzana de Toledo Barros, em
monografia dedtcada ao Princípio da Proporcionalidade,

"Um Juízo de adequação da medida adotada
para alcançar o fim proposto deve ser o primeiro a ser considerado na
verificação da observãncia do princípio aa proporcionalidade. O
controle intrínseco da legiferação no que respeita à congruência na
relação meio-fim restringe-se a obtenção do pretendido?" (O princípio
da proporcionalidade e o controle de constftucionalldade das leis
restritivas de direitos fundamentais, SrasHla, SrasHla Jurfdica, 1996, p. 74)

Por outro lado, a Emenda Constitucional nO 20,
ao alterar o inciso XXXIII, do art. 7°, da Carta Magna, incidiu em
flagrante inconstitucionalidade, visto que esse inciso se insere no rol das
c1óusulas pétreas, normas constitucionais declaradas intangíveis pelo
Poder Constituinte originário, que não podem ser objeto de emenda.

Com efeito, os direitos sociais constituem
garantias fundamentais do cidadão, conforme estabelece o Título 11,
da Constituição Federal, em assim sendo, um poder limitado, regrado,
efêmero, não pode afastá-los. A propósito, trago a baila os
ensinamentos do renomado constitucionalista Raul Machado Horta, in
verbis:

"As limitações do §4° do art. 60 da Constituição
são limitações materiais explícitas, assim contlguradas na sede da
norma constitucional. Essas limitações não exaurem as .lInhas da
deITlarcação intransponível pelo poder de emenda e de revisão. Hó
outras limitações dUundldas nas regras constitucionais e de cuja
pesquisa se recolherá o conjunto das limitações materiais Implícitas.
Integram essa categoria os fundamentos do Estado Democrático de
Direito (art. l°, I a VJ, o povo como fonte de poder (art. l°, parógrafo
único), os objetivos fundamentais da República Federativa (arl. 3°, I a
IV), oS princípios das relações internacionais (art. 4°, I a X, parógrafo
único), os Direitos sociais (arl. 6°}"... (Estudos de Direito Constitucional,
Ed. Del Rey. 1a. edição, 1995, pág. 95).
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Para finalizar, é sabido e ressabido que o
contrato de trabalho é um contrato realidade, que pode ser
constituído por diversas formas, o que importa é a presença da
subordinação jurídica, tanto que em inúmeras reclamações
trabalhistas, configurada a relação de emprego, a Justiça do Trabalho
determina o recolhimento do INSS e dos -depósitos fundiários, não
levando em conta a idade do empregado.

Por conseguinte, é também desarrazoado negar
aos estagiários a CTPS estribada na falta de previsão legal.

Portanto, ante o escondido acima, deve este e.
Juízo reconhecer e declarar a inconstitucionalidade incidenter tantum
da Emenda Constitucional n° 20, na parte em que alterou as
disposições do inciso XXXIII, do art. 7°, da Constituição Federal de 1988
e, bem como, de todos os atos normativos dela decorrentes, em
especial do Ofício-Circular n° 02/CIRP/SPES/MTE,. da Secretaria de
Políticas de Emprego e Salário do Ministério do Trabalho e Emprego.

VI· DA LIMINAR

Estão presentes no caso o fumus bani luris e o
pericu/um in mora, que justificam a concessão da medida liminar ora
postulada.

Com efeito, a fumaça do bom direito se
evidencia em face da manifesta irrazoabilidade da restrição imposta
pela Emenda Constitucional n° 20, aliada à sua flagrante
inconstitucionalidade, conforme foi salientado no decorrer desta
petição.
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o periculum In mora, por seu turno, caracteriza
se da constatação de que milhares de jovens, a partir da publicação
da Emenda Constitucional n° 20, passarão a trabalhar na
informalidade, sem qualquer cobertura da Seguridade Social nos casos
de acidente do trabalho, doença profissional, não tendo eles ou seus
dependentes direito à aposentadoria por invalidez ou pensão por
morte. Além disso, o patrimônio da Previdência Social sofrerá
irreparável lesão, pois não poderá contar com as contribuições desses
jovens, que, em razão de mais uma medida irresponsável do governo
federal, lançou-os no limbo da informalidade. Soma-se a isso o fato de
que muitos tamOios sequer terão o que comer em suas casas, visto que
a única renda que percebem advém do trabalho de seus filhos
menores, e isso é uma realidade do Brasil "que ninguém deve esquecer.
Tais situações jamais poderão ser reparadas por uma futura decisão
definitiva.

Diante disso, requer o Ministério Público Federal
que V.Ex.a conceda medida liminar Inaudita altera pars, determinando
à Ré que, até o julgamento definitivo da lide, forneça aos menores de
doze a quatorze anos, estagiários e/ou aprendizes, e, bem como, aos
maiores de quatorze, para qualquer finalidade, as CTPS porventura
requeridas perante as Delegacias Regionais do Trabalho, abstendo-se
de aplicar sanções contra os empregadores que admitirem em suas
empresas menores de 16 anos.

VII· DO PEDIDO

PÚBLICO FEDERAL:
Em face do exposto, requer o MINISTÉRIO

a) a citação da Requerida, ,no endereço
constante nesta inicial:
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b) seja julgado procedente o pedido,
confirmando-se a liminar concedida initio fitis,
declarando incidenter tantum a
inconstitucionalidade parcial da Emenda
Constitucional n° 20/98 e de todos os atos
normativos dela decorrentes, em especial o
ofício-circular n°. 02/CIRP/SPES/TEM, da
Secretaria de Políticas de Emprego e Salário
do Ministério Trabalho, por ofensa,a cláusula
péfrea e ao princípio da proporcionalidade,
previstos na Constituição Federal, de modo
a condenar a Requerida à não imposição de
qualquer sançqo_.contra empregadores que
deixarem de atender aos termos de referidos
diplomas normativos, até o julgamento
definitivo da ação principal;

c) seja condenada a requerida a cancelar
(obrigação de fazer) todas as autuações
efetivadas desde 16 de dezembro de 1998,
pela não observância dos diplomas acima
referenciados;

d) Condenar a Requef"ida nos ônus da
sucumbência.

Termos em que, dando à causa o valor de
R$lO.OOO,OO (dez mil reais), protesta pela produção de fodo's os meios
de prova em direito admitidos.

Uberlândla-MG, 8 de f~ereiro de 1999.

-<---""--"<.-:"-"l-ll-~~ ~

, . , I'
CLEBERl EUSTAQUI0 NEVES

ProoGrad~~ d'~pública
/ /:
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL _1 3 REGIÃO

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE UBERLÂNDIA-MG
Juízo DA SEGUNDA VARA

PROCESSO N°
CLASSE
AUTOR
RÉ

: 1999.38.03.000350-6
: 07100 - AÇÃO CIVIL PÚBLICA
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
: UNIÃO FEDERAL.

DECISÃO

Vistos, etc.

Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL contra a UNIÃO FEDERAL.

Requer o Autor a concessão de liminar" ... detenninando à
Ré que, até o julgamento definitivo da lide, forneça aos menores de doze a
quatorze anos, estagiários e/ou aprendizes, e, bem como, aos maiores de quatorze,
para qualquer finalidade, as CTPS porventura requeríias perante as Delegacias
Regionais do Trabalho, abstendo-se de aplicar sanções\col1tra os empregadores
que admitirem em S\laS empresas menores de 16 anos." ~~ic, fi. 12).

\,

1l1stada a manifestar-se no prazo de setenta e duas'horas, nos
tennos do art. 2° da Lei n° 8.437/92, a UNIÃO FEDERAL apresentou'àpetiçªo
de fls. 29/31, alegando, preliminannente, que a ação proposta pelo "Parqtíet"
Federal não ataca nenhuma situação concreta, razão pela qual se caracteriza e'01no
uma Ação Direta de Inconstitucionalidade.
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Quanto ao mérito da causa, aduz que não há qualquer
inconstitucionalidade na Emenda Constitucional n° 20/98, que teve por escopo
evitar que a criança ou o adolescente abandonem a vida escolar à conta de um
precoce ingresso no mercado de trabalho.

Decido.

Nenhuma razão assiste à UNIÃo FEDERAL no que respeita
à falta de atribuições do douto signatário da petição inicial para provocar
jurisdição na espécie.

Com efeito, o pedido de mérito formulado na peça inicial
nada tem que ver com declaração em abstrato de inconstitucionàHdade de
ato normativo, já que foram fonnuladas duas pretensões condenatórias: uma,
consistente em obrigação de não fazer (não impor multas aos empregadores que
desrespeitarem os termos dos atos nonnativos que estabeleceram novos limites
de idade para ingresso no mercado de trabalho); outra, consistente em obrigação
de fazer (cancelar autuações acaso efetuadas pelo mesmo motivo).

Quanto ao pleito de declaração de inconstitucionalidade
incidenter tantuf1l, trata-se obviamente de provocação no sentido de fazer valer
o controle difuso de constitucionalidade de ato nonnativo, prerrogativa essa
conferida a todo e qualquer órgão do Poder Judiciário Brasileiro.

De seu turno, a alegada eficácia erga omnes de eventual
decisão a ser proferida no presente feito não decorre. da natureza do
provimento jurisdicional a ser proferido na espécie, porém da abrangência da
legitimação extraordinária do Autor, o qual atua no caso concreto como
substituto p.·ocessual de todos os menores de dezesseis anos do País, em defesa
de direitos individuais indisponíveis, no que aliás está respaldado em disposição
expressa da Lei Complementar n° 75/93 (art. 6°, inciso VII, letra "c").

Assim sendo, não há na espécie qualquer invasão de
competência do Supremo Tribunal Federal, já que não se trata de provocação no
sentido de que seja declarada abstratamente a inconstitucionalidade de ato
normativo (a chamada Ação Direta de Inconstitucionalidade), porém de ação

.. tendente a atacar efeitos concretos de alguns atos nonnativos reputados
inconsti,tucionais.
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Quanto à falsa questão da II abrangência nacional" da açãO'"sob
exame, convém referir que nossa Constituição Federal não prevê qualquer
limitação territorial à eficácia das decisões proferidas pelo Poder Judiciário,
as quais obrigam seus destinatários onde quer que os mesmos se encontrem.

De fato, a denominada competência territorial não passa de
um critério de divisão de trabalho, o qual incide a partir da ocorrência de
determinados fatos jurídicos em uma dada base territorial, podendo todavia a
decisão proferida pelo juízo competente produzir efeitos em todo o território
nacional e até no exterior, se assim o admitir outro Estado Soberano.

Exemplificativamente, se um cidadão brasileiro resolve
litigar contra cinco empresas diversas, estabelecidas em cinco Estados-Membros
diferentes, poderá, cOlúonne o teor do art. 94, § 4°, do Código de Processo Civil,
escolher altemativamente qualquer dos foros onde se encontram sediadas as Rés
para a propositura da ação, o que significa dizer, V.g., que uma decisão proferida
por l~m Juiz do Estado do Amapá (competente por prevenção) poderá produzir
efeitos no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, em São Paulo e no Rio Grande do
Sul, desde que as obrigações discutidas devam ter cumprimento nas referidas
unidades da Federação.

. Da mesma fonna, se alguém é condenado criminalmente em
São Paulo, por crimes conexos cometidos em vários Estados, ninguém Jirá em
sã consciência que a seútençi só tem eficácia na COlnarca ou Seção Judiciária
onde foi prolatada.

Como se vê..- a idéia de que as decisões proferidas pelos
órgãos do Poder Judiciário somente podem produzir efeitos em uma dada área
geográfica é cientificamente infundada, sendo certo que a eficácia de tais
provimentos está adstrita apenas aos limites objetivos e subjetivos da coisa
julgada, vinculando seus destinatários onde quer que os mesmos se encontrem,
desde que tenha incidido qualquer dos critérios previstos no ordenamento jurídico

, I

para a fixação da competência.

Portanto, a possibilidade de atuação deste Juízo no çaso
concreto há de ser analisada sob a ótica dos critérios previs:tos
constitucionalmente para delimitação da competência dos vários órgãos da Jl.J:~~iça

Federal.
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-
Ora, a teor do art. 109, § 2°, da Constituição Federal, três-são

os critérios pelos quais se detennina o foro da Justiça Federal (isto é, a Seção ou
Subseção Judiciária competente) nos casos de ação intentada contra a União
Federal: a) o domicílio do autor; b) o lugar do ato ou fato que deu origem à
demanda; e c) em caráter meramente alternativo, o ajuizamento perante a Seção
Judiciária do Distrito Federal.

Na hipótese sob exame, o MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL, instituiç~o pertencente à estrutura da própria UNIÃO
FEDERAL e sediada em todas as unidades da Federação (inclusive nesta
cidade de Uberlândia), é o Autor, o que significa dizer que o primeiro dos
critérios previstos no mencionado artigo da Carta de 1988 incidiu na espécie.

Assim sendo, este Juízo é, sem dúvida alguma, competente
para a apreciação do feito, como o seria todo e qualquer Juízo da Justiça Federal
em cuja Seção ou Subseção Judiciária algum dos membros do MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL dispusesse de tempo e meios para investigar os fatos
subjacentes' à lide e ajuizar a presente Ação Civil Pública.

A propósito, o art. 2° da Lei n° 9.494/97 é de flagrante
inconstitucionalidade, haja vista que, confundindo de forma grotesca os conceitos
de âmbito da eficácia de uma decisão judicial e competência territorial, busca
limitar a atuação dos órgãos jurisdicionais de Plimeira Instância, atentando '-:ontra
os princípios constitucionais da inafastabilidade e unidade da jurisdição (art.
5°, inciso XXV, da Cruia de 1988) e da unidade do Poder Judiciário (art. 92 do
mesmo diploma nonnativo), sem falar na alteração da competência das Seções e
Subseções Judiciálias da Justiça Federal, estabelecida no já mencionado art. 109
do Texto Magno, matéria obvimnente insuscetível de normatização pelo
Legislador Ordinário.

Concluindo nesse tópico, a adoção na espécie do
entendimento ora exposto, além de afastar o verdadeiro preconceito jurídico
relativo à cOlnpetênéi~ exclusiva da Seção Judiciária do Distrito Federal para
ações de "abrangência nacional", melhor distribui a atuação da Justiça Federal e
do próplio MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, em respeito à equivalência dos
órgãos do citado ramo do Poder Judiciário e em beneficio de todos os
jurisdicionados.
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Quanto à liminar propriamente dita, entendõ presentes'-os
requisitos dojumus bonijur;s e do periculum in mora para a concessão em parté
da providência.

Nesse particular, não se me afigura correta in casu a
aplicação inestlita do princípio da proporcionalidade, o qual, como verificação
do contraste entre os fins constitucionais e os meios normativos utilizados para
alcançá-los, não pode ser objeto de invocação quando a própria Constituição é
alterada (com a conseqüente mudança dos fins constitucionais).

Noutras palavras, não é possível verificar a
proporcionalidade ou razoabilidade de uma Emenda Constitucional~ haja vista
que se trata de decisão soberana a cargo do Poder Constituinte, absolutamente
insuscetível de controle fillalístíco.

Todavia, as Emendas Constitucionais podem ser objeto de
controle de constitucionalidade quando contrastantes com as denominadas
cláusulas pétreas, que são as matérias a respeito das quais o Poder Constituinte
se autolimitou, proibindo a alteração do Texto Magno nesses tópicos.

Sob essa ótica, a Emenda Constitucional n° 20/98, ao
aumentar a idade núnima para o trabalho regular, de quatorze para dezesseis anos,
e ao estabelecer idade mínima para o aprendizado, de quatorze anos, acabou por
ferir o teor do art. 60, § 4°, inciso IV, da Carta de 1988, que proíbe a apreciação
de proposta de emenda tendente a suprimir os direitos e garantias individuais.

Com efeito, sequer é necessário indagar se o teor do art. 7°,
inciso XXXllI, do Texto Magno (que estabelecia o anterior limite de idade para
ingresso no mercado de trabalho), está albergado no conceito de direitos e
garantias individuais, haja vista que o direito individual de liberdade para o
trabalho consta expressamente do rol descrito no ari. 5° da Carta de 1988 (inciso
XIII), estando ali sub~~ltendida uma garantia individual no sentido de que não
pode o Estado Brasileiro estabelecer quaisquer limitações ao trabalho que não
aquelas originalmente constantes do Texto Constitucional, ou aquelas decorrentes
da qualificação profissional, nos tennos da lei.

Logo, no patiicular em questão, a J;:menda Constitucional na
20/98 ofendeu às claras uma cláusula pétrea da Constituição de 1988, estal1?o,
portanto, sujeita ao controle de constitucionalidade incidenter lantum.
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Quanto à regulamentação da referida Emenda Constitucional,
logicamente a referência aos novos limites de idade para o exercício do trabalho
regular e para o aprendizado hão de ser considerados inconstitucionais, pelos
motivos já elencados.

Todavia, não vislumbro inconstitucionalidade na proibição
de expediçãoêle CTPS aos estagiários em geral, menores de quatorze anos, haja
vista que se trata de porta aberta para a burla à proibição constante do texto
original do art. 7°, incis,o,XXXIlI, da Carta de 1988.

De fato, estágio não é o mesmo que aprendizado, até porque
o primeiro conceito pertine à realização de atividades práticas no âmbito de um
curso regular de ensino, ao passo que o segundo diz respeito ao' exercício de
trabalho subordinado, em conjunto com o desenvolvimento de curso
profissionalizante.

Além disso, o que se convencionou chamar "estágio" na
prática do mercado brasileiro não passa de exploração aberta do trabalho de
crianças, já que a assim rotulada atividade laboral em regra não se faz
acompanhar de qualquer curso de ensino, seja ele regular ou profissionalizante.

Logo, quem é estagiário não é aprendiz, não havendo
qualquer desproporcionalidade na negativa de expedição de CTPS em rela~ão aos
estagiários menores de quatorze anos, sem prejuízo de que tais crianças ou
adolescentes vejam reconhecidos seus direitos trabalhistas em caso de realização
de atividade proibida, mediante provocação da Justiça do Trabalho.

Encenando no particular, as exceções à regra da pennissão
do trabalho a partir dos quatorze anos hão de ser restringidas ao máximo, pena de
esvaziamento da proteção conferida pela Carta de 1988 à infância e à
adolescência.

I Quanto ao perigo na demora, o aumento do limite de idade
para ingresso no mercado de trabalho, além de afrontar às claras a cláusula pétrea
que garante proteção aos direitos e garantias individuais, realmente configura
medida de grave e imediata repercussão social, já que impede a satisfação das
necessidades materiais de milhões de crianças e adolescentes miseráveis que
poderiam estar trabalhando legalmente..
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Em face do exposto, CONCEDO EM PARTE a lilrumlr; para
o fim de DETERMINAR à Ré UNIÃO FEDERAL, por meio de seus agentes
encarregados da Fiscalização do Trabalho, que forneça CTPS às crianças e
adolescentes menores de quatorze anos, para fins de aprendizado, bem como
forneça tal documento aos maiores de quatorze anos, para quaisquer
finalidades,.abstendo-se de aplicar sanções aos empregadores que admitirem em
suas empresas crianças e adolescentes nas condições referidas.

Mediante oficio, a ser remetido via "fax" e por malote,
notifique-se o lImo. Sr. Secretário de Políticas de Emprego e Salário, do
Ministério do Trabalho e Emprego, a fim de que a presente decisão possa ser
objeto de cumprimento por todas as Delegacias Regionais do Tràbalho no País.

Cite-se e intimem-se.

Uberlândia, 15 de março de 1999.
') ..

~fN:?RE-;6~G~~~ARANJEIRA
\'.JÚIZ FÉDERAL

ACCJR, para se manifestar (Art. 58. par~o 2°, inciso
IV, da Const.ituição Federal, e arts. 253 e 254, CQ.JJUt do

RIeD. Oficie-se ao requer~ 0, .pé'~"~~7l-~,
Em 2b ,/ 05 '/99 RESID

,
Michel Temer
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Do Sr. Senador Carlos Patrocínio, Primeiro Susta os efeitos da Nota Conjur-Minfra
Secretário, em Exercício do Senado Federal, nos n2 24/92, aprovada pelo Senhor Presiden-
Seguintes Termos: te da República, segundo despacho pu

blicado em 24 de março de 1992, na
OFíCIO N2 429 (SF) Exposição de Motivos n219/92, do Minls-

Brasília, 26 de maio de 1999 tro de Estado da Infra-Estrutura.

Senhor Primeiro Secretário, O Congresso Nacional decreta:
Encaminho a Vossa Excelência, para revisão Art. 12 São sustados os efeitos da Nota

dessa Casa, os autógrafos do Projeto de Decreto Conjur-Minfra n2 24, de 11 de fevereiro de 1992, apro-
Legislativo n2 1, de 1997, aprovado pelo Senado vada pelo Senhor Presidente da República, segundo
Federal, que "susta os efeitos da Nota Conjur-Minfra despacho publicado no Diário Oficial da União de 24
n2 24/92, aprovada pelo Senhor Presidente da Repú- de março de 1992, na Exposição de Motivos n2 19, de
blica, segundo despacho publicado em 24 de março 21 de fevereiro de 1992, do Ministro de Estado da
de 1992, na Exposição de Motivos n2 19/92, do Minis- Infra-Estrutura.
tro de Estado da Infra-Estrutura", Art. 22 Este Decreto Legislativo entra em vigor

Atenciosamente, Senador Carlos Patrocínio, na data de sua publicação.
Primeiro Secretário, em exercício. Senado Federal, 26 de maio de 1999. - Senador

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Antonio Carlos Magalhães, Presidente.
N2 84, DE 1999
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09 01 1997 (SF) MESA DIRETORA
LEITURA, DEVENDO FICAR SOBRE A MESA PELO PRAZO DE 05
(CINCO) DIAS UTEIS, PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS (ART.
235, II 'F, DO REGIMENTO INTERNO COMBINADO COM O ART.
QUARTO DA RESOLUÇÃO 37/95, DEVENDO SUA TRAMITAÇÃO
INICIAR-SE EM 17 DE FEVEREIRO DE 1997.
DSF 1001 PAG 0174 A 0180.

25021997 (SF) PLENARIO (PLEN)
COMUNICAÇÃO PRESIDENCIA TERMINO PRAZO SEM APRESENTAÇÃO DE
EMENDAS, DEVENDO A MATERIA SER INCLUIDA EM ORDEM DO DIA
OPORTUNAMENTE.
DSF 26 02 PAG 4336.

11 03 1997 (SF) PLENARIO (PLEN)
INCLUSÃO ORDEM DO DIA DISCUSSÃO TURNO UNICO.

11031997 (SF) PLENARIO (PLEN)
LEITURA E APROVAÇÃO DO RQ. 180, DOS SEN ELCIO ALVARES,
VALMIR CAMPELO E ROMEU TUMA, DE ADIAMENTO DA DISCUSSÃO
PARA AUDIENCIA DA CCJ, APOS USAREM DA PALAVRA OS SEN
ADEMIR ANDRADE, HUGO NAPOLEÃO E ERNANDES AMORIM.

11 03 1997 (SF) MESA DIRETORA

DESPACHO A SUBSECRETARIA DE COMISSÕES.
DSF 1203 PAG 5467 A 5470.

11 03 1997 (SF) SERVIÇO COMISSÕES PERMANENTES (SF) (SCP)
ENCAMINHADO A CCJ.

1505 1997 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCJ)
RELATORA SEN REGINA ASSUMPÇÃO.

19061997 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCJ)
DEVOLVIDO PELA SEN REGINA ASSUMPÇÃO, PARA REDISTRIBUIÇÃO.

20 08 1997 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCJ)
REDISTRIBUIÇÃO AO SEN JADER BARBALHO.

13 08 1998 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCJ)
DEVOLVIDA PELO RELATOR, ESTANDO A MATERIA EM CONDIÇÕES DE
SER INCLUIDA NA PAUTA DE REUNIÃO DA COMISSÃO.

2202 1999 (SF) SECRETARIA GERAL DA MESA (SGM)
ENCAMINHADO AO SACP, COM DESTINO A CCJ, PARA AUDIENCIA
NOS TERMOS DO RQ. 180, DE 1997, EM RAZÃO DA
INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 332 E 333 DO RISF.

25021999 (SF) SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES
ENCAMINHADO A CCJ.

16031999 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCJ)
REDISTRIBUIÇÃO AO SEN JADER BARBALHO.

28041999 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCJ)
DURANTE A DISCUSSÃO USAM DA PALAVRA OS SEN LUCIO
ALCANTARA, IRIS REZENDE, BERNARDO CABRAL, ROMEU TUMA,
AMIR LANDO E ROBERTO FREIRE.

2804 1999 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCJ)
COLOCADO EM VOTAÇÃO E APROVADO EM PRIMEIRO TURNO,
PARECER PELA APROVAÇÃO DA MATERIA, NA FORMA DO
SUBSTITUTIVO 1 - CCJ.

28 04 1999 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCJ)
A MATERIA VOLTARA A PAUTA PARA APRECIAÇÃO EM TURNO
SUPLEMENTAR, CONFORME O DISPOSTO NO ART. 282 DO RISF.
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28 04 1999 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCJ)
ESTANDO AUSENTE O RELATOR, A PRESIDENCIA DESIGNA O SEN
IRIS REZENDE PARA PROFERIR A LEITURA DO RELATORIO, O QUAL
CONCLUI PELA APROVAÇÃO DA MATERIA NA FORMA DA EMENDA
SUBSTITUTIVA QUE APRESENTA.

05 05 1999 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCJ)
ENCERRAMENTO PRAZO, SEM APRESENTAÇÃO DE EMENDAS NO TURNO
SUPLEMENTAR, A PRESIDENCIA DECLARA DEFINITIVAMENTE
APROVADO O SUBSTITUTIVO 1 - CCI, CONFORME O DISPOSTO NO
ART. 284 DO RISF.

05 05 1999 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCJ)
ENCAMINHADO A SGM.

06051999 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
JUNTADA COPIA DA LEGISLAÇÃO NO PARECER.

0605 1999 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
ENCAMINHADO AO PLENARIO PARA LEITURA DO PARECER.

06 05 1999 (SF) PLENARIO (PLEN)
1000 LEITURA PARECER 191 - CCI, FAVORAVEL A MATERIA, NOS
TERMOS DA EMENDA 1 - CCI (SUBSTITUTIVO), RELATOR SEN
JADER BARBALHO.
DSF 0705 PAG 10567 A 10573.

19051999 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
ENCAMINHADO AO PLENARIO PARA LEITURA DE REQUERIMENTO
DE URGENCIA.

1905 1999 (SF) PLENARIO (PLEN)
LEITURA E POSTERIORMENTE APROVADO O RQ. 249, DE AUTORIA
DOS LIDERES, DE URGENCIA - ART. 336, 11, DO REGIMENTO
INTERNO, DEVENDO A MATERIA SER INCLUIDA EM ORDEM DO DIA
DA SESSÃO DO SEGUNDO DIA UTIL SUBSEQUENTE.
DSF 20 05 PAG 12178 E 12209.

2005 1999 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
AGENDADO PARA O DIA 25 DE MAIO DE 1999.

2505 1999 (SF) PLENARIO (PLEN)
INCLUSÃO ORDEM DO DIA DISCUSSÃO TURNO UNICO (EM REGIME DE
URGENCIA - ART. 336, lI, DO REGIMENTO INTERNO).

25 05 1999 (SF) PLENARIO (PLEN)
DISCUSSÃO ENCERRADA

2505 1999 (SF) PLENARIO (PLEN)
VOTAÇÃO APROVADO O SUBSTITUTIVO (EMENDA 1 - CCJ),
FICANDO PREJUDICADO O PROJETO.

25 05 1999 (SF) MESA DIRETORA
- DESPACHO A CDIR; PARA A REDAÇÃO DO VENCIDO PARA O TURNO

SUPLEMENTAR.
25 05 1999 (SF) PLENARIO (PLEN)

LEITURA PARECER 266 - CDIR, OFERECENDO A REDAÇÃO DO
VENCIDO PARA O TURNO SUPLEMENTAR, RELATOR SEN GERALDO
MELO..

2505 1999 (SF) PLENARIO (PLEN)
VOTAÇÃO APROVADA A REDAÇÃO FINAL, SEM DEBATES.

2505.1999 À CÂMARA DOS DEPUTADOS COM O OF/SF N° 12r;Iff
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EM. NQ 19/92
Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-

ca,
Pelo Decreto de 12 de junho de 1991, Vossa

Excelência prorrogou até 11 de fevereiro de 1992 o
prazo para realização de trabalhos de garimpagem
na localidade de Serra Pelada, no Pará, limitando-a,
contudo, aos rejeitos oriundos da cava principal.

Anteriormente, pelo Decreto nQ99.385, de 12 de
julho de 1990, Vossa Excelência havia determinado
que a Cooperativa de Mineração dos Garimpeiros de
Serra Pelada - COOMIGASP, apresentasse ao
Departamento Nacional de Produção Mineral 
DNPM, até 11 de janeiro de 1991, "projeto demons
trando a viabilidade do prosseguimento das ativida
des de garimpagem no tocante ao aproveitamento ra
cional do depósito, à segurança do trabalho, ao ade
quado atendimento das normas ambientais e à dispo
nibilidade de recursos técnicos e financeiros para im
plantação das diretrizes nele preconizadas, observa
da a promoção econômica e social dos garimpeiros
cooperativados".

O projeto em questão foi apresentado pela
Coomigasp em 11 de janeiro de 1991, sob o título
"Complexo Míner,o-Agrícola de Serra Pelada - Plano
de Aproveitamento Racional", tendo sido submetido
ao exame da Comissão Interministerial criada pelo ci
tado decreto para opinar sobre o mesmo.

A Comissão Interministerial, após detida análise
do projeto, concluiu pela sua rejeição e recomendou a
não prorrogação dos trabalhos de garimpagem na
área.

Por outro lado, a Secretaria Nacional de Cultura
da Presidência das República e o Ministério da
Infra-Estrutura, em atendimento ao disposto no
art. 3Qdo Decreto de 12 de junho de 1991, apresenta
ram tempestivamente parecer conclusivo sobre a
conveniência da proteção permanente do sítio de
Serra Pelada, em face da sua relevante importância
histórica e cultural, tendo recomendado que se proce
da ao levantamento sistemático da memória disponí
vel e da rica documentação existente, trabalho esse
que ficará a cargo do Instituto Brasileiro do Patrimônio
Cultural - IBPC.

Sob o ângulo legal, o assunto foi objeto de acu
rado estudo realizado pela Consultoria Jurídica deste
Ministério, nos termos da Nota Conjur/Minfra nº 24/92
e do respectivo despacho de aprovação.

Dessa forma, Senhor Presidente, está conveni
entemente equacionada a questão de Serra Pelada,
não havendo mais condições para que sejam conce
didas novas prorrogações. A garimpagem nos rejei-

tos poderá prosseguir ao abrigo da Portaria nQ8/91 do
DNPM, observados outros preceitos legais pertinen
tes, restaurando-se paralelamente a integridade do
Decreto nQ74.509, de 5 de setembro de 1974, que
conferiu à Companhia Vale do Rio Doce o direito de
lavra sobre a área, da qual havia sido desmembrada
a área autorizada à garimpagem por força da Lei
nº 7.194, de 11 de junho de 1984, modificadapela Lei nQ

7.599, de 15 de maio de 1987.

Respeitosamente, João Eduardo Cerdelra de
Santana, Ministro de Estado da Infra-Estrutura.

MINISTÉRIO DA INFRA-ESTRUTURA
Consultoria Jurídica

NOTA CONJUR/MINFRA NQ 24/92
,

Assunto: Garimpo de Serra Pelada: situação ju
rídica.

Ref. : Memo nO 13/DIRE-92, do Sr. Diretor do
DNPM.

O Sr. Diretor do Departamento Nacional da Pro
dução Mineral consulta, por meio do expediente em
referência, a respeito da situação jurídica do garimpo
de Serra Pelada, tendo em vista que, no próximo dia
11 de fevereiro, termina o prazo concedido pelo
Decreto de 12 de junho de 1991 para a realização de
trabalhos de garimpagem no local.

Para possibilitar uma detida análise da matéria
sob seus aspectos jurídicos, consigno alguns dados
já anteriormente registrados na Informação Con
jur-CJMI Minfra nO 988/91, de 22-5-91, e no respecti
vo Despacho de aprovação.

Dos Fatos

Em 7 de Maio de 1984, mediante Exposição de
Motivos assinada pelos então Ministro Chefe da
Secretaria de Planejamento e das Minas e Energia,
foi proposto ao Senhor Presidente da República o
desmembramento d~ uma área que já havia sido re
gularmente concedida à Cia. Vale do Rio
Doce(CVRD) para fins de exploração mineral (Decre
to nO 74.509, de 5-9-74). A medida sugeria fosse
autorizada a atividade temporária de garimpagem
em Serra Pelada - área abrangida pelo Decreto de
Lavra conferido à CVRD mas que havia sido ocupada
por um grande número de garimpeiros. A ocupação e
os trabalhos de garimpagem vinham crescendo as
sustadoramente naquela ocasião.

No referido documento, os Ministros signatários
consignaram, desde logo, a precariedade da~olução

(desmembramento), em face da legítima tit,l;iJaridade
da CVRD, nos seguintes termos:
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"Apraz-nos informar a Vossa Excelên
cia que o Conselho de Administração da
CVRD, nos termos do Aviso nQ 125/84, de
2-3-85, autorizou o desmembramento, em
favor da União, do direito de lavra de que a
CVRD é titular em Serra Pelada, observado
o seguinte:

a) o desmembramento será na porção
que for convenientemente delimitada aos
misteres da atividade que se lhe venha a
dar, em superfície, segundo polígono a ser

era de cunho excepcional e provisório, pois atin
gia área já concedida à CVRD. Buscava-se, entretan
to, permitir a permanência dos garimpeiros na região
por um lapso de tempo necessário·à realização dos
seus trabalhos, dentro da cota e das cqndições deter
minadas na lei.

Essas condições foram estabelecidas de co
mum acordo entre o Governo Federal e a Administra
ção da CVRD, em documento dirigido ao então Se
nhor Ministro das Minas e Energia, cujo teor é o se
guinte:

"A liberação ora recomendada nos li
mites supra referidos é a máxima permitida
naquela área, em condições de segurança,
para a natureza daquela atividade. Alcança
da a mencionada cota de menos 20 metros
(-20m), deverá ser encerrada definitivamen
te a garimpagem e assegurado à Com
panhia Vale do Rio Doce o pleno exercício
do direito que lhe foi concedido pelo Decre
to nQ 74.509/74, inclusive com a total retira
da dos garimpeiros". (Grifei.)

"Em pouco tempo registrou-se um nú- A autorização que se defere aos ga-
mero de garimpeiros que excedia a 10.000 rimpeiros, para explorar o ouro por um qüin-
pessoas, acarretando um grave problema qüênio, na referida área, viola, por conse-
de ordem social, impedindo a adoção das guinte, situação jurídica perfeitamente cons-
providências preconizadas na legislação mi- tituída em favor da titular do direito de lavra.
nerária vigente, em proteção ao direito titu- Não importa que, no parágrafo único
lado à Companhia Vale do Rio Doce, con- do mesmo artigo 1Q

, se diga que a autoriza-
cessionária do direito de lavra." (Grifei.) ção é concedida a título precário e sem

qualquer prejuízo para os direitos de lavra
Sugerindo ao Chefe do Poder Executivo concedidos a terceiros.

"a liberação da área onde se localiza o Essa ressalva reconhece, por certo,
garimpo de Serra Pelada, em favor da que o direito de lavra permanece com o seu
União, numa porção que for conveniente- titular. Entretanto, esse direito é referido, no
mente delimitada aos misteres da atividade seu exercício, pela autorização dada aos
que se lhe venha a dar em superfície, se- garimpeiros, se bem que a título precário,
gundo um polígono devidamente demarca- para realizar mineração em área em que
do, contendo a área de interesse e, em pro- isso lhe é privativo.
fundidade, a uma cota de menos 20 metros Quer no tocante ao título, quer no que
(-20m) da atingida pelas escavações conse- concerne ao exercício, o direito de lavra per-
qüentes da garimpagem ocorrida até de- tence ao seu titular, que dele não pode ser
zembro último", despojado, por lei, salvo caso de desapro

priação, sem ofensa à Constituição." (Gri
fei.)

Segundo o Presidente da República, a nova me-
dida, idealizada para

"amenizar as dificuldades que lhes (aos ga
rimpeiros) possa trazer a frustração das ex
pectativas suscitadas pelo projeto (projeto de
lei)",

os Srs. Ministros acrescentavam, à guisa de es
clarecimento, que:

Anteriormente, projeto de iniciativa do Poder Le
gislativo (PL nQ 205/83) havia tentado fixar a perma
nência dos garimpeiros, por um período de 5 anos, na
área concedida à CVRD. Ao vetar integralmente o re
ferido Projeto, o Chefe do Poder Executivo (Mensa
gem nQ 392, de 26 de outubro de 1983) registrou as
seguintes razões:

"Os garimpeiros a que se refere a ca
beça do artigo desenvolvem a sua atividade
sobre área em relação a qual existe direito
de lavra. Trata-se de direito perfeito e aca
bado. Esse direito confere a seu titular 
Companhia Vale do Rio Doce - o poder jurí
dico de explorar com exclusividade, no to
cànte à área que lhe foi concedida, a mine
ração do ouro.



Não resta dúvida de que a medida negociada
entre o Governo Federal e a titular dos direitos de
lavra era de natureza precária, destinada apenas a
atenuar uma situação sócio-econômica excepcional,
criada pela vasta ocupação de Serra Pelada.

Assim, para conciliar, de um lado, um direito lí
quido e certo e, de outro, um grave e delicado proble
ma político, o então Chefe do Poder Executivo enca
minhou ao Congresso Nacional o Projeto de Lei nQ 75,
de 1984, que se transformou na Lei nº 7.194, de 11 de
junho de 1984.

O texto que foi aprovado pelo Congresso Nacio
nal mereceu o veto parcial do Presidente da Repúbli-
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delimitado, contendo a área de interesse e ca, assim justificado (Mensagem nll 180, de 11 de ju-
na profundidade correspondente a uma cota nho de 1989):
de até menos 20 metros da atingida pelas "Incide o veto sobre a expressão 'equi-
escavações conseqüentes da atividade ga- valente até o máximo' constante do caput
rimpeira que teve lugar até dezembro últi- do art. 1II e, em decorrência, sobre seu pa-
mo; rágrafo único, bem como sobre o parágrafo

b) a concordância deverá ser em cará- 2º do artigo 4Q

ter temporário e até atingir a cota acima re- Quando neguei sanção ao Projeto de
ferida, devendo ficar previamente e de co- Lei nll 205, de 1983, que pretendia prorrogar
mum acordo definida a forma de se proces- a autorização para a permanência dos ga-
sar a futura desocupação do garimpo; rimpeiros em área cuja titularidade de lavrar

c) a parte desmembrada será indeni- é da Companhia Vale do Rio Doce, externei
zada pela União por valor previamente esta- preocupação e desejo de amenizar as cori-
belecido e calculado a partir de laudos que dições de vida e trabalho daquelas pessoas.
apurem a real e justa remuneração, deven- Para alcançar esses objetivos tor-
do a CVRD participar da elaboração de tais nou-se imprescindível a concordância da
laudos, que levarão em conta os investi- Companhia Vale do Rio Doce que, constituí-
mentos já feitos e os resultados que adviri- da sob o regime de Sociedade de Economia
am para a empresa das futuras operações; Mista, fixou requisitos consentâneos com a

d) deverá ser previamente estabeleci- Lei das Sociedades por Ações.
da a forma de pagamento do valor acima re- A versão original do projeto buscou
ferido, bem como assegurados, pelas autori- atender à essas condições com vista evitar
dades fazendárias competentes, os neces- ofensa a situação jurídica perfeitamente
sários recursos no Orçamento da União; constituída.

e) os direitos de concessão de lavra, O texto em que se converteu a propos-
correspondentes à cota inferior aos 20 me- ta não se harmoniza com os princípios que
tros já referidos, continuarão integrando a a orientam e pode significar lesão à tutela
concessão de que a CVRD é titular. do direito assegurado no artigo 153 da

Em face do que foi exposto submete- Constituição, cuja infringência conduziu an-
mos o assunto à elevada consideração de teriormente ao veto presidencial.
Vossa Excelência, que, se achar de bom al- Realmente, ao determinar para o res-
vitre autorize a adoção das providências ne- sarcimento apenas um limite máximo, a
cessárias para que se possa colimar o obje- nova versão do artigo 1ll, e seu parágrafo
tivo desejado, qual seja, o estabelecimento único, não só lhe retira a indispensável cer-
de uma área de livre garimpagem nas con- teza e Iiquidez como conduz à possibilidade
dições supracitadas, respeitados os direitos da sua inexistência.
da Companhia Vale do Rio Doce, notada- Não se compadece também com o sis-
mente de seus acionistas". tema legal que rege a atividade mineradora,

nos termos da Constituição e da legislação
mineral, a regra estabelecida no § 22 do arti
go 42 do Projeto. Nego sanção, por isso,
igualmente, a esse dispositivo. "

Uma vez mais, registrava o Governo Federal
seu pleno reconhecimento ao direito líquido e certo
da Companhia Vale do FJio Doce sobre a área, dei
xando clara sua intenção de buscar uma solução
provisória para o problema social que se desenvol
via em Serra Pelada, mas sem "ofensa a situação
jurídica perfeitamente constituída."

Outro documento oficial consigna, igualmente,
esse objetivo. Trata-se do discurso proferido pelo en
tão Ministro das Minas e Energia perante a Comissão



"Aspectos Gerais
Desde a implantação de Coordenação

Federal em Serra Pelada, estava o Governo,
evidentemente, consciente de que a área
pertencia à Companhia Vale do Rio Doce,
mediante sua subsidiária, a Amazonas Mine
ração, pelo Decreto de Lavra nº 74.509, pu
blicada no Diário Oficial de 6-9-74.

Vários aspectos levaram, todavia, o
Governo Federal a optar pela permanência
dos garimpeiros na área:

1. O número de garimpeiros então
existentes era muito grande, exigindo para
sua retirada, uma operação de grande en
vergadura;

2. Havia necessidade de chamar a
atenção da sociedade para o problema do
ouro, conforme estipulava o documento ela
borado pelo DNPM, em julho de 1979;

3. Havia necessidade de demostrar à
opinião pública brasileira e mundial o poten
cial mineral da região do Carajás;

4. Área, de um lado, suficientemente
isolada e pontual de outro, próxima à civili
zação para que se desenvolvesse aí as ex
periências necessárias ao detalhamento de
uma política aurífera tendo como suporte
imediato a garimpagem;

5. O garimpo se localizava em uma nova
fronteira econômica e socialmente sensível;

6. A empresa detentora dos direitos
minerais necessitava de tempo para implan
tar seu projeto."

Em outra passagem desse mesmo pronuncia
mento, diz o então Ministro de Minas e Energia:

"Dentro destes aspectos e consideran
do as condições técnicas e de segurança
oferecidas pelo garimpo é que o Governo
decidiu, por meio da palavra franca e firme
do Presidente João Figueiredo, encerrar as
atividades de garimpagem a partir de 15 de
novembro de 1983."

Assim se referiu o Senhor Presidente:
"O trabalho que vocês vêm ralizando,

desde a implantação da Coordenação do
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de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, intitu- Governo Federal, é digno dos maiores elogi-
lado "O Garimpo de Serra Pelada" (Editado pela Co- os. O trabalho dos garimpeiros foi sempre
ordenadoria de Comissão SociallMME, em setembro reconhecido por todas as autoridades e em
de 1983). especial por mim. Além disso, ganhou des-

As fls. 9 e 10 da referida publicação consta o se- taque na imprensa de todo o Brasil e de
guinte: todo o mundo, mostrando de que é capaz o

brasileiro e especialmente, vocês, garimpei
ros.

A ordem, a vida comunitária, o traba
lho constante e uma significativa produção
merecem sempre o respeito de todos nós.
Para isso, contribuíram também os esforços
dos diversos órgãos que aí colaboram, na
assistência a vocês, sob a coordenação da
equipe da Presidência da República.

Todos esses fatos me levaram, ainda
em 1981, a determinar a continuação da ga
rimpagem pelo ano de 1982.

As condições de segurança, entretan
to, com a contínua escavação ficam cada
vez mais precárias.

Embora aprecie o esforço de todos vo
cês, temo pela vida de cada um e sempre
me preocupo com a possibilidade de even
tuais acidentes. Além disso, era necessário
que a empresa nacional detentora do alvará
de pesquisa passasse a realizar, concreta
mente os trabalhos de lavra mecanizada.
Como conseqüência desses dois fatores, já
no final do ano passado, deveria ter sido en
cerrado a garimpagem manual. Atendendo,
entretanto, a declaração que fiz diretamente
também a representantes de vocês, resolvi
prorrogar - por uma última vez - a garimpa
gem manual.

Para isso, determinei à Coordenação:
- que a extração de ouro pelos garim

peiros se prolongue até 15 de novembro de
1983;

- que, ao mesmo tempo, a Companhia
Vale do Rio Doce prepare seu material e
seu projeto para a partir de novembro de
1983 começar o seu trabalho;

- que se criem, condições em outras
áreas do País onde os garimpeiros reiniciem
suas atividades em 1984, continuando a co
operar com o meu Governo..."

Do Mérito

O que se depreende da leitura dos documentos
acima transcritos e do texto da Lei nº 7.194, de 11-6-94,
com a redação que lhe foi da pela Lei nº 7.599, de
15-5-87, é que o poder público, consciente da tempora-



"A lei é uma regra geral; e toda a dis
posição que não possui essa característica
não é uma lei, mesmo se editada por um so
berano" (DUaUIT).

"O ato legislativo é aquele pelo qual é
formulada uma regra de direito geral, impes
soal" (JÉZE).

"A lei pode ser definida: uma regra im
perativa, imposta pelo poder soberano, que
estatuí não sobre um interesse particular,
mas sobre o interesse comum; não em be
nefício de um indivíduo isolado, mas em be
nefício de todos, para o futuro" (ESMEIN)

Despida da característica essencial da genera
lidade, a lei fere o princípio da isonomia ("todos são
iguais perante a lei"), conforme demonstra Francisco
Campos, no seu "Direito Constitucional", vol. 11, pág
34):

"Desde que ao regular um ato, fato,
uma atividade, ou ao criar um direito.ou uma
obrigação, a lei preserve um determinado
regime jurídico para um, sem que o estenda
a todos os demais da mesma classe, está
violando o princípio constitucional da igual
dade perante a lei e é assim, uma lei inváli
da ou ineficaz". (GRIFEI)

Assim, a Lei n2 7.194, de 11-6-84, não pode
ofender, sob pena de inconstitucionalidade, direito le
gitimamente adquirido, que não pode ser subtraído
ao titular a não ser por sentença judicial transitada em
julgado, que decreta sua nulidade após o devido pro
cesso legal. Antes disso, nem mesmo a lei pode des
respeitar o direito adquirido e afrontar o ato jurídico
perfeito, sob pena de grave ofensa à Constituição Fe
deral.

Mas ainda que assim não seja, não resta dúvi
da, no entanto, de que os direitos minerários de que é
titular a CVRD continuam íntegros, no que tangem às
áreas remanescentes.

São essas as informações e considerações ini
ciais que me parecem relevantes par a análise final e
conclusiva da matéria.

À consideração do Senhor Consultor Jurídico.

Brasília, 11 de fevereiro de 1992. - Alfredo Ruy
Barbosa. Coordenador Jurídico de Minas e·Energia.

"Art. 75. É vedada a realização de tra
balhos de garimpagem, faiscação ou cata
em área objeto de autorização de pesquisa
ou concessão de lavra".

Anota-se, entretanto, que essa exceção benefi
ciou apenas as 100 hectares desmembrados da área
concedida à CVRD.

Mas o Decreto nll 74.509, de 5-10-74, mediante
o qual se outorgara a concessão de lavra na área
onde se encontra Serra Pelada, fora expedido segun
do as leis e normas em vigor e, por isso mesmo per
manece plenamente válido e eficaz, quanto às áreas
remanescentes.

Registre-se, ainda, que, com relação a essa
mesma área, havia sido produzido outro ato adminis
trativo, de importância vital para o deslinde da ques
tão: trata-se da aprovação, pelo Departamento Nacio
nal da Produção Mineral - DNPM, do Relatório de
Pesquisa de Ouro da Serra Pelada DOU de 1-8-83,
página 13.850), submetido pela CVRD (sucessora
comercial da Amazônia Mineração S.A.) em cumpri
mento às exigências do Código de Mineração (art. 47,
IV e parágrafo único).

A aprovação do citado Relatório de Pesquisa
aperfeiçoou e consolidou a titularidade da CVRD so
bre as jazidas de ouro de Serra Pelada, direito esse lí
quido e certo, que, a rigor, é inalterável pela própria
lei, nos termos da garantia constitucional assegurada
pelo art. 153, parágrafo 311, da Carta então vigente e
pelo artigo 511, inciso XXXVI, da atual, verbis:

"A lei não prejudicará o direito adqui
rido, o ato jurídico perfeito e a coisa julga
da."
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riedade da medida adotada, procurou sempre atenu- Esse princípio, tão caro ao pensamento jurídico
ar a ofensa ao regime legal vigente, resguardando os universal, nasceu de regras clássicas do Direito Ro-
direitos preexistentes concedidos à CVRD. mano, presentes ainda no moderno direito Público,

Na realidade, a Lei nll 7.194/94 criara uma ex- conforme demonstram as seguintes manifestações:
ceção à regra estatuída no art. 75 do código de Mine
ração (Decreto-lei n1l 227, de 28-2-67), que estabele
ce:

Na realidade, a Lei n2 7.194, de 11-6-84, invadiu
atribuição constitucional privativa do Poder Executi
vo, ferindo, inclusive, (, princípio da independência
dos Poderes (artigo 62, da Constituição Federal
1967/69, e 211, da de 1988).

Além disso, a referida lei, tendo beneficiado no
meadamente a Cooperativa de Garimpeiros de Serra
Pelada (art. 411 parágrafo 12 , da Lei n2 7.194/84), desfi
gurou a finalidade primordial do ato legislativo, que é
a sua generalidade.



Examinadas as informações e considerações
constantes da Nota Conjur/Minfra nll 24/92, e os de
mais dados que integram o processo relativo ao as
sunto, consigno, a seguir, um parecer.

Para melhor conduzir minha conclusão final, re
gistro a seqüência cronológica dos atos jurídicos que
instruem a matéria em exame:

a} a Lei nll 7.194, de 11-6-84, desmembrou 100
hectares da área concedida à CVD, destinando-os
exclusivamente para garimpagem, por um prazo de
dois anos ou antes se fosse atingida a cota nela esta
belecida (art. 22 e 31!)

b) posteriormente, essas condições foram altera
das pela Lei n1l 7.599, de 15-5-87, que determinou que

"a garimpagem não será admitida além
da profundidade em que seja possível ga
rantir o trabalho dos garimpeiros em condi
ções de segurança" (nova redação dada ao
art. 2Qda Lei 7.194/84).

c) a Lei n2 7.599/87 estabeleceu ainda que um
Grupo de Trabalho criado pelo Poder Executivo deve
ria opinar sobre as condições de segurança do garim
po, assim como propor ações que orientassem na
busca de solução definitiva quanto à atividade garim
peira em Serra Pelada (art. 32 , § 21!);

d) a partir daí, o prazo de permissão para garimpa
gem na área desmembrada foi sucessivamente prorro
gado, sem novas exigências, porque se entendeu haver
condições paraprosseguimento da atividade garimpeira;

e) em face da crescente escassez de minério
aurífero garimpável, foi expelido o Decreto nQ99.385,
de 12-7-90, o qual, além de prorrogar novamente o
prazo para o término dos trabalhos, determinou que a
cooperativa de Mineração dos Garimpeiros de Serra
Pelada - Coomigasp apresentasse ao DNPM, até
11-1-91, um projeto "demonstrando a viabilidade do
prosseguimento das atividades de garimpagem no to~

cante ao aproveitamento racional do depósito, à se
gurança do trabalho, ao adequado atendimento das
normas ambientais e à disponibilidade de recursos
técnicos e financeiros para implantação das diretrizes
nele preconizadas, observada a promoção econômi
ca e social dos garimpeiros cooperativados" (art. 22);

f) por último, o Decreto de 12-6-91 prorrogou
novamente para 11 de fevereiro de 1992 o término
dos trabalhos de garimpagem em Serra Pelada.

O projeto apresentado pela Coomigasp foi deti
damente analisado pela Comissão Interministerial
encarregada do seu exame, que opinou pela sua
"Não Aprovação" e recomendou a "Não Prorrogação
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DESPACHO CONJUR-CJM/MIMFRA dos trabalhos de garimpagem" (Relatório da Comis-
NQ 566, DE 1992 são Interministerial criada pelo Decreto 99.385, de

12-7-90).
Conforme demonstra esse registro, enquanto

haviam condições para continuação da garimpagem,
o Governo Federal não só manteve como incentivou
os trabalhos dos garimpeiros na área desmembrada.
Sensível às consequências sócio-econômicas que
adviriam do término do garimpo, o Governo concedeu
uma derradeira prorrogação do prazo para encerra
mento daquela atividade, limitando-a, porém, ao
aproveitamento dos rejeitos da cava, conforme, aliás,
proposta apresentada pela própria Coomigasp.

De todo o exposto, concluo que:
1. os atos baixados pelo Poder Executivo autori

zando sucessivas prorrogações dos trabalhos de ga
rimpagem em Serra Pelada e determinando o exame
das condições de viabilidade para seu prosseguimen
to aguardam consonância com a Lei nll 7.194/84, com
a redação que lhe foi dada pela Lei nl! 7.599/87, es
tando, portanto, revestidos de legalidade;

2. não presentes as condições de segurança de
que cuida a Lei nll 7.194/84, está o Poder Executivo
autorizado a determinar o término definitivo da ativi
dade garimpeira em Serra Pelada;

3. encerrados assim os trabalhos de garimpa
gem, permanecem íntegros os direitos originalmente
concedidos à CVRD, posto que a concessão de lavra
a esta conferida revestiu-se dos requisitos legais exi
gidos para sua outorga;

4. nos termos da Lei nll 7.194/84, a titular dos di
reitos de lavra -Companhia Vale do Rio Doce - foi in
denizada pelo desmembramento de 100 hectares re
tirados da área abrangida pela concessão original.
Essa indenização justificava-se não só para ressarcir
despesas já realizadas na área por aquela empresa
como também pelo fato de que o desmembramento
assim determinado impediu que a titular lavrasse, em
sua íntegra, as jazidas que lhe haviam sido legalmen
te conferidas. Mediante tal indenização, restituiu-se
ao patrimônio da empresa o valor econômico corres
pondente a tais perdas. Note-se que a compensação
determinada por lei evidencia, por si mesma, o pleno
reconhecimento da titulariedade da Companhia Vale
do Rio Doce sobre a área em questão;

5. finalmente, não há empecilho legal a impedir
o restabelecimento dos direitos que foram outorgados
à referida titular. Encerrados os trabalhos de garimpa
gem porque esgotadas as condições de segurança
para o seu prosseguimento, poderá a titular reassu
mir integralmente a área para nela iniciar a explora
ção industrial das jazidas remanecentes, cujo aprove-
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Brasília, 26 de maio de 1999

Excelentíssimo Senhor
Deputado Carlos Batata
Gabinete 334 - Anexo IV
Nesta

Senhor Deputado,
Faço retornar às mãos do eminente colega a

Proposta de Emenda à Constituição de autoria de
Vossa Excelência, que "estabelece, excepcionalmen
te, o mandato de seis anos para Prefeitos, Vi
ce-Prefeitos e Vereadores eleitos no pleito eleitoral
do ano 2000, para instituir a coincidência geral das
eleições a partir do ano 2002", por não conter número
mínimo de assinaturas indicado no inciso I, artigo
201, do Regimento Interno.

No caso de complementação do número das as
sinaturas, a proposta deverá ser reapresentada dire
tamente em sessão plenária.

Aproveito a oportunidade para renovar manifes
tação de apreço. - Michel Temer, Presidente.

Do Sr. Deputado Odelmo Leão, Líder do PPB
nos seguintes termos:

OFíCIO N!.l 218/99

Brasília, 26 de maio de 1999

Excelentíssiml) Senhor
Deputado Evandro Milhomen
Gabinete 571 - Anexo 111
Nesta

Senhor Deputado,
Faço retornar às mãos do eminente colega a

Proposta de Emenda à Constituição de autoria de
Vossa Excelência, que "dá nova redação ao inciso
VIII do art. 29, ampliando a imunidade material dos
Vereadores Municipais", por não conter número míni
mo de assinateJras indicado no inciso I, artigo 201 , do
Regimento Interno.

No caso de complementação do número das as
sinaturas, a proposta deverá ser reapresentada dire-
tamente em sHssão plenária. ,

Aproveito a oportunidade para renovar manifes
tação de aprel;:o. - Michel Temer, Presidente.

SGM/P N2 491

itamento, no SI:!U estado atual, é incompatível com as SGM/P N2 533
características próprias da atividade garimpeira.

6. ressalve-se, entretanto, o tombamento da
cava de Serra Pelada, em face da sua relevante
importância histórica e cultural, determinado pelo
Decreto de 12 de junho de 1991.

É o meu parecer.
Brasília, 12 de fevereiro de 1992. - Renato

Antonio PratElS Menegat, Consultor Jurídico.
Do Sr. Deputado Michel Temer, Presidente

da Câmara do,s Deputados, nos seguintes termos:

SGMP N!.l490

Brasília, 26 de maio de 1999

Excelentíssiml) Senhor
Deputado João Caldas
Gabinete 501 - Anexo IV
Nesta

Senhor Deputado,
Faço ret-:>rnar às mãos do eminente colega a

Proposta de Emenda à Constituição de autoria de
Vossa Excelência, que "dá nova redação ao inciso VI
do art. 93, fixando em setenta e cinco anos a idade
para aposentadoria compulsória dos magistrados",
por não conter número mínimo de assinaturas indica
do no inciso I, artigo 201, do Regimento Interno.

No caso de complementação do número das as
sinaturas, a proposta deverá ser reapresentada dire
tamente em sessão plenária.

Aproveito a oportunidade para renovar manifes
tação de apre~fo. - Michel Temer, Presidente.

Brasília, 26 de maio de 1999

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa' Excelência

pelo Partido Progressista Brasileiro - PPB, dibeputado
Cleonâncio Fonseca em substituição aÔ"~beputado

Almir Sá, e os Deputados AugUsto Nard~e Romel
Anizio como suplentes para integrarem::g(Comissão
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Brasília, 18 de maio de 1999

Senhor Presidente,
Encontra-se em curso nesta Comissão de

Constituição e Justiça e de Redação o OF. 171-P/96,
oriundo do Supremo Tribunal Federa, solicitando, nos
termos do art. 53 §§ 12e 22, da Constituição Federal,
licença prévia para processar criminalmente o Depu
tado Talvane Luiz Gama Albuquerque.

No dia 7 de abril deste ano, entretanto, o Plená
rio da Câmara dos Deputados cassou o mandato do
ref. Parlamentar, razão pela qual comunico a Vossa
Excelência que declarei a prejudicialidade da supra
mencionada proposição nos termos do art. 164, inc. I,
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, por
ter perdido a oportunidade.

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

Arquiv9-se (RICO, art. 164,§ 42).

Em 26-5-199. - Michel Temer, Presidente.

OF. N2 303-P/99 - CCJR

Brasília, 19 de maio de 1999

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Lei
nR2.379/96, apreciado por este Órgão Técnico em 18
do corrente.

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

OF. Nl2 305-P/99 - CCJR

Brasília, 19 de maio de 1999

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Lei Com
plementar nR98/92, apreciado por este Órgão Técni
co nesta data.

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

OF. NR 308-P/99 - CCJR

Brasília, 19 de maio de 1999

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao art. 68 do Regimento Interno, a apreciação por
~ste Órgão Técnico, nesta data, do Projeto de Lei
h2 2.523-Al96.

Brasília, 12 de maio de 1999

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, solicito a Vossa Exce

lência seja dado novo despacho ao PL 3.753/97 - do
Sr. Roberto Pessoa - que "dispõe sobre avedação de
exigência de hipoteca de bens imóveis, como garan
tia real, no momento da concessão de empréstimos
ou financiamentos a micro e pequenas empresas e
produtores rurais, pessoas físicas ou Jurídicas, e dá
outras providências." incluindo a Comissão de Agri
cultura e Política Rural.

Respeitosamente, Dilceu Sperafico, Presiden-

Defiro.
Em 26-5-99. - Michel Temer, Presi

dente.

Do Sr. Deputado Dilceu Sperafico, PresiM
dente da Comissão de Agricultura e Política RUM
ral, nos seguintes termos:

OFíCIO Nl2 548/98

te.

Parlamentar de Inquérito destinada a apurar o des- OF.P. Nl2 300/99
perdício de alimentos no período dos Governos imedi-
atamente anteriores ao Presidente Fernando Henrique
Cardoso.

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

Revejo o despacho de distribuição
aposto ao PL 3.753/97, para fazer incluir a
Comissão de Agricultura e Política Rural,
que deverá se manifestar quanto ao mérito
da proposição antes da Comissão de Finan
ças e Tributação (RICO, art. 141). Oficie-se
ao requerente.

Em 26-5-99. - Michel Temer, Presi
dente.

. Do Sr. Deputado José carlos Aleluia, Presi
dente das Comissão de Contribuição e Justiça e
de Redação, nos seguintes termos:

OF. Nl2 261-P/99 - CCJR

Brasília, 12 de maio de 1999

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Lei
nR3.365-Al97, apreciado por este Órgão Técnico em
11 de maio do corrente.

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



Relatório

Arquive-se.
Em 26-5-99. - Michel Temer, Presi

dente.

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

Brasília, 6 de maio de 1999

Senhor Presidente,
Apresento a Vossa Excelência relatório da

Subcomissão da Comissão de Direitos Humanos que
esteve em Curitiba, no dia 19 de abril, quando encon
trou-se com as principais autoridades públicas do Pa
raná e representações da sociedade civil, com o obje
tivo de colaborar nas negociações em busca de alter
nativas pacíficas aos conflitos rurais no estado.

Consideramos bem-sucedida a missão da
Subcomissão, que foi viabilizada pelo respaldo dessa
Presidência, que concedeu as passagens aéreas ne
cessárias para o desempenho de sua função.

Na oportunidade, reitero a V. Exa. minha eleva
da consideração e apreço.

Atenciosamente, - Deputado Nilmário Miranda,
Presidente.

Subcomissão da Comissão de Direitos Humanos
que manteve contatos com Autoridades do Esta

do do Paraná e representações da sociedade
civil para colaborar na busca de soluções pacífi

cas nos conflitos rurais no estado.

Em 19 de abril de 1999, a Comissão de Direitos
Humanos da Câmara dos Deputados - representada
pelo seu presidente, Deputado Nilmário Miranda e
pelos Deputados integrantes da Comissão Alberto
Fraga, Flávio Arns, Fernando Gabeira e Padre Roque
- dirigiu-se a Curitiba, Paraná, onde manteve audiên
cias com o Governador do Estado, Jaime Lerner; o
Presidente do tribunal de Justiça, Desembargador
Sydney Dittrith Zappa, o Procurador-Geral de Justiça,
Gilberto Giacóia. Também compareceuq. uma au
diência pública na Assembléia Legislativ~:~o Estado,
na qual se reuniu com representantes dc.hry1ovimento
dos Sem-Terra (MST) e Comissã.o Pastor,~~1 da Terra

Brasília, 29 de janeiro de 1999

Senhor Presidente,
Nos termos dos artigos 142 e 143 do Regimento

Interno desta Casa, solicito a V. Exll as providências
necessárias à apensação do Projeto de Lei n2217/99
- do Sr. Edmar Moreira - que ''torna obrigatório a utili
zação de proteção contra a corrosão nos tanques de
armazenamento de combustíveis nos postos de re
venda em todo o território nacional, e dá outras provi
dências" ao Projeto de Lei n228/99 - do Sr. Paulo Ro
cha - que "veda a instalação de depósitos, com estru
tura metálica, em postos de serviços automotivos e
suas correspondentes tubulações, sem proteção con
tra a corrosão", tendo em vista tratarem de matéria
análoga.

Atenciosamente, - Deputado Flávio Derzi,
Presidente - (PMDB-MS)
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Solicito a Vossa Excerência autorizar a publica- Defiro. Apense-se o PL nº 217/99 ao
ção do referido projeto e parecer a ele oferecido. PL nº 28/99.

Cordialmente, - Deputado José Carlos Aleluia, Oficie-se ao Requerente.
Presidente. Em 26-5-99. - Michel Temer, Presi-

OF. N2 309-P/99 - CCJR dente.

Brasília, 19 de maio de 1999 Do Sr. Deputado Nilmário Miranda, Presi-
dente da Comissão de Direitos Humanos, nos

Senhor Presidente, seguintes termos:
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi- OFíCIO Nº 327/99-P

dências regimentais cabíveis, a Proposta de Emenda
à Constituição n2 7/99, 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.

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

OF. N2 235-P/99 - CCJR

Brasília, 6 de maio de 1999

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Lei
n2 1.961/96, apreciado por este Órgão Técnico em 5
de maio do corrente.

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

Do Sr. Deputado Flávio Derzi, Presidente da
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambi
ente e Minorias, nos seguintes termos:

OF.TP Nº 65/99
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(CPD· A Ora. Alison Sutton, representante do Secre
tariado Internacional da Anistia Internacional, acom
panhou a Subcomissão em todas as atividades referi
das.

A Comissão de Direitos Humanos avalia que o
Estado do Paraná é hoje um dos principais focos de
tensões no campo, mormente na sua região Noroes
te. Recebemos denúncias gravíssimas que motiva
ram a missão oficial aquele Estado:

• I - o assassinato de Eduardo
Angihnoni, do MST, na casa do seu
irmão Celso (que, supõe-se, era o
alvo), um crime premeditado, fora do
ambiente de conflito, com caracterís-
ticas de crime político. Celso
Angihnoni dá parte de uma lista de
dez pessoas marcadas para morrer;

• ,,- o seqüestro, por homens encapu
zados, de Seno Staats, seguido de
torturas e ameaça de morte, extensi
va aos familiares da vítima;

• 111 - a existência de grupos armados,
agindo à margem da lei, promovendo
violências contra pessoas e invasões
a assentamentos e acampamentos
de trabalhadores rurais;

• IV- de acordo com dados produzidos
pela Comissão Pastoral da Terra,
desde 1985, em função de conflitos
rurais, houve 57 assassinatos de tra
balhadores rurais, sendo 38 na déca
da de 90,8 em 1998 e 1em 1999; 209
prisões de trabalhadores sem-terra
na década de 90; 1.525 pessoas
agredidas fisicamente nesta década;
60 pessoas vítimas de lesões corpo
rais. Desde 1990, cerca de 300 confli
tos pela posse da terra foram regis
trados, envolvendo mais de 30 mil fa
mílias.

Em audiência pública na Assembléia Legislati
va, membros do MST confirmaram suas denúncias:

a) no Dia do Natal, 25 de dezembro de 1998, 20
homens encapuzados invadiram o acampamento na
Fazenda Marília, Município de Colorado, atirando e
promovendo espancamentos. O cidadão Antônio
Borracheiro, liderança do MST, foi amarrado e sevici
ado. O MST queixou-se do delegado Dirceu, que não
se interessou pela denúncia, e, pelo contrário, acusou
o MST de roubo de gado.

b) em Querência do Norte foi denunciado que a
Patrulha Rural da Polícia Militar abastece suas viatu
ras nas fazendas São Mateus e Monte Azul, locais
apontados como pontos de manutenção de milícias
ilegais. Que estas milícias caçam, literalmente, líde
res dos trabalhadores em suas casa e em "batidas"
em carros e ônibus escolares. Em 17 de abril, o
sem-terra Nadir foi espancado quando voltava para
casa, no Pontal do Tigre. Também as fazendas Santa
Fé e Santa Amélia foram apontadas como "ninhos de
pistolagem".

c) na Fazenda Laguiche, Município de Cândido
de Abreu, cerca de 30 pessoas armadas invadiram o
assentamento; crianças foram ameaçadas por pes
soas armadas em uma camionete Toyota; o sargento
Armaninho e o Cabo Enedir foram vistos ministrando
aulas de tiro a "seguranças" privados.

d) na Fazenda Santa Filomena, Município de
Planaltina, soldados do GOE (Grupo de Operações
Especiais), comandados pelo Oficial Cunnes, entra
ram no assentamento atirando e agiram com violên
cia;

e) os irmãos Tomé teriam comunicado que o
sem-terra Dirceu Ferreira Santos está marcado para
morrer.

As denúncias aqui apontadas são exemplos de
casos, registrados durante a missão, que demons
tram o ambiente de tensão, as violações de direitos
humanos já ocorridos e o risco de ocorrência de ou
tras mais graves no Paraná.

Em visita ao Procurador-Geral de Justiça do
Estado, pudemos constatar que o Ministério Público
tem dificuldades para trabalhar com alguns delega
dos nas regiões de conflitos. O Ministério Público
mantém um coordenador operacional para a questão
agrária. O Procurador-Geral lembrou que enquanto
funcionou uma Comissão Fundiária Internacional,
com participação de todas as partes, não houve de
socupações forçadas e violências. Quando esta Co
missão deixou de se reunir, a violência nas desocupa
ções recrudesceu.

Na audiência com o Presidente do Tribunal de
Justiça, reivindicou-se a formação de uma comissão
para pesquisar o que ocorreu com os 57 processos
de mortes de trabalhadores rurais desde 1985, para
verificar se está havendo impunidade nesses crimes.

Audiência com o Governador Lerner
Na audiência com o Governador Jaime Lerner,

éstavam presentes além dos 5 membros da Comis
são de Direitos Humanos, os Deputados Federais
José Genoíno, Adão Pretto, Luci Choinacki, Dr. Rosi
nha, os Deputados Estaduais Colombo e Vagnoni, a



Defiro. Apense-se o Projeto de Lei
n2 479/99 ao Projeto de Lei n2 2.787/97.
Oficie-se à Comissão requerente.

Em 26-S-99. - Michel Temer, Presi
dente.

Do Sr. Deputado Alceu Callares, Presidente
da Comissão de Seguridade Social e FamOia,
nos seguintes Termos:

OFíCIO N2 29/99-P

Brasília, 28 de abril de 1999

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Ex!i a desapensação do PL n218300,

do Deputado Fernando Coruja, que ''dispõe sobre a criação
do Estatuto do idoso, e dá outras providências", atual
mente apensado ao PL n23.594/97, do Senado Fede
ral, que "altera dispositivos da Lei n28.842, de 4 de ja
neiro de 1994, que "dispõe sobre a política nacional
do idoso, cria o Conselho Nacional do Idoso, e dá ou
trás providências".

Cordialmente, - Deputado Alceu Collares,
Presidente.

Basília, 10 de maio de 1999

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Ex!! a desapensação do PL n2

414199, de minha autoria, que "dispõe sobre a indexação, e
dá outras providências", atualmente apensado ao PL

OF. N2 CREDN/P-66/99

Brasília, 11 de maio de 1998

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 142 do Regimento Interno, e

tendo em vista tratarem de matérias correlatas, solicI
to a gentileza de V. Exa. no sentido de que o projeto
de Lei n2479/99, de autoria do Sr. Deputado Evilásio
Farias, seja apensado ao Projeto de Lei n22.787/97,
do Sr. Deputado Eduardo Jorge.

Ainda, informo a V. Exa. que ambas as proposi
ções estão tramitando nesta Comissão.

Atenciosamente, - Antonio Carlos Pannunzio,
Presidente.

Defiro. Desapense-se o PL n2 183/99
do PL n23.S94/97. Oficie-se ao Requerente.

Em 26-5-99. - Michel Temer, Presi
dente.

OFíCIO N2 30/99-P

1. Foi reivindicada a reativação da
Comissão Fundiária Interinstitucional, com
assento das instituições governamentais da
esfera federal e estadual vinculadas à ques
tão, das organizações populares que lutam
pela reforma agrária e das ONG de apoio. O
Governador concordou com a reimplantação
da mesma.

2. Foi reivindicada a imediata insta
lação do Conselho Estadual de Direitos
Humanos, criado por lei estadual desde
1995. O Secretário de Justiça informou que
as providências para a instalação deste con
selho já estavam em andamento.

3. Pleiteou-se o desencadeamento de
uma ação integrada para desarmar as milí
cias privadas ilegais e para reexaminar as
condições de funcionamento e de armamen
to dos grupos de segurança privada.

4. Foi solicitado ao Governador que
determine o reexame da utilização de co
mandos especiais criados para o combate
ao crime organizado e violento (GOE, Grupo
Águia) em operações policiais ligadas aos
conflitos sociais no campo.

S. Foi solioitado ao Governador que re
cebesse o MST. O Governador disse que
receberia as duas partes nos conflitos dias.
seguintes.

6. Houve consenso de que na base
dos conflitos está a lentidão do Governo
Federal na implementação de ações efeti
vas de reforma agrária no Estado.

A Comissão de Direitos Humanos avalia que
esta audiência foi positiva e dela surgiram várias pro
postas:
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Ora. Alison Sutton; o advogado da CPf - PR, DI'. Do Sr. Deputado Antonio Carlos Pannun-
Darci Frigo. A convite do Governador, estavam os zio, Presidente da Comissão de Relações Exteri-
Deputados Santos Filho, Waldomiro Meger, o Secre- ores e de Defesa Nacional, nos Seguintes Ter-
tário de Segurança Pública Cândido Martins de Olive- mos:
ira, o Secretário de Justiça José Tavares e o Chefe da
Casa Civil.

A audiência transcorreu em clima de diálogo
democrático e de mútuo respeito. Pelo exposto, a
Comissão de Direitos Humanos considera que a vi·
sita ao Estado do Paraliá cumpriu os objetivos pro
postos.

Brasília, 20 de abril de 1999. - Deputado Nilmário
Miranda, Presidente.
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nQ 347/99, dos Deputados José Pimentel e Dr. Rosinha,
que "dispõe sobre a política nacional de reajustes de saJários
e dos benefícios de prestação continuada da Previdência
sociaf'.

Cordialmente, - Deputado Alceu Collares,
Presidente.

Indefiro, por entender que a apen
sação obedeceu ao disposto no art. 142,
caput do RICD (matéria correlata). Oficie-se
ao Requerente.

Em 26-5-99. - Michel Tem~r, Presi
dente.

OFíCIO NQ 35/99-P

Brasília, 20 de maio 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
nQ4.191, de 1998.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publi
cação do referido projeto e do seu respectivo pare
cer.

Atenciosamente, - Deputado Alceu Collares,
Presidente.

OFíCIO Nº 36/99-P

Brasília, 20 de maio 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
n° 4.557, de 1998.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publi
cação do referido projeto e do seu respectivo pare
cer.

Atenciosamente, - Deputado Alceu Collares,
Presidente.

OFíCIO NQ 37/99-P

Brasília, 20 de maio 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 4.403, de 1998.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publi
cação do referido projeto e do seu respectivo pare
cer.

Atenciosamente, - Deputado Alceu Collares,
Presidente.

Do Sr. Deputado Aloysio Nunes Ferreira, nos
seguintes termos:

OF. NQ 125/99 - GAB. 626

Brasília, 11 de maio de 1999

Excelentíssimo Senhor,
Na legislatura anterior, durante o funcionamento

da Comissão Especial destinada a proferir parecer à
Proposta de Emenda à Constituição nQ96-A, de 1992,
que "introduz modifioações na estrutura do Poder Ju
diciário" e apensada, foram apresentadas quatro
emendas, em 1995.

Sou o primeiro signatário da emenda de n2 4, re
ferente à PEC nQ112195, apensada à PEC 96/92, ra
zão pela qual, tendo sido designado Relator-Geral da
Comissão nessa legislatura, solicito a retirada de mi
nha assinatura na referida emenda.

Na oportunidade reitero protestos de estima e
consideração.

Respeitosamente, - Aloysio Nunes Ferreira,
Deputado Federal, PSDB - SP.

Defiro a retirada da assinatura, excep
cionalmente, considerando que o requerente
relatará a matéria nesta legislatura, e porque
não ocorre prejuízo ao trâmite da proposição
acessória, que é de iniciativa coletiva. Faço-o
atento ao princípio inserto no art. 102, § 42

do RICD. Oficie-se ao requerente.
Em 26-5-99. - Michel Temer, Presi

dente.·

Do Sr. Deputado Cabo Julio, nos seguintes
termos:

OF. NQ 55/99

Brasília, 29 de abril de 1999

Com cordiais cumprimentos, tomo a liberdade de
dirigir-me à Vossa Excelência, com afinalidade de solici
tar-lhe o especial obséquio de intervir, junto ao Ministério
da Justiça, para que seja concedido, conforme a legisla
ção, a confecção de um Porte de Arma para meu uso.

Confiante em suas atenção, valho-me da opor
tunidade para ratificar a expressão do meu vivo apre
ço e sólida consideração.

Atenciosamente, - Júlio César Gomes dos
Santos - Cabo Júlio, Deputado Federal- Vice-Líder
do BI PUPST/PMN/PST/PSD.

Feliz é a Nação cujo Deus é o Senhor Jesus.

Defiro. Oficie-se ao Sr. Ministro de
Estado de Justiça, ao Requerente.

Em 26-5-99. - Michel Temer, Presi
dente.



Reiteramos, ainda, que o PL nQ 121/99 está com
pedido de urgência na Casa, o que apressará ainda
mais sua tramitação. Por esse motivo, requeremos
uma tramitação separada para nossa proposição.

Sala das Sessões, - Deputado Ricardo Berzoln!.

Indefiro, por entender que a apensa
ção se deu nos moldes previstos no art. 142
do Regimento Interno (matéria correlata).
Oficie-se ao Requerente.

Em 26-5-99. - Michel Temer, Presi
dente.

Do Sr. Deputado SlIas Brasileiro, nos se
guintes termos:

REQUERIMENTO
(Do Deputado Silas Brasileiro)

Requer a constituição de Comissão
Especial para dar parecer aos Projetos
de Lei n2s 2.905, de 1997 (e seu apenso),
e 4.841, de 1998.

Senhor Presidente,
Os Projetos de Lei nlls 2.905, de 1997 (e seu

apenso o Projeto de Lei nQ 2.908, de 1997), e 4.841,
de 1998, têm por objetivo disciplinar a produção, utili
zação e comercialização de produtos geneticamente
modificados.

A matéria foi distribuída à Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação para exame das preli
minares de constitucionalidade, juridicidade e ade
quação à técnica legislativa, e, para exame de mérito,
às Comissões de Agricultura e Política Rural; de De
fesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias; de
Economia, Indústria e Comércio; de Trabalho, de
Administração e Serviço Público.

Entretanto, ao nosso entender, a matéria preci
sa ser devidamente analisada pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
também quanto ao seu mérito, já que a proposta,
caso se transforme em norma jurídica, envolverá, ne
cessariamente, aspectos ligados diretamente ao
campo da ciência e tecnologia.

Desta forma, nos termos do disposto no art. 34-11,
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, ve
nho requerer a V. Exll a constituição de Comissão
Especial para o estudo da matéria.

Justificação

Os países que não adotarem tecnologia de pon
ta na agricultura estão fadados ao atraso, inevitavel-

REQUERIMENTOS

Excelentíssimo Senhor,
Requeiro a Vossa Excelência que instrua o ór

gão competente pela publicação dos avulsos, para
que conste o nome de todos os co-autores do Projeto
de Lei nU 513/99 que "institui o ressarcimento obriga
tório aos estabelecimentos públicos de saúde, pelas
indústrias de cigarros e derivados do tabaco, das des
pesas com o tratamento de paciente portadores de
doenças provocadas ou agravadas pelo fumo e seus
derivados".

Sala das Sessões, 8 de abril de 1999. - Deputado
Cunha Bueno.

Defiro. Oficie-se ao Requerente.
Em 26-5-99. - Michel Temer, Presi

dente.

Do Sr. Deputado Ricardo Berzoini, nos se
guintes termos:

REQUERIMENTO
(Do Sr. Ricardo Berzoini)

Solicita a desapensação do Projeto
de Lei n2 629199 e do Projeto de Lei n2121199.

Senhor Presidente,
Estando em tramitação, nesta Casa, o Projeto

de Lei nU 121/99, do Deputado Cunha Bueno, que
proíbe a reprodução e a importação de cães das
raças rotweiller e pit buli, puros ou mestiços, e o PL
nU 629/99, de minha autoria, que cria o Estatuto Naci
onal para a Posse de Animais de Convívio Domés
tico, requeiro a Vossa Excelência, nos termos dos
arts. 142 e 143 do Regimento Interno a desapensa
ção do Projeto de Lei nQ 629/99.

Visto se tratar o PL 121/99 da proibição de re
produção e importação de cães plt buli e rotweiller,
consideramos ser esta proposição bastante específi
ca, ou seja, está disciplinando a posse dessas duas
raças de cães.

Nossa proposta vai além ao ampliar o escopo
dCi> projeto, visto tratar o Estatuto não somente de
cães, mas de todos os animais considerados de con
vívio doméstico e com tratamento especial para
aqueles que o órgão competente definir como poten
cialmente perigosos. E traz maior complexidade, por
trazer assunto novo, qual seja: a aplicação de penas,
além de multas para o proprietário irresponsável.
Consideramos imprescindível uma discussão mais
aprofundada e mais cuidadosa dessa questão, visto a
nece$sidade de amadurecê-Ia junto à sociedade.
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Do Sr. Deputado Cunha Bueno, nos seguln- Pelo exposto acima, entendemos que estes ~ro-

tes termos: jetos, distintos, não devemser abordados em conJun-
to. .



Do Sr. Deputado Vicente Caropreso, nos
seguintes termos:

O SR. VICENTE CAROPRESO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Tem V. Exl a palavra.

O SR. VICENTE CAROPRESO (PSDB - SC.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs
e Srs. Deputados, temos votado, neste plenário, vári
os pedidos de licença prévia do Supremo Tribunal Fe
deral para processar Deputados.

Os pedidos do STF foram rejeitados, da forma
costumeira como vem ocorrendo há décadas, dando
a impressão à sociedade de que o Parlamentar está
acima da lei.

Não estou questionando o resultado da votação
dos pedidos do STF, Sr. Presidente, estou apenas
constatando que em centenas de pedidos de licença
do STF para processar Parlamentar praticamente to
dos foram negados no momento da votação no plená
rio, significando na prática a inutilidade destes pedi
dos de licença.

Acredito que com a reformulação da imunidade
parlamentar, já em processo de estudos nesta Casa,
este quadro poderá mudar. Mas é preciso também re
alizar algumas modificações no Regimento Interno
para aprimorar o processo de votação, notadamente
ao que se refere ao inciso IV do art. 251, que pugna
pelo voto secreto da maioria dos membros da Câma
ra dos Deputados, o que é sistematicamente desres
peitado.

Não tenho dúvidas de que o voto dos Parlamen
tares possa ser influenciado no momento dos posicio
namentos a favor e contra dos inscritos e também de
Parlamentar submetido ao processo, o que é perfeita
mente democrático e pertinente.

Questiono, Sr. Presidente, o modo como vêm
sendo encaminhadas pelas lideranças partidárias as
votações da denominada licença prévia ao STF, pois
esta rotina descaracteriza o voto secreto e inibe os
Srs. Deputados que estarão votando a licença para
processar um colega, não se justificando, portanto, o
encaminhamento do voto pelas Lideranças, sobretu
do a indicação da posição do partido no painel eletrô
nico.
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mente perderão mercados, nesta economia altamen- da Câmara ou a requerimento de Líder ou
te globalizada. de Presidente de Comissão interessada, re-

As técnicas de engenharia genética aplicadas à quisitos ausentes do presente pedido. Ofi-
agricultura têm provocado um verdadeiro salto quali- cie-se ao Requerente.
tativo. São inegáveis os ganhos de produtividade, Em 26-5-99. - Michel Temer, Presi-
além da redução de custos e de aumento da qualida- dente.
de dos bens ofertados. Com os produtos transgêni
cos, a agricultura brasileira terá, certamente, melho
res chances de competir nos mercados importadores.
No caso da soja, avaliações realizadas demonstram
que, se a utilização da soja transgênica não for autori
zada, ao Brasil restará, tão-somente, a chance de dis
putar alguns nichos do mercado.

A agricultura mundial vem, portanto, ganhando
forte impulso com o melhoramento genético das plan
tas. A biotecnologia apresenta-se, hoje, como uma
das ferramentas mais importantes para o desenvolvi
mento de uma biotecnologia; é, portanto, um dos ins
trumentos mais eficazes, no contexto científi
co-tecnológico, para se praticar uma agricultura sus
tentável.

Com o desenvolvimento da biotecnologia, surgi
ram, também, novas preocupações no tocante às
questões de biossegurança e bioética. Neste contex
to, o Congresso Nacional aprovou a Lei nº 8.974, de
5-1-95 (regulamentada pelo Decreto nº 1.752, de
20-12-95), que estabelece normas para o uso de téc
nicas de engenharia genética e liberação no meio
ambiente de organismos geneticamente modificados.
Através deste documento legal, foi criada a Comissão
Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio, vincu
lada à Secretaria Executiva do Ministério de Ciência e
Tecnologia.

Consideramos, portanto, de fundamental impor
tância que, na apreciação de qualquer proposta legis
lativa que disponha sobre aspectos relativos a orga
nismos geneticamente modificados, seja ouvida, no
âmbito da Câmara dos Deputados, a Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
para exame do mérito.

Em face do exposto, solicitamos, através do
presente requerimento, a constituição de Comissão
Especial, nos termos do disposto no art. 34-11 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, para apre
ciação dos Projetos de Lei nºs 2.905, de 1997 (e seu
apenso), e 4.841, de 1998.

Sala das Sessões, 13 de maio de 1999. ....;. Depu
tado Silas Brasileiro.

Indefiro, tendo em vista o vício de ini
ciativa. Dispõe o art. 34, inciso 11, in fine, do
Regimento Interno, que será constituída co·
missão especial por iniciativa do Presidente



IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Sala das Sessões, 12 de maio de 1999. - Walter
Pinheiro, Deputado Federal (PT/BA)

Não há previsão regimental para aten
dimento do que foi solicitado. A providência
poderá ser adotada pelo próprio requerente.
Oficie-se ao requerente.

Em 26-5-99. - Michel Temer, Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (Marcus Vicente) - Finda
a leitura do expediente, passa-se ao

Tem a palavra o Sr. Antônio Carlos Biscaia
O SR. ANTONIO CARLOS BISCAIA (PT - RJ.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, voltamos a esta tribuna mais uma vez
para abordar questão que nos deixa estarrecidos. A
cada dia sucedem-se escândalos e denúncias de cor
rupção em todos os Poderes da República e em todos
os níveis.

O Poder Judiciário está sendo alvo de investiga
ção profunda pela CPI do Senado Federal, e toma
mos conhecimento de casos de corrupção e de nepo
tismo. No Ministério Público Federal foram instaura
dos três procedimentos para apurar a conduta do pró-

.prio Procurador da República: um procedimento que
vai verificar as questões que envolvam improbidade
no exercício da função e que podem resultar na perda
do cargo; outro processo relacionado com a corrup- .
ção passiva, os aspectos criminais; e ainda o inquéri
to civil para questões envolvendo o ressarcimento do
dano.

Na Câmara Federal, depois de um momento em
que se imaginava que teríamos o fim da imunidade
parlamentar, foram negadas licenças para se proces
sar diversos Parlamentares por fatos de toda nature
za, por crimes diversos. Com relação ao Poder EXe
cutivo, a cada momento assistimos a várias denúnci
as.

Quando surge um novo escândalo, uma nova
denúncia de corrupção, procura-se deixar no esque
cimento o anterior. Já não se fala maiSno caso Chico

Do Sr. Deputado Walter Pinheiro, nos se
guintes termos:

REQUERIMENTO N2
(Do Sr. Walter Pinheiro)

Requer seja enviado ao Sindicato
dos Trabalhadores de Água e Esgoto da
Bahia - SINDAE, registro de seu 132 Ani
versário.

Senhor Presidente,
No dia 11 de maio de 1999,' proferi, no plenário

desta Casa, pronunciamento no qual registro o 132

Aniversário do SINDAE - Sindicato dos Trabalhado
res de Água e Esgoto da Bahia, conforme texto, na ín
tegra, a seguir:

"Aproveito a oportunidade para regis
trar o 13º Aniversário do Sindicato dos Tra
balhadores em Água e Esgoto da Bahia

. (SINDAE). Os companheiros dessa catego
ria tem uma importante trajetória na luta
pela dignidade profissional e na defesa da
qualidade dos serviços de água e sanea
mento prestados ao povo baiano. Satisfação
maior ainda por ter tido a honra de participar
da fundaçAo do Slndae em 1986 represen
tando a curo Desejo a todos os trabalhado-
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Contudo, Sr. Presidente,- o parecer do Relator res uma vida longa para o Sindae e sucesso
sobre a concessão ou não da licença para processar nas jornadas atuais e futuras."
o Parlamentar deve ser avaliado pelos membros da Assim, requeiro a V. Exll, de acordo com as nor-
Casa, por razões de foro íntimo e não pela intromis- mas regimentais, seja encaminhado ao Sindae, Rua
são da Liderança no voto secreto, pois não há moti- Conselheiro Espínola, 2, Barriz, Salvador - BA, CEP:
vos partidários ou ideológicos em questão, mas sim a 40.040-130, Fone: (071)322-2547, FAX: (071)
análise da procedência ou não da licença para pro- 322-48-74, E-mail: Sidae@zumbLongaba.org.br.ca-
cessar um representante do povo por praticar uma municado desta Casa sobre o registro acima prescri-
eventual transgressão. to.

Concluindo, SrDs e Srs. Deputados, deixo a su-
gestão para que a Comissão Especial que vai estudar
a reforma do Regimento Interno da Câmara dos Depu
tados, em fase de instalação, reveja a forma de enca
minhamento das votações, vedando a revelação do
voto pelas lideranças partidárias através do uso do
instrumento do encaminhamento, pois a votação do
parecer é a natureza secreta.

Era o que tinha a dizer.

À Comissão Especial destinada a ela
borar anteprojeto com vistas à reforma do
Regimento Interno da Câmara dos Depu
tados. Oficie-se ao requerente.

Em 26-5-99. - Michel Temer, Presi
dente.



No ano passado, quando elS fitas se tornaram
públicas, o Sr. Mendonça de Barros, (~ntão Ministro
das Telecomunicações, foi afastado cio cargo, bem
como o Sr. André Lara Resende. Depois, o Sr. Men
donça de Barros foi depor na P,olícia Federal e, de
acordo com a Folha de S.PauIG de hoje, mentiu. O
que ele disse naquela ocasião acabou não sendo pro
vado com essas fitas.

O ex-Ministro Luiz Carlos Mendonça de Barros
disse que, na época, não houve pressÊlo sobre a Pre
vi no sentido de ela mudar o seu consórcio e a sua
participação na privatização do Sistema Telebrás. As
fitas mostram não só que isso ocorreu como também
que o Presidente da República usou o,::argo que ocu
pa para fazer pressão sobre a Previ e autorizou que
isso fosse feito em seu nome.

Portanto, era o momento não só de afastar os
envolvidos, como foram afastados no ano passado,
mas seria o momento, se fosse mantida a mesma
prática, de o próprio Presidente afastar-se da Presi
dência da República.

Ocorre que todos aqueles que nl3sta Casa sus
tentam o Presidente da República oua versão oficial
do Presidência da República não têm mais argumen
tos suficientes para encobrir tudo o que ocorre. Se
eles têm absoluta certeza de que nadEi houve, que há
I~galidade em tudo, que a moralidadl3 persiste, que
nenhum ato ilegal foi cometido, que c· Presidente da
República e seus Ministros são tt)d~s honestos, se há
essa confiança da bancada governista, por que não
assinam o pedido de constituiçÊlo de uma CPI mist;:i .
que as bancadas de Oposição estão pedindo? É por~
que provavelmente a bancada governista não confia
tanto quanto pensa ou sabe muiío malS do que o pró
prio Presidente da República fez e se tornou público.
Provavelmente, a bancada governie~ta não assina
porque sabe de tudo o que ocorreu nos bastidores,
sabe que não ocorreu somente com o Sistema Tele
brás, mas com as demais privatizações, e que tudo
isso não resistiria a uma CPI.

Em nome do Brasil - usado indevidamente -,
em nome do equilíbrio das instituiçÕEIS políticas e fi
nanceiras, em nome da economia qUEl eles dizem na
cional, porém não é mais, porque não há mais sobe
rania, uma vez que o País está submetido ao Fundo
Monetário Internacional, o Governo e' a bancada go-
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Lopes, a corrupção que envolveu o Banco Central, No ano passado, veio a público lima quantida-
porque depois disso já tomamos conhecimento de de, poderíamos dizer, bastante grande de fitas grava-
outras questões, envolvendo principalmente o pro- das. Mesmo se considerando que a gravação tenha
cesso Iicitatório da Telebrás. sido ilegal, houve um crime, só que foram desvenda-

Não se trata, a meu ver, de questões de nature- dos outros, como o favorecimento i1enal de empre-
za exclusivamente política, a serem apuradas em sas.
uma CPI, cujo requerimento de constituição está sen
do elaborado, as assinaturas estão sendo colhidas.
Refiro-me ao aspecto criminal da questão. A Lei
nll 8.666 tipifica comO crime a conduta daqueles que
frustram ou fraudam, de qualquer maneira, mediante
ajuste, o caráter competitivo de um procedimento Iici
tatório. A pena é de dois a quatro anos de reclusão. O
que se espera é que o Ministério Público tome iniciati
va e que o Procurador-Geral da República não seja,
como tem sido, um auxiliar do Governo Federal, mas
o chefe da instituição que mais poderes alcançou de
pois da Constituição de 1988. Não tenho dúvida da
perfeita configuração da conduta do Presidente da
República nos crimes previstos na Lei das Licitações.

Quero ainda, neste momento, fazer um alerta.
Amanhã haverá uma assembléia geral dos acionistas
da empresa Furnas Centrais Elétricas S.A., no Rio de

_.Janeiro, visando iniciar-se o processo de liquidação
de uma empresa que faz parte do nosso patrimônio.
No momento, existe·uma decisão judicial, uma limi
nar, impedindo a realização desta assembléia geral,
que significará a divisão completa de Furnas para, em
seguida, entregaro seu patrimônio da mesma manei
ra que o sistema Telebrás foi entregue: em um pro
cesso Iicitatório eivado de nulidades. Isso já foi reco
nhecido em inquérito civil que corre no Rio de Janeiro.
Da mesma maneira, não tenho dúvida de que, se não
se obstar definitivamente o processo de divisão de
Furnas, teremos mais um caso de licitação contrari
ando os interesses da Nação, mais um caso de licita
ção fraudulenta.

Sr. Presidente, é chegado o momento de aque
les princípios básicos que norteiam verdadeiramente
a'nossà COlJstituição - o princípio da legalidade, da
impessoalidade e da moralidade pública - não serem
apenas enunciados do nosso texto constitucional,
mas efetivamente cumpridos pelós nossos gover
nantes e pelos agentes de todos os poderes. Não se
admite queo Brasil se transforme no país da negocia-

--ta, da-corrupção e, principalmente, da impunidade. A
Nação bra~~eira precisa reagir. Muito obrigado.

O SR. DR. ROSINHA (PT- PRo Sem revisão do
orador.) - ~\;presidente, Sras. e Srs. Deputados, on
tem, no pleJll~rio desta Casa, se deu mais um debate
sobre as pr1",ªtizações que têm ocorrido no Brasil.



Durante o discurso dÔ:.;·Sr. Avenzoar
Anvda, o Sr. Marcus VIC8ll~4 (lQ do art. 18
do Regimento Intfilmo, d~ a cadeira da
presicMncia, que éocupa~RBIo Sr. SBveri
no cavalcanti, (lQ Vice-Pre~te.
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vernista insistem na idéia de que não se deve instalar sórcio que o Presidente desejava~que tivesse sido
uma CPI, porque com a instalação da CPI não tere- vencedor tenha sido perdedor, isso não elimina o cri-
mos mais equillbrio nas instituições. Ora; as institui- me cometido e não exclui a investigação para saber
ções só serão abaladas se houver comprometimento se efetivamente essa influência interferiu no resultado
de autoridades e do Presidente da República! Se isso final. Precisamos saber se há ou não alguém benefici-
não ocorrer, é lógico que as instituições públicas não ado, inclusive de forma particular. Nessas operações
serão abaladas. clandestinas, sempre ocorre algo parecido ao que

Se a bancada governista confia tanto no Presi- aconteceu no Banco central.
dente da República - e o defende com tamanha inten- É evidente que alguém, detendo a influência do
sidade -, não haverá mal algum em assinar o requeri- Presidente, conforme está estampado nas matérias
mento para instalàção da CP!. Só não querem a sua dos jornais, poderia negociar com essa influência. É
instalação aqueles que sabem que há Irregularidades preciso investigar se isso ocorreu· ou não.

e delas têm medo.~s~ é a questão. . É preciso ver o que esta Casapode fazer. Exls-
. N6~, da OPOSlçaO: queremos aprofu~d~ a In- tem diversas formas de ação: hã; por exemplo, o me-

vestlga~o que se sU~lta. Tornaram-se publicas ai- canismo da CPI, que deve ser revigorado nesta Casa.
gumas fitas, de maneira Ilegal, repito. Porém, o que Não é possrvel que não se queira instaurar uma CPI.
elas trazem demonstra que atos ilegais fóram cometi- . . ... '
dos. Comisso; pretendemos apurar as responsabili- Sr. Presldent~, a InvestigaÇão dos fatos poderá
dades, a fim de qüe sejam punídos os responsáveis. faz~r bem ao própno Governo. ~estemomento, o que
Não estamos solicitando a instalação' de uma CPI maIS"~ escuta nas ruas é: Fora: F.HC", "Basta,
pelo único gosto de ter mais uma, mas, sim, porque FHC . E bom que se ~ur~!"~ denunCias :mtes que
entendemos como necessária airivestlgação de as ruas comecem a dizer. PesJuem FHC", Prendam

todos os fatos que a Folha de S.Paulo trouxe a públi- FHC". . .
co. É bom que se dê oportu,:,idade para fazer a in-

O SR. AVENZOAR ARRUDA (PT - PB. Sem vestigação, antes que o Pafs não tenha mais condi-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. .ções de controlar'a revolta que toma conta de todos
Deputados, creio que n6s,' Parlamentares desta os brasileiros e que é justa.
Casa, precisamos Imediatamente tomar uma atitude certamente, Sr. Presidente, não se admite que
em relação ao que foi publicado não só nas manche- o mais alto mandatário desta Nação interfira direta-
tes dos jornais, mas tàmbém em relação ao que pen- mente no leilão, pois isso permitiria que os Governa-
sa o povo brasileiro. dores e os Prefeitos assim procedessem; ou seja, a

Precisamos, portanto, resolver·algumas ql.ies- partir de agora, os negócios públicos passariam a ser
tões preliminares. A primeira dúvida é quanto à vera- de completo controle daqueles que assumem cargos
cidade do que está estampado nos jornais. Pare- públicos.
ce-me que não há mais qualquer dúvida quanto a Nãopodemos, evidentemente, compactuar com
isso, pois o Governo não nega, assumindo que as de- o silêncio que esta Casa quer se auto-imputar para
clarações são verdadeiras, dar por que não há senti- que o Governo não seja efetivamente investigado. É
do discutir ou questionar a veracidade de tudo o que claro que vamos lutar até o fim. E certamente, em
foi publicado nos jornais. cada Estado, haverá um pail1el com os nomes dos

A segunda questão é se o Governo queria ou que estão do ladoda investigação,~im como os no-
não interferir no leilão. Evidentemente, pelas discus- mes daqueles que estão se omitindo em relação à de-
SÕ8S arroladas e pelas posições expressas pelo Go- fesa do interesse público.
vemo, este queria interferir no leilão, mesmo alegan- Afinal, o que está em· jOgo neste momento? O
do que seria para defender o interesse público, como interesse público ou o interesse do Sr. Fernando
se fosse possrvel admitir que o Governo agiria ou agi- Henrique Cardoso?Particufarmente, Sr. Presidente,
rá, à revelia da lei, para defender o interesse público. fico com o interesse público.
Ora, não podemos concordar, aceitar e muito menos
ser coniventes com essa atitude do Governo.

Há uma outra questão: dado que o Governo
assume o que está escrito e que querià influenciar
no leilão, resta saber se, de fato, influenciou ou não
no resultado. Mesmo com a desculpa de que o con-
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O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - ciário deve adotar atitude mais enérgica, suspenden-
Concedo a palavra,ao Sr. Deputado Dr. Hélio. do e avaliando imediatamente as mesmas, com a pro-

O SR. DR. HELIO (PDT - SP. Sem revisão do fundidade e seriedade que o caso merece.
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, on- São as duas questões de método que gostaria
tem, quando falava no Grande Expediente o Líder do de trazer a esta Casa. Nenhum representante do Go-
Governo, pedimos um aparte a S. Exa. para dizer que vemo, repito, muito menos o Sr. Presidente da Repú-
a questão do mérito já havia ganho as ruas e obtido blica deveria participar do process'o de negociações,
não só a interpretação, como a indignação do povo como se estivesse numa casa de negócios.
brasileiro. Disse também que gostaria de abordar Sr. Presidente, devemo-nos preocupar também
duas questões de método. Volto hoje a tratar dessas com o grampo, porque esse expediente poderá ser-
duas questões de método. vir, neste momento, para levantar importantes ques-

O método utilizado para as privatizaçães mos- tões relativas às açodadas privatizações que ocorre-
tra-se, para a maioria absoluta do povo brasileiro e ram no País. Porém, num futuro bem próximo, pode
dos seus representantes nesta Câmara, claramente também servir para atingir a nós, membros do Poder
impróprio. Legislativo.

Pesquisas de opinião pública têm demonstrado O Poder Judiciário tem a fundamental e impor-
a desconfiança e a indignação do povo, que já ga- tante responsabilidade de evitar o day after, porque
nham as ruas. Com. ou sem privatização, o Chefe de estão em curso novas privatizações, inclusive no
Estado e os membros do Governo não podem atuar campo das telecomunicações. Ao mesmo tempo, o
como se fossem partícipes de um balcão de negóci- Banco do Brasil e o BNDES, como donos de parte
os, como aconteceu no exemplo recente. dessas concessões, têm a obrigação, por estarem li-

Empresas como as de telecomunicações, que gados ao Poder Público, de se considerarem sob sus-
detêm estratégia de vital importância para a Nação, peição.
que devem preservar o sigilo e a privacidade das co- Portanto, o Poder Judiciário deve agir de forma
municações telefônicas, nesse clima de feira livre das enérgica para concluir uma CPI ou os trabalhos a ela
privatizações, nessa excitação, colocam os Poderes concernentes, para que possamos, com clareza e
constituídos na berlinda - em primeiro lugar, o Executivo, transparência, dar fim ao lastimável episódio ocorrido
depois vem o Legislativo e, em seguida, o Judiciário. nesta semana.

Nessa exacerbação, o método empregado para Muito obrigado.
as privatizações funciona como se fosse o escorpião, O SR. ARLINDO CHINAGLIA (PT - SP. Sem
que, quando excitado, fere de morte o parceiro na revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
cumplicidade do acasalamento. E, nesse caso, o fer- Deputados, perplexo, o Brasil assiste ao que pode-
rão é o grampo. mos chamar de escândalo inominável no que respeita

Ontem, neste Plenário, falávamos da crescente à privatização da Telebrás.
desconfiança das instituições - instituições hospitala- Os mais altos escalões da República, incluindo
res e financeiras, o Poder Legislativo Municipal e o próprio Presidente, direcionaram um processo de
Estadual etc. Hoje, a palavra de ordem é indignação, privatização defendendo um dos consórcios concor-
e em todos os níveis. rentes, que tem como sócio um daqueles amigos de

Ontem, aqui foram suscitadas várias ações que quem está na cúpula do poder nacional, qual seja o
se complementam no dia de hoje: constituição de CPI Banco Opportunity.
mista, paralisação das privatizações em curso, como O que o Presidente e seus aliados buscam fazer
a da CHESF, do Banco do Brasil e do Banespa. Hoje, desde ontem, quando a Folha de S.Paulo estampou
entretanto, quero alertar todos para o fato de que con- parte do conteúdo das várias fitas gravadas? O E'resi-
tinuam os leilões no campo das telecomunicações, dente solta uma nota em que aparenta indignáção e
continuam em curso as privatizações das chamadas diz que leilão não é licitação. Com isso, S. ~xa. quer
empresas-espelho. induzir o povo a, mais uma vez, ser enganadç;:porque

Não podemos esquecer que o BNDES e o Banco é evidente que o Presidente da República sabe que
do Brasil, este representado pelo Previ, são institui- não poderia fugir à própria lei. Portanto, i transfor-
ções públicas que ainda detêm significativas parcelas ma-se em réu confesso. I
das Teles privatizadas e que estas são concessões. Na mesma nota, ao tentar uma argylnentação
Portanto, frente a fatos graves, como a maneira como rigorosamente falida, declara S. Exa. que oconsórcio
foram conduzidas essas privatizações, o Poder Judi- vencedor não foi aquele que, segundo a~ conversas
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gravadas e divulgadas, seu empenho e o esforço de
alguns de seus Ministros, deveria ser o vencedor. Só
não o foi. ~orque, por meio de manobras de empresas
~ue ~artlclpavam no mesmo dia do processo de priva
trzaçao, uma delas preferiu comprar a Telesp. Portan
to, o consórcio vencedor obteve vitória com apenas
1% de ágio, porque o consórcio em favor do qual o
P~~sidente da República interferiu, argumentou, per
mitiu que seu nome fosse usado para pressionar a
Previ, não podia mais disputar, visto que já havia ga
nho outra concorrência. Então, o Presidente mente
de maneira descarada.

Mas não pára aí. Lamentavelmente, as privati
zações do Brasil continuam, e estamos às vésperas
se não conseguirmos impedir - da privatização de
Furnas. Hoje, em sua coluna, o bem informado jorna
lista Elio Gaspari busca responder à pergunta que
muitos tucanos emplumados fazem não para esclare
cer, mas para confundir. Pergunta-se: por que só
agora surgiram as denúncias? Por que trazem uma
notícia requentada? Não é requentada - a não ser
que eles já soubessem o conteúdo das fitas.

Mas o que há de novo? O que há de novo é
aquilo que se sabia ser a bomba atômica, ou seja, a
interferência do Presidente da República. Antes esta
vam no andar de baixo: Luiz Carlos Mendonça de
Barros, aquele que tem filhos geniais - desde que
com informações privilegiadas; Clovis Carvalho, que
todo o mundo sabe como opera; aquele senhor ho
nestíssimo ex-Presidente do BNDES que felizmente
foi defenestrado antes que concluísse uma nova pro
posta de reforma da Previdência. Mas o que está em
jogo é algo além de tudo isso.

E na luta inglória de buscar a reeleição do Presi
dente da República, eles anunciaram que a privatiza
ção tinha rendido 22 bilhões de reais para os cofres
públicos. Mentira!

Hoje o jornalista Elio Gaspari mostra em sua co
luna que aqueles que ofertaram lances não pagaram.
Não têm dinheiro para pagar. Podem não conseguir
manter os consórcios vencedores, particularmente o
Telemar. E mais: a disputa que hoje ocorre nos
subterrâneos do jogo de influência, de poder e de cor
rupção é exatamente a de, mais uma vez, pegar di
nheiro público, seja do Banco do Brasil, seja do
BNDES, para - quem sabe - repactuar aqueles que
conseguiram botar a mão no dinheiro. O que está em
jogo agora é pegar dinheiro do BNDES e do Banco do
Brasil para repactuar com aqueles que conseguiram
adquirir tamanha empresa, tão lucrativa. Mais uma
vez, eles estão fazendo, quem sabe, uma reprivatiza
ção, sempre com o dinheiro público, sempre destina-

dAo a doar pat~imônio público a empresários que não
tem nenhum compromisso com a Nação, mas sim
com seus ganhos.

Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, concluindo:
queremos instalar essa CPI para saber até que ponto
o Banco FonteCindam mereceria ganhar tamanha
porcentagem, o mesmo que agora foi auxiliado pelo
Banco Central. Quais as ligações do então Governo
com os empresários que ganharam?

O objetivo da CPI é impedir, mais uma vez, que
se assaltem os cofres públicos para doar à iniciativa
privada.

O SR. OSVALDO BIOLCHI - Sr. Presidente
peço a palavra pela ordem. '

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Tem V. Exa. a palavra.

O SR. OSVALDO BIOLCHI (PMDB - RS. PeJa
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a
Frente Parlamentar do Crédito Educativo, por inter
médio deste Deputado, está na iminência de uma
grande vitória. Após propostas, discussões e, às ve
zes, até críticas, soubemos que amanhã o Presidente
da República irá anunciar à Nação a liberação de ver
ba para mais 200 mil novos créditos educativos.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, isso re
presenta um passo para a democratização do ensino
superior no País. E, acima de tudo, a vitória daquelas
pessoas que conosco trabalharam - Senadores,
Deputados Federais, líderes, reitores de universida
des.

Devemos atribuir essa vitória, acima de tudo,
aos nossos jovens que hoje estão no campus, fazen
do até greves para ver atendidas suas justas reivindi
cações.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Concedo a palavra à Deputada Vanessa Grazziotin.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Blo
co/pedoB - AM. Sem revisão da oradora.) - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Deputados, companheiras e
companheiros, neste momento vou falar exatamente
do assunto que ocupou o tempo desta Casa no dia de
ontem e o tem ocupado ainda hoje.

Refiro-me às matérias publicadas no jornal Fo
lha de S.Paulo de ontem - e que continuam hoje - ,
dando conta da participação direta da maior autorida
de deste País no processo de privatização do sistema
de telecomunicações, particularmente do leilão da
Tele Norte Leste.

Ontem, ouvimos as Lideranças dos partidos da
base governista. Ouvimos também o Líder do Gover
no no Congresso Nacional. De todas as declarações,



Art. 22. São modalidades de licitação:
I - concorrência;
11 - tomada de preços;
11I - convite;
IV - concurso;
V-leilão.

Sr. Presidente, por tudo isso e pelo que estão
dizendo os juristas mais renomados do País, tor
na-se necessário que esta Casa entre com pedido
para que o Presidente da República seja processa
do por crime de responsabilidade e que instale ime
diatamente uma CPf para apurar os fatos que desvi
aram tanto dinheiro dos cofres públicos.

O SR. JOSÉ MACHADO (PT - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Deputado Severino Ca
valcanti, Sras. e Srs. Deputados, ocupo a tribuna nes
te momento para fazer uma breve reflexão sobre o
grave momento que o País atravessa.

Realmente, não estamos muito bem em termos
de boas notícias. As notícias que desabam sobre o
País são muito preocupantes, exatamente porque
não nos permitem enxergar um mínimo de perspecti
va, um mínimo de luz no fim do túnel. A situação ago
ra revelada pelo envolvimento de S. Exa. o Presiden
te da República no processo de privatização da Tele
brás configura caso da maior gravidade.

Se o que está acontecendo no Brasil aconteces
se num país do Primeiro Mundo, as conseqüências
seriam mais sérias. No Japão, por exemplo, isso re
sultaria em haraquirí. Os japoneses são tão ciosos de
sua responsabilidade que, ao reconhecer a gravidade
da situação em que se metem, põem fim à própria
vida, em sinal de expiação pelo enorme mal que teri
am causado à nação e ao seu povo. Aqui, ao contrá
rio, sequer são aceitas como naturais a investigação
por parte desta Casa e a denúncia da imprensa.
Esses são os papeis de um Parlamento livre e da im
prensa crítica e independente.

A Comissão Parlamentar de Inquérito não tem
de se instalar com um prejulgamento, mas, sim, que
investigar o caso, para saber a profundidade do en
volvimento das maiores autoridades do País, num ru
moroso processo de privatização. É o que se espera
hoje do Parlamento brasileiro. Então, não se pode
acusar a imprensa de sensacionalista, devido à de
núncia, ou a Oposição de moralista, por querer fisca
lizar o Poder Executivo, o que, na verdade, é uma

:acusação à própria natureza do Poder Legislativo,
consagrada na Constituição Federal.
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extraímos que a defesa é única, baseada em dois úni- A Lei nQ 8.666/93, que trata das licitações, esta-
cos argumentos. belece:

O primeiro: as fitas gravadas de conversas do
Presidente com diversos outros interlocutores seriam
provas ilegais e, portanto, não poderiam ser levadas
em consideração. Ora, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, há algum tempo foram exatamente essas
mesmas provas - conversas gravadas - que motiva
ram a saída do então Ministro das Comunicações,
Luiz Carlos Mendonça de Barros, e do Presidente do
BNDES, André Lara Resende. Mas agora dizem que
a prova é ilegal e que não vale absolutamente nada.
Querem tentar esconder da Nação brasileira revela
ções tão importantes e tão sérias em nome da ilegali
dade.

O segundo argumento utilizado pela base go
vernista - inclusive o Sr. Presidente da República
também alega isso - é o de que a interferência pro
movida no processo do leilão teria sido para melhorar
o preço. Que preço, Sr. Presidente? Se o Presidente
da República estivesse, de fato, preocupado em cap
tar recursos para promover o desenvolvimento nacio
nal e o bem-estar da nossa gente, jamais teria estipu
lado o preço mínimo do sistema de telecomunicações
em 13 bilhões. Isso é até brincadeira, Sr. Presidente!
É brincadeira um sistema de telecomunicações do ta
manho do nosso ser colocado à venda por somente
13 bilhões! Quem de nós não se lembra do então Mi
nistro Sérgio Motta, que dizia: "Essa é a galinha dos
ovos de ouro. Vale o sistema de comunicações mais
de 60 bilhões." Vale mais de 60 bilhões, mas o preço
mínimo foi estipulado em 13 bilhões. E agora vem o
Presidente da República e toda a sua base dizer que
tudo isso foi feito para melhorar o preço.

Vamos mais além, Sr. Presidente. Não adianta
eles dizerem que o ágio teria sido de 63%. Esse foi o
ágio global, não o alcançado com o leilão da Tele Nor
te Leste. Sabe de quanto foi o ágio, Sr. Presidente? O
jornal veicula: apenas 1%. Tanta interferência para se
conseguir 1%! Vejam V.Exas. que isso não tem o me·
nor cabimento. Quanto mais a base governista, o Pre·
sidente ou seus Ministros falam, pior fica a situação
para o lado de S.Exas.

Sr. Presidente, a nota oficial que o Palácio do
Planalto divulgou - essa nota não foi publicada no
Diário Oficial; portanto, ninguém pode alegar que foi
erro de funcionário ou de quem quer que seja - diz
que se trata de leilão, e não de licitação.

Ora,. Sr. Presidente, isso é brincar com a inteli
gência não só dos Parlamentares, mas de todo o
povo brasileiro.
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Mas, Sr. Presidente,- eu dizia que não estamos mais um escândalo. Aliás, tem surgido um por sema-
realmente com muito boa sorte. Infelizmente só esta- na t:leste País.
mos diante de más notícias. Seria muito bom que O escândalo agora envolve diretamente o Presi-
viéssemos aqui dar excelentes notícias do tipo: "O de- dente da República no que diz respeito a todo o pro-
semprego no Brasil estancou"; "Não temos mais de- cesso de privãtização das telecomunicações no ano
semprego"; "Estamos revertendo a curva do desem- passado. Tenho absoluta certeza de que, se aconte-
prego". "Estamos retomando o crescimento econômi- cesse isso em qualquer país decente do mundo, o
co, gerando emprego, com a economia crescendo" - Presidente da República imediatamente sairia do car-
e assim por diante. go, a fim de que houvesse as averiguações necessá-

Trago ao conhecimento dos nobres pares - tal- rias para o bem da população. É claro que existe toda
vez em primeira mão - uma pesquisa do Dieese/Sea- a evidência de improbidade administrativa, do envol-
de, divulgada hoje em São Paulo, em que mais um re- vimento direto do Chefe Maior da Nação. Este escân-
corde de desemprego é quebrado. Estão desempre- dalo envergonha o País, envergonha a cultura do
gadas na Grande São Paulo 1 milhão e 788 mil pes- povo brasileiro.
soas, o que representa 20,3% da ~opulação econo- Muitas matérias dizem que a resposta da base
micamente ativa daquela região. E a primeira vez, governista é no sentido de que não havia a intenção
desde 1985, que o índice divulgado pelo Dieese/Seade de atender ou ajudar essa ou aquela empresa. Quero
ultrapassa a barreira dos 20%. dizer que o que vale são as ações. Em todas as fitas

Além do escândalo que estamos abordando reproduzidas no jornal Folha de S.Paulo, as ações
neste momento, que faz com que a Nação sangre, encaminhadas são extremamente promíscuas e de
imaginem o que não acontece nesses altos escalões envolvimento direto do Poder Central, do Governo da
e nos escaninhos da República, se até o Primeiro República, dos seus principais quadros, num procedi-
Mandatário da Nação se envolve, possivelmente de mento que estarrece a Nação.
forma ingênua, num processo de privatização, rom- Tenho certeza de que a história registra essas
pendo todos os padrões de legalidade e de probidade ações, e elas precisam ser esclarecidas e debatidas.
admin!strativa. Se não há envolvimento, nenhum tipo de ação que

E com muita preocupação que vejo que o País possa incriminar o Governo, por que a base governis-
atravessa um momento de graves dificuldades e que, ta não toma a iniciativa de assinar, juntamente com a
infelizmente, o Primeiro Mandatário da República, Oposição, o pedido de instalação de uma CPI? Uma
que deveria comportar-se como estadista, -compor- CPI é que pode, na verdade, esclarecer os fatos e
ta-se como um homem absolutamente descompro- apresentar à opinião pública tudo o que aconteceu.
metido com aquilo que jurou defender: a Constituição Se não há problema, se não há indício de participa-
brasileira. ção ilícita e promíscua do Governo, assinem o reque-

Então, Sr. Presidente, encerro este pronuncia- rimento de instalação da CPI, para que consigamos
mento manifestando extrema preocupação com esse averiguar tudo o que aconteceu.
plano inclinado que o País vai descendo: desempre- O colunista Janio de Freitas, em artigo publica-
go, recessão, quebradeira de empresas e, além de do hoje no jornal Folha de S.Paulo, sob o título "Não
tudo, sem o alento e o estímulo de um Presidente da há dúvida mesmo", com muita clareza conclui pela
República, que deveria ser o primeiro a chamar a participação decisiva do Governo da República no
Nação às falas para rompermos as barreiras da cor- episódio. O Presidente da República, Fernando
rupção, do subdesenvolvimento, da fome e da exclu- Henrique Cardoso, participou ativamente daquela
são social. que, certamente, é uma das maiores maracutaias, um

Era o que tinha a dizer. dos maiores escândalos que envolve a política e a
O SR. VALDECI OLIVEIRA (PT - RS. Sem tradição da democracia do nosso País.

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. É necessário, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Paria-
Deputados, não tenho dúvida de que, no dia de hoje, mentares, que esta Casá~cumpra seu papel. A Oposi-
é necessário aprofundar o debate referente ao teor ção já o faz. Quando debatemos a questão, quere-
das fitas publicadas ontem na Folha de S.Paulo e às mos esclarecer os fatos, torná-los transparentes para
demais informações complementares que estampam a opinião pública. E o papel do Congresso Nacional, o
mais uma vez os jornais do País, que mostram con- papel da Câmara dos Deputados é exatament~,~ste:

cretamente que há envolvimento direto do Sr. Presi- garantir a transparência dos fatos, a decência decon-
dente da República, Fernando Henrique Cardoso, em duta e principalmente a informação para a socie<:l~de.



Pensando melhor, a atitude dos gover
nistas é até compreensível: há uma perfeita
adequação na fraudulência explicada pela
mentira.

o SR. GIVALDO CARIMBÃO (Bloco/PSB - AL.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, venho a esta tribuna falar do quadro que
se apresenta em Alagoas, no Governo socialista de
Ronaldo Lessa.

Lamentavelmente, os Poderes no Estado ainda
não se entendem. Não percebem eles que a Nação
mudou e que as concepções da geração política são
outras. A situação do Estado de Alagoas é dramática.
Imaginem V.Exas. que 17% do orçamento do Estado
está indo para os Poderes Legislativo e Judiciário.
São destinados 4,5 milhões de reais à Assembléia
Legislativa e quase 2 milhões ao Tribunal de Contas.
Ou seja, o Poder Legislativo no Estado tem quase 6,5
milhões de reais. O Tribunal de Justiça do Estado de
Alagoas, que recebe 5 milhões de reais, hoje está so
licitando ao Supremo Tribunal Federal intervenção no
Estado, porque ail1da quer mais 1,5 milhão. Ficará,
portanto, com 6,5 milhões de reais.

É um verdadeiro absurdo o estado de ingover
nabilidade em que governos de vinte anos atrás dei
xaram o Estado. O Congresso Nacional e a Nação
devem saber, por exemplo, que o Governo Ronaldo
Lessa assumiu débito de quase 3 bilhões de dólares.
Além disso, há 700 milhões em letras, cuja falsifica
ção foi comprovada pela Polícia Federal e que nem o
Governo Federal quer aceitar na negociação da rola
gem da dívida. Chega, portanto, a quase 4 bilhões o
déficit financeiro que deixaram no Estado de Alagoas.

,Todo o patrimônio da Companhia de Desenvol
vimento do Estado de Alagoas - CODEAL está pe
nhorádo pela Justiça trabalhista. Se qualquer empre
sa qUiser se instalar hoje em Alagoas, não encontrará
espàço físico disponível, porque todos os terrenos es
tão 'cõmprometidos para pagamento de causas traba
Ihistâ$ no Estado.
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Sr. Presidente, as notas divulgadas pelo Palácio Dentre os mais de 5 mil Municípios brasileiros,
do Planalto e pela Executiva Nacional do PSDB mos- sete dos mais pobres estão em Alagoas, entre eles
tram mais claramente a participação direta do Presi- São José da Tapera, o mais pobre.
dente da República nesses fatos. Portanto, esta Casa Enumeraria aqui dezenas de problemas deixa-
precisa não só debater a questão, mas assumir a ta- dos por governos anteriores. Mesmo assim querem
refa de fiscalizar esse escândalo que envergonha o intervenção no Estado, o que lhes permitirá aumentar
País. os duodécimos dos Poderes Legislativo e Judiciário.

Ao encerrar, transcrevo a conclusão do mencio- O Tribunal de Justiça hoje pede intervenção, porque
nado artigo do jornalista Janio de Freitas, publicado quer mais 1,5 milhão de reais. Vejam, companheiros:
na Folha de S.Paulo: 17% da receita tributária vai para os Poderes, e ainda

pedem intervenção e mais dinheiro.
Hoje disse ao companheiro José Carlos Aleluia,

Presidente da Comissão de Justiça e de Redação,
que temos de dar um basta nas Assembléias Estadu
ais e Câmaras Municipais.

Sr. Presidente, chego a esta Casa depois de ter
sido Vereador. Quando se diz que Deputado Federal
ganha 4 mil e 500 reais, alguém acha que é piada ou
brincadeira. Por outro lado, vemos Deputados Esta
duais por este Brasil afora assumidamente recebendo
40 mil ou 50 mil reais por mês. Repito: há Deputados
Estaduais recebendo 40 mil, 50 mil reais por mês. E
ainda querem pedir intervenção no Estado de Alagoas.

Faço este depoimento de público, para deixar
claro que devemos ter acoragem cívica de questionar
alguns Poderes que não pensam no País - como fez
esta Casa, ao instalar a Comissão sobre o Poder Ju
diciário.

Companheiros, Deputado Estadual em Alagoas
ganha assumidamente 35 mil reais de verba de gabi
nete, somados a 30 ou 35 mil reais de assessoria - o
que, sabemos, também ocorre em vários Estados do
Brasil. Eeles ainda têm coragem de pedir intervenção
no Estado de Alagoas!

Temos de dar um grito de alerta. Alguém já dis
se que nós, Deputados Federais, somos o ganso em
relação ao pato. Mas, enquanto o nosso salário líqui
do é de 4 mil e 500 reais a 5 mil reais, alguém recebe
40 mil a 50 mil reais por mês. Eainda tem coragem de
pedir intervenção no Estado de Alagoas!

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho a
esta tribuna hipotecar minha solidariedade ao Gover
nador Ronaldo Lessa. S.Exa. não pode passar por si
tuação como essa, decorridos apenas 120 dias de
governo. Vejam V.Exas. que agora querem que o Go
verno destine mais 1,5 milhão ao Tribunal de Justiça.
E a Assembléia Legislativa, além dos 4,5 milhões de
reais que recebe, quer mais 500 mil reais. O Governa
dor já lhes disse: "Só quero uma coisa de vocês: dei
xem-me descontar o Imposto de Renda, reter o im
posto na fonte". Mas nem isso eles aceitam.



Sr. Presidente, por isso esta Casa não pode fi
car a reboque desse trem desgovernado, deste Go
verno que não tem rumo, necessitando assumir seu

O Governo não tem moral para continuar com
essa privatização.

Hoje temos uma situação sui generls: a base
de apoio do Governo é a principal suspeita de ter de
tonado essas notícias nos jornais. Não foi o PT que
grampeou telefones, já que o partido não tem condi
ções de fazer isso, e até porque, eticamente, não en
tende ser esse o tipo de procedimento correto para a
luta política. Quem está sendo processado é o Sr. Pa
ulo Maluf, aliado político de Fernando Henrique;
quem está sob suspeita é a base do Governo, que
quer desestabilizarlQ País, brigando pelo poder e lan
çando candidatos a Presidente da República a cada
semana. É fácil para qualquer Sherlock Holmes en
contrar o culpado por esse'procedimento.

O Presidente da Repúblicàestá num momento
político de queda. A CNI tem uma pesqüisa q!Je não
vai divulgar para livrar a pele do Presidente, pOrque
S. Exa. está lá embaixo no conceito da opinião públi
ca.
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Não bastasse tal situação, há no Supremo Tri- vatização está comprometido ética e moralmente. Da
bunal Federal pedido de intervenção no Estado. Va- mesma maneira que ''telegangues'' foram denuncia-
mos àquela.Corte juntamente com o Governador, que das no processo de telecomunicação, não tenho dúvi-
está em Brasília, para lhes mostrar as discrepâncias da de que existem "eletrogangues" no setor elétrico.
existentes. Em um Estado pobre como Alagoas, o Quem me garante que esses procedimentos se-
fato de 17% do orçamento do Estado serem destina- rão feitos com lisura, ou nas sombras, como denunci-
dos a dois Poderes realmente abala profundamente o ado recente,mente, o que, graças a um grampo, veio a
processo político. público. Agora, ouvimos as mais prosaicas argumen-

Deixo, portanto, registrada minha indignação tações de que apoiaram um grupo que perdeu. Ora,
com esses Poderes, que lamentavelmente não pen- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, isso confirma
sam no País como um todo, mas somente em si mes- a interferência no processo e é uma desculpa amare-
mos. Ia de incompetência. Além de ter interferido, não o fez

O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Sem revi- adequadamente, porque o grupo perdeu.
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla- É lamentável que se ouça do Sr. Presidente da
mentares, é constrangedor e preocupante vermos os República e de seus seguidores esse tipo de argu-
assuntos que se apresentam à pauta de discussão da mento. Sabemos o que está por trás disso, até porque
Câmara dos Deputados. Ultimamente esta Casa vem tentaram dizer que a Oposição está querendo criar
sendo invadida por discussões em torno das irregula- clima de desestabilização no Governo Fernando
ridades e da corrupção que permeiam o exercício do Henrique Cardoso.

poder n_este Pa.ís. , . ... A postura de Lula, quando sobre ele foram feitas
_ Nao me smto.a vontade para discutir tais ques- denúncias, foi de se recusar a participar desse tipo de

toes, em face da cn~e brutal, do desem'prego qu;.en- manobra. Lula foi processado por Fernando Henrique
fr:ntamos e do sof~lmento ?a populaçao. Mas e me- Cardoso porque questionou o processo de privati-
gavel ~~e esse sofnment~ e o reve~so das be~esses, zação. Aí está o troco! Processe agora a Folha de
da luxuna do poder exercido no Pais pelas elites que S.Paulo! Processe os Parlamentares que aqui de-
o governam. nunciam irregularidades. Foi carimbado na testa do

O Sr. Presidente da República foi envolvido, Presidente da República, sim, esse processo irregu-
sim, em lamentável episódio da vida pública. Agora lar.
S.Exa. vem dizer que estava tentando melhorar o pre
ço de venda de uma empresa de telecomunicação. O
Sr. Presidente da República, no início, disse que era
um caso isolado e defenestrou os Srs. Mendonça de
Barros e Pérsio Arida. Contudo, neste momento está
comprovada a articulação política e a participação de
S.Exa. Essa intimidade das relações demostra a pro
miscuidade das ações praticadas pelas elites que
conduzem os destinos da Nação.

Sr. Presidente, também é preocupante a postu
ra omissa desta Casa. A história vai cobrar de cada
um de nós esses momentos dramáticos. Tenta-se
passar a idéia de que houve um leilão normal, sem
maiores prejuízos, além de ressaltarem a figura do
Presidente como inatacável. Ora, como podemos ad
mitir que o Poder seja exercido com essas caracterís
ticas? Como podemos permitir que a privatização, o
desmonte da infra-estrutura do Estado brasileiro, seja
conduzida segundo esses interesses?

O Presidente da República quer continuar a pri
vatizar, vendendo o resto do setor elétrico. Aproveito
a oportunidade para anunciar que estamos entrando
com liminar a fim de impedir a privatização das Cen
trais Elétricas de Furnas, porque seu processo de pri-
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e~~t~~~~~~:endente, tomando suas iniciativas e in- membros das bancad~s qu~ dão sustentação ao Go
verno. A CPI da Evasao Fiscal, cujo Relator não foi

. _O SR. ANTONIO ~ALOCCI (PT - SP. Sem outro senão o então Senador Fernando Henrique
re~do~dor.)-Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Cardoso, mostrou ao País de que maneira ocorre o
~uena rapidamente abordar um tema extremamente fundamental da evasão fiscal. Portanto, não há moti-
'~portante ~ara esta Casa, que diz respeito à ques- vos para que o Governo e esta Casa não tomem me-
tao d.a Receita Fede~a.l, da arrecadação de tributos no didas necessárias para corrigir as graves distorções
BraSil e da recente vIsita do Secretário da Receita Fe- apontadas pelo Secretário da Receita Federal
deral, Everardo Maciel, à CPI dos Bancos onde apre- E' .

sP~~~~ud~o~~~~t~a~ered~adçOoe_s sdeecgorna~d~ Si9~ifitCado'Gdo p~ra o~~o°m~~e~~~~ ~::;e~;:::aC~~~d~~~:~~~
omlcas en re o 0- Fiscal

verno e o setor privado do Brasil, o qual achamos fun- '..
damental que esta Casa discuta. MUito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço a

Um dos dados levantados pelo Secretário infor- V. Exa a tolerância.
ma que, só de recursos aplicados no Brasil sob o O SR. MARCONDES GADELHA (PFL - PB.
manto do chamado capital estrangeiro _ portanto, P~onuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, ao
isento de imposto -, o Governo perdeu 40 bilhões. erigir o método sujo, espúrio, abominável e por todos
Revelou outro dado, já discutido nesta Casa, segun- os títulos condenável da escutaa clandestina como
do o qual 42% dos grandes bancos e 50% das qui- norma respeitável, a Oposição está colocando em ris-
nhentas maiores empresas do País pagaram zero de co a convivência social neste País e por extensão
Imposto de Renda no ano de 1998. prejudicando o exercício do contraditório e os própri-

Trago essa questão porque, por um lado, os da- os desígnios da democracia.
dos são estarrecedores, mas, por outro, esta Casa e Imagine, Sr. Presidente, para efeito de discussão,
o Congresso Nacional como um todo conhecem a si- que a Oposição conseguisse o seu intento e transfor-
tuação. Em várias oportunidades, por meio de medi- masse as fitas fruto da espionsagem eletrônica em
das importantes, tentou-se corrigir essas distorções peça válida para todas as consequências de Direito,
que impedem a Receita Federal de arrecadar o que a inclusive a mais grave, isto é, incriminar o Presidente
lei manda. O Secretário Everardo Maciel até disse da República. Estaria firmada uma jurisprudência a
que, por causa de item não corrigido de uma lei, o Go- ser invocada pelos séculos afora, sob qualquer pre-
vemo perdeu 12 bilhões de reais no ano passado. texto, e a vida do cidadão, a começar pelo cidadão

Em 1995, o próprio Governo mandou a esta comum, se transformaria simplesmente num inferno.
Casa a Proposta de Emenda à Constituição n2 31/95, N.ã~ mais o ~ire~to á privacidade; n_ão m~is o sagra~o
que continha a flexibilização do sigilo bancário, medi- direito constitucional de preservaçao da Imagem; nao
da - entre tantas - necessária para corrigir distor- ~a.is o. sigilo ~a cor~espondência, o sigilo ~ancário, o
ções. Apesar de ser proposta do Governo, as banca- Sigilo fiscal; nao mais qualquer dos mecanismos que
das que dão sustentação a ele tiraram dessa emenda a lei inventou para assegurar a individualidade e a
constitucional o item relativo à flexibilização do sigilo majestadde ontológica do cidadão; não mais a invio-
bancário. labilidade do lar, Sr. Presidente, porque não há mais

Quero lembrar que nossa bancada, por intermé- ~i~it~s ou barreiras à arte e à técnica de perscrut~r a
dio do atual Líder, à época participante da Comissão intImIdade das p~ssoas, onde quer que se refugiem
Especial que analisou essa emenda, fez voto em se- suas almas aturdidas.
parado a favor da proposta enviada pelo Governo, sa- Se o cidadão, então, for detentor de um manda-
bendo da urgente necessidade da flexibilização do si- to ou postulante a um cargo elevito, uma neurose per-
gilo bancário, tema que volta à Casa neste momento, secutória por certo se instalará, ligando vítimas e al-
tanto n~ reforma'!ributária quanto na legislação ordi- gozes na mesma espiral destrutiva.
nária. E urgente que tomemos uma posição a respei- Neste clima orwelliano, neste ciberfascismo
to disso. prenunciado é fácil imaginar que sairia perdendo a

Ressalto que trarei àe:;;!a Casa outro conjunto Oposição em primeiro lugar, e, por consequência, o
deqados demonstrando o tanto- que o Govern~ co- contraditório e ainda a democracia. Não haveria es-
nhece a situação. Trata-se da CPI dae:vasão Fil;)cal, paço para o pluralismo, não se formariam dez, cem
realizada entre 1992 e 1994. Quero apenas-.d.ebater ou mil vietnãs políticos, o mais provável é que se cri-
essa questão, de forma serena e concreta, com os assem mil Bi Brothers, considerando-se que a Oposi-
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ção, é, em princípio, muito menos apetrechado do cometido por sua Polícia em solo mangueirense,
que o Governo para tais artimanhas. onde um menino de 14 ãnos, inocente ou não, foi exe-

No plano prático, a escuta clandestinta tem ou- cutado sumariamente.
tras crueldades adicionais: o "araponga" de plantão No bojo deste episódio todo está o costume de
manipula o enredo e a vida de seus personagens alguns policiais cariocas de subirem os morros para
como bem entende; apresenta o que quer, corta onde extorquir dinheiro dos traficantes. Desta vez foi uma
acha conveniente, interrompe, mistura, faz uma ver- operação da Polícia Civil que revoltou os moradores
dadeira colagem eletrônica, uma situação para a qual da Mangueira e se transformou em um conflito violen-
não há remédio, pois estamos falando de versões to que durou mais de quatro horas, e sabe-se lá quan-
que, comos e sabe, têm mais poder do que os fatos. tos feridos saíram deste caso.

Decididamente, este não é o caminho a ser tri-
lhado. Esta Casa não pode se envolver nesta falácia. O Governador Antohny Garotinho encarou a po-

pulação mangueirense com respeito, solidariedade,
Daqui a pouco, o mundo estará cheio de hackers, e, acima de tudo, com coragem, pois, sem o menor
instrusos eletrônicos, o equivalente moderno às anti-
gas vivandeiras de quartéis, com o saco onusto de estardalhaço, comum nesses momentos de apari-
maldades, oferecendo denúncias a três por quatro. ções governamentais, apareceu no morro o homem,

o ser humano, que erra e é capaz de reconhecer e pe-
Devemos evitar a tentação de sair dos limites da lei dir perdão por atitudes que não foram dele, mas de
para dividendos políticos. Do contrário, não podere- seus subordinados. Subiu ao morro o amigo que quis
mos mais invocá-Ia quando ela for nosso último am-
paro. Afinal, dizia Rui que a lei também não nos prote- mostrar a todos que não tem medo, pois a população
ge se não protege nossos adversários. Sequer se acredita nas suas verdadeiras intenções de melhorar
pode invocar neste momento a falácia de que os fins o Estado de Rio de Janeiro, e quem anda com a von-
justificam os-meios. tade, a verdade e a fé de que pode transformar as coi

sas não pode ter medo, não conhece tremedeira nem
Sr. Presidente, examinaria ainda, detalhada- titubeia na hora H das decisões.

mente, a questão trazida à colação pela Folha de
S.Paulo, mas encerrarei minha oração em respeito Quero daqui desta tribuna prestar minha home-
ao Regimento Interno, dizendo apenas que, ao de- nagem ao Governador Anthony Garotinho, que com
bruçar-me sobre aquele cartapácio em que se trans- essa atitude mostrou a todos os governatnes do
formou aquela publicação, consegui encontrar exata- Brasil que um Governador tem de saber como anda
mente o contrário do que se podia encontrar. Verifi- seu povo, a saúde, a educação, a segurança em seu
quei que todos os procedimentos foram lícitos e que o Estado, e gostaria muito que essa atitude mostrasse
Governo estaria satisfeito com 16 bilhões, mas obte- também como é fácil governar quanto se tem respeito
ve 22 bilhões de dólares. E não conseguiu, Sr. Presi- ao seu povo. O Governador Anthony Garotinho com
dente, que o grupo supostamente beneficiado che- certeza vai melhorar o Estado do Rio de Janeiro, pois
gasse ao final da contenda. Lanço a expectativa de com estas incertas que ele anda dando em delegaci-
que a Oposição prossiga o seu nobre trabalho, mas as e hospitais com certeza vai mudar a cara do Rio de
não pode comprometer-se com um crime maior do Janeiro.
que aquele. Os adversários políticos dizem que o Governa-

o SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - dor tem uma invejável capacidade de se autopromo-
Deputado Marcondes Gadelha, lamentavelmente ver. Que tenha, que se autoprmova sempre mais e
não mais poderei conceder tempo a V. Exa. que nunca deixe de olhar os desamparados, de aju-

O SR. MARCONDES GADELHA - Considero dar de uma forma ou de outra o povo tão sofrido dos
encerrado o discurso, Sr. Presidente. morros do Rio e que, com esse exemplo, seja imitado

O SR. ENIO BACCI (PDT - RJ. Pronuncia o se- por outros governantes de todo o País.
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu- Enquanto não temos uma Polícia totalmente
tados, com a coragem que um homem público deve confiável, o que seria ideal, respeitando o cidadão e
ter, o Governador do Estado do Rio de Janeiro, seguindo à risca as leis, não se envolvendo com ban-
Anthony Garotinho, do PDT, partido ao qual pertenço didos nem com falcatruas, espero que o Governdor
com muito orgulho, subiu o morro da Mangueira na Anthony Garotinho continue subindo os morros não
semana passada, não para sambar ou assistir ao en- para pedir c!esculpas pelos erros da Polícia, maspara
saio da Verde eRosa, mas para, sem nenhum apara- mostrar aos seus moradores que o seu Governo veio
to especial de segurança, pedir desculpas pelo erro pôr fim aos longos anos de desgoverno no Estado do
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Rio de Janeiro, esse Esado secular, tão bonito e che- zação atabalhoada está recheado de maracutaia,
io de história. além dos prejuízos hoje visíveis ao povo brasileiro.

O SR. WELLlNGTON DIAS (PT - PI. Pronuncia Antes mesmo dessas notícias, já defendia em
o seguinte discurso). - Sr. Presidente, Sras. e Srs. audiência pública nesta Casa a necessidade de mu-
Deputados, dei entrada no dia de ontem em requeri- dança da legislação, parando-se todas as privatiza-
mento dirigido à Mesa Diretora desta Casa, para que ções em curso para uma revisão das já concretiza-
solicitasse aos 46 fitas citadas em matéria do jornal das. Quem duvida do tráfico de influência nas privati-
Folha de S.Paulo, edição de 25 de maio de 1999, zações da Vale do Rio Doce, da CSN, dos bancos es-
contendo diálogos de gravações telefônicas entre o taduais, da Rede Ferroviária, do setor energético e do
Presidente da República, o do BNDES e outras auto- de telecomunicações?
ridades públicas, a fim de que sejam analisadas por As conseqüências desastrosas da política de
Comissão Parlamentar de Inquérito ou Comisão de privatizações, atabalhoada e inconseqüente, levada
Fiscalização e Controle as providências cabíveis. a efeito pelo Governo Fernando Henrique começa-

Na descrição das gravações contidasn nessas ram a despontar bem mais cedo do que se esperava.
fitas, segundo a matéria do jornal Folha de S.Paulo, As empresas transferidas para o capital privado prati-
o Presidente Fernando Henrique Cardoso e outras camente deixaram de pagar impostos, como a Vale
autoridades teriam tomado partido para favorecer do Rio Doce, por exemplo; lançaram-se num proces-
consórcio no leilão de privatização da Telebrás. Esss so selvagem de demissões, agravando o desempre-
fitas servirão como instrumento importante para as in- go. Além de não cumprirem os compromissos firma-
vestigações. dos com o Governo no tocante a novos investimen-

O Governo insiste em dizer, de forma ensaiada, tos, fizeram piorar em muito a qualidade dos serviços
que foram os especuladores que promoveram o rea- públicos prestados, como nos casos da Rede Ferro-
quecimento dessas notícias. Dizem comprovar isso viária Federal e da Telefônica de Espanã.
com a queda em Bolsas de Valores do Brasil (Rio de A despeito do extenso rol de fracassos, os culto-
Janeiro e São Paulo) de 4%, contra apenas 2% na res de neoJiberaJismo insistem em manter sua diretriz
Argentina, ou ainda com a alta do dólar. equivocada. E precisam, para isso, desestruturar as

A Oposição e o povo, a partir de reunião do co- empresas que restaram no setor público, fazer com
mando governista com o Presidente, já percebream a que seus serviços desçam ao nível das que já foram
"operação abafa"o que demonstra que aí tem coisa. alienadas, podendo, assim, manter o discurso enga-
Dizem também que a notícia foi requentada; esque- noso que até aqui tem sustentado ideologicamente o
cem, porém, que tem um novo tempero: a prova da in- entreguismo.
fluência do Presidente FHC no processo do leilão. E É o escopo de decisões administrativas incom-
percebem, como diz reprodução da Folha, que as petentes, autoritárias e insensíveis, como a que re-
gravações foram feitas a pratir do BNDES, o que con- centemente colocou em disponibilidade 168 empre-
cluímos ser apenas a pnta de um iceberg, que pode gados da CEPISA - Centrais Elétricas do Piauí, A Ce-
afundar um titanic. pisa não é única nos danos causados à sociedade.

O que aconteceu fora das gravações? Tecnica- A direção da empresa já vinha revelando total
mente, se tem especulador querendo faturar plantan- desrespeito pelo povo piauiense há algum tempo, Sr.
do notícias, as investigações também poderiam des- Presidente, SrDs e Srs. Deputados, descumprindo de-
cobrir. Por que esse medo de investigar? O que não cisões judiciais, recusando-se a prestar esclareci-
pode, Sr. Presidente, SrDs e Srs. Deputados, é a Câ- mentos aos Parlamentares estaduais, confrontando o
mara dos Deputados fugir da responsabilidade dessa Executivo local e ignorando as leis e a Constituição
investigação. O Presidente FHC é hoje suspeito de do País, como no caso em que suspendeu o paga·
ter cometido crime de responsabilidade, que se soma mento dos salários dos dirigentes do Sindicato dos
à tentativa de impedir o livre trabalho do Ministério Urbanitários, numa clara afronta à garantia constituci·
Público nas investigações dos banqueiros e de crime onal de autonomia dos órgãos representantes dos
contra as finanças públicas, com prejuízo ao Estado e trabalhadores.
ao povo brasileiro de 40 bilhões de dólares, na mu- De uma hora para outra, 168 empregados - en-
dança brusca, tardia e até irresponsável da política tre os quais se contam gestantes, idosos e arrimos de
cambial. família - viram-se lançados ao desespero e à incerte-

O Congresso precisa investigar por que aumen~ za quanto ao futuro, impedidos de trabalhar, numa
ta no Brasil a convicção de que o processo de privati: espécie de ante-sala da demissão.



Nesse sentido, Sr. Presidente, srªs e Srs. Depu
tados, venho exortar a administração da Cepisa para
que reveja essa sua decisão desatrada e abra imedi
atamente negociações com os trabalhadores postos
em disponibilidade, a fim de encontraram, juntos, me
didas alternativas para essa medida e para o fecha
mento do acordo coletivo de trabalho. O que o povo
do Piauí quer é respeito aos servidores, aos usuários
e aos poderes constituídos daquele Estado.

Em assembléia geral, os cepisianos reunidos
aceitaram a proposta da Eletrobrás como referência
para negociação; entretanto, lamentavelmente, a di
reção da empresa afirma categoricamente que não
reabrirá as negociações e vai aguardar o julgamento
do dissídio coletivo.

A Cepisa é uma das maiores empresas do
Estado, srªs e Srs. Deputados, e sua direção não
pode ignorar o uqe representa para a economia e o
desenvolvimento local. Como estatal que ainda é,
ademais, pertence aos cidadãos brasileiros e, em
particular, aos cidadãos piauienses, uma vez que o
Estado do Piauí é um dos seus maiores acionistas.
Não é propriedade de seus dirigentes - maus dirigen
tes, aliás -, cujo objetivo, ao que parece, é nates des
montá-Ia que administrá-Ia.

Um Estado pobre como Piauí, marcado pela de
sigualdade na distribuição de renda, não pode pres
cindir do controle público da distribuição de energia
para a democratização do acesso. Trata-se mesmo
de condição fundamental para o seu desenvolvimen
to.
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O processo todo lembrou os piores momentos O Governo Federal, a Chesf e a própria direção
do regime militar: decisões tomadas à socapa, que da empresa não podem ignorar o fato de que o Esta-
subitamente destroem a tranqüilidade de várias pes- do' do Piauí tem participação significativa no capital
soas, sem que lhes sejam garantidos os mínimos di- da Cepisa. Devem respeitar os direitos e a vontade do
reitos de defesa, ou mesmo de participar da busca de povo piauiense, que repudia com veemência o autori-
soluções alternativas, apresentando propostas, ou tarismo, a incompetência e a insensibilidade que vem
ainda de analisar conjuntamente as verdadeiras ne- sendo demonstrada no trato dos problemas até o mo-
cessidades da empresa. mento.

Outras 1.300 famílias de trabalhadores da Cepi- Por fim, Sr. Presidente, peço a V. Exª seja este
sa estão diante do impasse e das incertezas decor- pronunciamento divulgado nos meios de comunica-
rentes do tratamento dispensado pela direção da em- ção desta Casa.
presa pela não-renegociação do acordo coletivo de O SR. FERNANDO MARRONI (PT - RS. Pro-
trabalho. A Eletrobrás apresentou uma proposta glo- nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srSs e
bal no dia 12 do corrente mês ao Coletivo Nacional Srs. Deputados, em meio aos diversos escândalos
dos Urbanitários para o fechamento do Acordo Nacio- que a cada dia estouram no Governo do Presidente
nal dos Eletricitários. A direção da Cepisa justifica a Fernando Henrique, temos mais um com a divulga-
não-negociação com o sindicato da categoria por ção de novas informações acerca do conteúdo das fi-
considerar que os parâmetros da proposta da Eletro- tas com diálogos captados por grampo no BNDES pu-
brás não servem para o fechamento do acordo no Pi- blicadas pelo jornal Folha de S.Paulo.
auí. A cada novo escândalo, o Governo, junto com

sua base parlamentar, monta verdadeira operação
para abafar o conteúdo das diversas denúncias leva
das a público. Com isso, ao invés de atuarem para es
clarecer e prestar contas à opinião pública, levantam
uma cortina de fumaça para esconder a gravidade
das diversas denúncias, e assim seguir iludindo a po
pulação.

Entretanto, Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados,
uma situação é impossível de ser escondida, pois ela
é sentida pelos milhares e milhares de trabalhadores
e trabalhadoras que sofrem quotidianamente as con
seqüências do desumano modelo levado a cabo pelo
Governo do Presidente Fernando Henrique.

São os que sofrem nas filas dos hospitais públi
cos, nas filas para conseguir vagas nas escolas, com
a seca, são as vítimas do sistema de segurança, são
os que sofrem com a fome e a miséria, mas, sobretu
do, são aqueles que vão cada dia mais perdendo sua
dignidade por não conseguirem mais um lugar no
mercado de trabalho.

No dia de hoje, mais uma vez alcançamos um
triste recorde histórico: o maior índice de desemprego
já registrado na Região Metropolitana de São Paulo,
segundo pesquisa do Dieese, ultrapassando a marca
dos 20%.

Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, é urgente
que medidas sejam adotadas para esclarecer a opi
nião e apurar em profundidade os mais variados es
cândalos produzidos por este Governo, bem como
que novos rumos sejam tomados na condução da po
lítica econômica, de forma a priorizar as políticas soci
ais e de retomada do desenvolvimento, ao contrário



Somos todos babacas
Saulo Ramos

O estilo é o próprio homem. A frase, mais lem
brada do que o autor, é de Buffon, escritor francês
que viveu de 1707 a 1788. A reportagem da Folha de
ontem, "Segredos do poder", revelando as conversas
dos nossos governantes sobre lances da privatização
da telefonia, captadas por escuta clandestina quando
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de seguir beneficiando os grandes grupos econômi- Solicito a V.Exa., Sr. Presidente, seja este pro-
cos, como vem fazendo desde o início do primeiro nunciamento divulgado nos meios de comunicação
mandato o Governo do Sr. Fernando Henrique. desta Casa.

O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS (PTB - ES. Pro- O SR. EURípEDES MIRANDA (PDT - RO. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, estou encaminhando hoje à Mesa da Srs. Deputados, lamentável, muito lamentável, o
Câmara projeto de lei de minha autoria que trata da comportamento dos integrantes da base governista
redução da alíquota do Imposto sobre Produtos nesta Casa, bem como no Senado Federal, diante
Industrializados - IPI incidente sobre móveis em ge- das evidências de que o Presidente da República se
ral. envolveu com parcialidade no processo de privatiza-

Essa alíquota, até março de 1990, era de 4%, çãodoSistemaTelebrás. Láe cá ouvimos as descul-
quando então o setor foi enquadrado como de produ- pas mais esfarrapadas, a tentativa de desqualificar a
tos supérfluos, elevando-se a alíquota para 15%. denúncia até por ser "prato requentado", como disse

Este projeto vem resgatar os 4% anteriores, um Deputado tucano. Enfim, o que ouvimos foram in-
para que seja possível atender os anseios dos fabri- sultos à decência, que ofendem o comportamento de
cantes e consumidores, gerando, assim, mais empre- homens públicos dignos e conspiram contra os mais

elementares princípios éticos.gos.
O setor moveleiro do Estado do Espírito Santo é Faço questão de citar uma exceção neste uni-

o 7º pólo do Brasil, abriga cerca de oitocentas empre- verso de equívocos. A reação do Governador de São
sas. Dessas, apenas cinco fazem vendas externas, Paulo, Mário Covas, que, diante das evidências de
com previsão de, neste ano, exportar apenas 2% do que o Presidente da República manipulou e contami-
total nacional, que será de 200 milhões de reais. nou o processo de privatização da Telebrás, foi a de

um homem sereno, que guarda respeito a sua vida
As previsões são otimistas para 2001, contando pública, a sua história política e aos princípios de mo-

com o aumento da exportação nacional para 2,5 bi- ralidade. Ele simplesmente disse o que seria razoável
Ihões de reais, e o Espírito Santo participará com um para qualquer homem de bem diante de uma situação
montante de 250 milhões de reais, ou seja, 10% da como esta: "Vamos avaliar se o comportamento do
fatia do mercado. Presidente foi eticamente e moralmente condenável".

Segundo o Presidente do Sindmóvel do Espírito Portanto, ao lamentar o triste espetáculo dado
Santo, com sede em Unhares, Sr. Paulo Nascimento, aqui ontem por dezenas de Parlamentares, peço a
"o mercado exterior é muito grande, mas atender o esta Presidência para reproduzir nos Anais desta
gosto lá fora é um processo complicado, pela viabili- Casa o artigo do ex-Ministro da Justiça e jurista Saulo
dade econômica em atender exigências como a de Ramos publicado hoje na seção "Opinião" da Folha
utilizar madeiras recicláveis e a tecnologia moderna de S.Paulo.
na fabricação". Exigências que o Brasil tem condi- Antes disso, faço um apelo aos governistas que
ções de cumprir, bastando apenas o incentivo que, ontem neste Plenário e no Senado Federal comete-
tenho certeza, virá com este projeto de lei que ora ram graves pecados contra a moralidade pública e
apresento. atropelaram os fatos. Este comportamento ainda

Incentivos que possibilitarão a produção de ma- pode ser reparado diante da história, dos eleitores e
téria-prima, insumos, dando condições ao Brasil de da decência: basta que assinem todos o pedido para
competir com outros países, principalmente do a instauração de uma CPI mista.
Mercosul. Era o que tinha a dizer.

De acordo com relatório que recebi da Abimó- ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR:
vel, por causa do crescimento ou aumento de domicí
lios, os móveis residenciais enquadram-se nos produ
tos de primeira necessidade, refletindo a qualidade
de vida da população.

Contribuir para o crescimento da indústria mo
veleira é ajudar a gerar empregos, arrecadar tributos,
incentivar a competitividade, baixar custos...

Conto com o apoiamento dos nobres Pares para
este projeto de lei de minha autoria.



José Saulo Pereira Ramos, 69, é advogado
em São Paulo. Foi consultor-geral da República e mi
nistro da Justiça (governo Sarney).

O SR. SÉRGIO CARVALHO (PSDB - RO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, o Estado de Rondônia, progressista
Unidade da Federação brasileira, está avançando em
várias áreas. Graças a uma população ali nascida, de
gente trabalhadora e corajosa, e também aos milha
res de imigrantes que chegaram para somar seu suor
aos dos rondonienses natos, unindo forças para o
crescimento do Estado, Rondônia começou, já há al
guns anos, a aparecer com uma melhor imagem no
mapa do Brasil.
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os telefones ainda eram estatais, deixa-nos diante de cabeça com controle da instituição, interno ou exter-
um dilema sobre o que será mais grave: as urdiduras no, súmula vinculante e outras perturbações, poderia
tramadas ant~s e depois dos leilões ou o vocabulário servir-se de uma das frases daquele ex-ministro ao
usado pelos interlocutores, sobretudo pelo ex-ministro representante da empresa norte-americana MCI, que
das Comunicações, que somente não disse palavrões iria comprar a Embratel: The legal aspects are under
na conversa com um empresário norte-americano, control(...) It is important to follow on the legal courts
pois seu inglês não chega a tanto, mas disse coisas and to have the government lawyers at my side to
tão graves e imorais quanto as outras iluminadas pe- take any decisions' ("Os aspectos legais estão sob
los calões baixíssimos de um palavreado estarrece- controle... É importante acompanhar as ações legais
doramente grosseiro. nos tribunais e ter os advogados do governo ao lado

Não tenho coragem de transcrevê-Ias, consci- para tomar alguma decisão"). Pobre do dr. Geraldo
ente de que este comentário, com o tempo, poderá Quintão, advogado de alta competência, a que ficou
perder substância por ausência do fato comentado. reduzido na versão do ministro mais falastrão da his-
Mas os que leram a reprodução daquelas conversas, tória republicana! E, tenho certeza, não foi convidado
ou ouviram-nas pela Internet, não terão dúvida em para o drinque de comemoração que ministro e Iici-
concordar com outro francês, Jules Renard: "As pala- tante combinaram para depois da vitória.

vras não devem ser senão a roupa, sob medida rigo- É verdade que esse ministro foi defenestrado" ,
rosa, do pensamento . mas quase voltou ao governo. Conseguiu, porém e

E qual seria, portanto, o pensamento daqueles graças ao seu rico estoque de fósforos e de breu,
homens para gritarem tanta sujeita entre eles e quali- acender outros infernos para os que considera baba-
ficarem de babacas os próprios colegas de governo? cas remanescentes no governo. Até ressuscitou o
Evidentemente, não eram limpos os pensamentos ar- encardido e ultrapassado debate do desenvolvimen-
ticulados com tantos palavrões. Creio que a telefonia to. Contou, no esforço do retorno, com o apoio de Má-
brasileira não teve, em co~seqüência, um processo rio Covas, que o fez vice-presidente do PSDB e que,
limpo de desestatização. A evidência, confundiu-se pela conhecida ingenuidade do governador de São
privatização com privada. Paulo, deve também ser considerado, pelo próprio

Nem se diga que as gravações telefônicas, por apadrinhado, um grande babaca. Aliás, no fundo e
serem clandestinas, teriam ofendido a privacidade depois de tudo isso, todos nós somos babacas, ainda
dos interlocutores e que seria abusivo o vazamento, que sem a condecoração.

pa~a a imprensa, daquilo que transbordou do v~so. <? Esse ex-ministro, que distribui comendas aos
pa!s precls~va s~ber. A Folha pr~stou-r:os um Inestl- babacas, julga-se um dos homens mais espertos de
mavel serviço. Afinai homens assl~ estao nos gov?r- sua geração, sobretudo em sua área, o mercado de
na~do, ou n~s governaram e desejam voltar. Esse e o capitais. Por isso exerce suas aptidões, dentro ou fora
estilo, esse e o gove~no. . _ do governo, com enorme desenvoltura e sob todos os

Aquela revelaçao de que houve comlssoes para tipos de incontinências, inclusive a verbal. E faz lem-
cá, comissões para lá, merece, sim uma CPI. Aí está brar um ditado mineiro. "A esperteza, quando é muita,
um fato determinado, gritando pela fiscalização parla- come o dono".
mentar austera. As claras atuações para influir no
processo Iicitatório em favor de um grupo, as pres
sões para fundos de pensão mudarem de consórcio
ou para demonstrar o caráter privado de empresas
seguradoras, as injunções para pressionar a ganha
dora de forma a descaracterizar o domínio dos "ratos"
transitam, como anota a Folha, pelos crimes de res
ponsabilidade de improbidade administrativa, de fra
ude à licitação pública e outro, que a reportagem dei
xou de capitular, do art. 321 do Código Penal: "Patro
cinar, direta ou indiretamente, interesse privado pe
rante a administração pública, valendo-se da qualida
de de funcionário".

Enquanto o deputado Aloysio Nunes Ferreira
estuda a reforma do Poder Judiciário, quebrando a
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É óbvio que ainda existem muitos problemas a que já enfrentam as rudezas da floresta, que sofrem
serem superados. Mas a força de trabalho dos rondo- com doenças tropicais ainda existentes, que geral-
níenses, a sua luta em todas as comunidades do mente não encontram eco às suas reivindicações de
Estado em gerir riqueza, em crescer, em buscar no- financiamento e apoio, mas que ainda assim amam a
vas técnicas e tecnologias para a produção agroin- terra, dela vivem e através dela querem ser ferramen-
dustrial, entre outros setores, tem obtido resultados tas importantes do nosso progresso, estão precisan-
palpáveis. do mais do que nunca dos esforços possíveis, para

Os problemas mais sérios começam quando o que continuem trabalhando, produzindo e escoando
produtor rondoniense, que enfrentou a selva para sua produção. Não é possível que, no limiar do século
plantar, que precisa superar enormes distâncias para XXI, uma região com tanto potencial como a nossa
levar seu produto, que carece de vários tipos de apoi- ainda esteja tendo seu crescimento entravado por
os, não tem estradas para utilizar. Aí se inicia exata- tais problemas. Abrir estradas, mantê-Ias, investir em
mente a questão das graves deficiências para o esco- quem produz, estes devem ser os alvos de quem go-
amento da sua produção. É uma tristeza observar- verna, de quem queremos cobrar medidas práticas
mos que Rondônia pode produzir tanto, com qualida- para, se não resolvermos de vez, ao menos ameni-
de só comparável às melhores áreas de plantio e co- zarmos a grave situação que enfrenta nosso homem
Iheita do País, mas, quando chega a hora de enviar o do campo.
que colheu, os nossos agricultores sofrem com o pés- Era o que tinha a dizer.
simo estado das estradas vicinais. O SR. SIMÃO SESSIM (PPB - RJ. Pronuncia o

Vitais para o escoamento da produção agrícola, seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
a maioria das estradas interioranas do nosso Estado Deputados, semana passada estivemos nesta tribu-
praticamente inexistem, abandonadas, sem manu- na enfocando o magnífico desempenho econômico
tenção, sem investimentos, relegando nosso homem do Estado do Rio de Janeiro depois de vários meses
do campo à própria sorte. de incertezas provocadas pelo furacão do câmbio e a

Ora, Sras. e Srs. Deputados, estrada é vital para conseqüente desvalorização da moeda. Lembramos
uma região complexa como a amazQnica. Pioneiros aqui que o setor industrial fluminense liderou as pes-
corajosos e imigrantes que ali chegararncom a certe- quisas nacionais, apresentando um crescimento ver-
za de começarem uma nova vida e, com sel..ltrªbalho tiginoso em relação aos demais Estados brasileiros.
árduo, auxiliarem esta importante região do BrásUa Hoje, Sr. Presidente e Srs. Deputados, volto a
se desenvolver imaginavam que ao menos teriam al~' esta tribuna mais orgulhoso ainda, por perceber que a
gum tipo de apoio, básico e fundamental, para pode- política de desenvolvimento socioeconômico do
rem levar sua produção aos centros consumidores. Exmo. Sr. Governador do Estado, Dr. Anthony Garoti-
Pouco, porém, tem acontecido. Apesar de esforços nho, não é uma merar~!órica, mas a confirmação da
isolados, de tentativas eventuais de corrigir a ques- execução de projetos eàções que começam a ga-
tão, as estradas estão em estado lastimável. nhar corpo, solidez e pujança.

Há alguns anos, quando tive a honra de partici- Ainda hoje, dia 26 de maio, o Secretário Estadu-
par do comando, para a área metropolitana, do De- ai de Planejamento do Rio de Janeiro, Deputado Jor-
partamento de Estradas de Rodagem (DER), conse- ge Bitiar, está se reunindo com os Prefeitos da Baixa-
gui, com muito esforço, melhorar em muito a qualida- da Fluminense e representantes da indústria química,
de das estradas. Desde lá, contudo, abandonadas e como a Bayer do Brasil, a Rio Polímeros e a Refinaria
sem manutenção alguma, elas se tornam um empeci- de Duque de Caxias, além do Presidente interino da
lho físico para o desenvolvimento da nossa terra, ao Federação das Indústrias, a FIRJAN, Dr. João Barba-
invés de serem aliadas dos nosso produtores. rá. Eles estão discutindo a execução das obras da

Por tudo isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu- RJ-109, que eu considero a mola propulsora dos pó-
tados, faço um apelo veemente ao Governo do Esta- los industriais de Japeri, Queimados e Paracambi, da
do de Rondônia para que, neste próximo verão que Estação aduaneira de Nova Iguaçu e do Porto de Se-
está para se iniciar, determine ao Departamento de petiba, além de revitalizadora dos distritos industriais
Estradas de Rodagem (DER) que cumpra talvez a de QueirlJados e Xerém.
principal tarefa que lhe cabe, a de recuperar as estra- Para que V. Exas. tenham uma pequena noção
das vicinais de nosso Estado. Desta forma o Governo da importância dessa rodovia, eu diria que a RJ-109
do Estado ao menos estará amenizando a difícil situ· vai integrar as principais artérias econômicas deste
ação em que se encontram nossos produtores. Eles, País, tais como as Rodovias Presidente Dutrá,
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Washington Luiz, Rio-Teresópolis, Rio-Santos e an- duos sólidos como uso da mão-de-obra da própria
tiga Rio-São Paulo. A RJ-109 será uma importante comunidade beneficiada, gerando assim frente de
alternativa para o fluxo de produtos com destino final trabalho num momento crucial da crise do desempre-
à Bahia, a São Paulo e a Minas Gerais, entre outras go que assola o País. Já prevendo as enchentes pro-
unidades da Federação. Por isso mesmo, o projeto já vocadas pelas chuvas de verão, o Governador deter-
ganhou a adesão da iniciativa privada, que promete minou a execução de obras de canalização, remane-
participar de parte dos cerca de R$ 200 milhões ne- jamento de valões, que contemplarão, por exemplo, a
cessários ao financiamento dos 54 quilômetros da conclusão da canalização do Rio Pavuna, bem como
nova estrada. a implantação de sistemas simplificados de esgota-

o próprio BNDES está dispondo de parte dos mento sanitário e a implantação de estações compac-
recursos que serão alocados na modernização do tas de tratamento de água em toda a região.
Porto de Sepetiba para estudar aspectos técnicos da Gostaríamos de enfatizar a preocupação do Go-
rodovia e concluir a RJ-109, incluindo aí o traçado e o verno Estadual com o problema do desabastecimento
custo total da obra. de água que aflige cerca de 706.400 habitantes ape-

Sr. Presidente e Srs. Deputados, para quem nas nos Municípios de Duque de Caxias, São João de
não sabe, é importante frisar que a RJ-109, também Meriti, Belford Roxo e Nilópolis, que ganharão novos
conhecida como Estrada do Contorno, foi idealizada reservatórios.
há cerca de vinte anos. A idéia é ligar Duque de Caxi- Enfim, Sr. Presidente e Srs. Deputados, foi o
as, através do Distrito de Xerém, ao Porto de Sepeti- nosso desejo trazer de público o reconhecimento da
ba, em Itaguaí, criando um anel viário entre a BR-1 01, bancada federal fluminense nesta Casa ao empenho
a BR-040 e a BR-116, que cruzaria Duque de Caxias, do Governo do Estado do Rio de promover ações bá-
Belford Roxo, Nova Iguaçu e Queimados. sicas ao desenvolvimento socioeconômico de uma

Sensível aos nossos anseios, que certamente região tão carente como a Baixada Fluminense. Esta-
refletem as expectativas de cerca de 4 milhões de ha- mos felizes porque o Governador Anthony Garotinho
bitantes da Baixada Fluminense, o Exmo. Sr. Gover- tem se mostrado sensível aos nossos apelos, às nos-
nador Anthony Garotinho entendeu que o projeto da sas reivindicações, independentemente de nossas
RJ-109 nada mais é que um vetor de desenvolvimen- posições político-idelógicas. Com isso, o Governador
to urbano e econômico para aquela região até então nos dá uma demonstração inequívoca de grandeza
desassistida, abandonada e excluída das decisões como homem público. Essas virtudes inevitavelmente
governamentais, bem como para a região metropoli- redundarão em mais benefícios, na garantia de me-
tana. Daí a promessa de iniciar as obras da RJ-109 Ihores condições humanas de sobrevivência, possibi-
até o final deste Governo. Iitando assim o direito à saúde e ao trabalho para

Mas não é só isso, Sr. Presidente eSrs. Deputados. quem almeja viver com o mínimo de dignidade. E é
Ainda ontem, tivemos outra grata satisfação: o Sr. exatamente isso o que todos nós esperamos de
Governador Anthony Garotinho e o Secretário de Sa- quem tem o compromisso de promover o bem-estar
neamento e Recursos Hídricos do Estado do Rio de social.
Janeiro, Deputado Federal Alexandre Cardoso (aliás, O SR. CONFÚCIO MOURA (PMDB - RO. Pro-
um grande companheiro e amigo desta Casa), vieram nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
a Brasília, especialmente para apresentar à bancada Srs. Deputados, a partir do relatório de auditoria reali-
federal fluminense o primeiro Programa de Integra- zada no Escritório Regional do Ibama, na cidade de
ção de Recursos para as Ações de Saneamento. Ariquemes, Estado de Rondônia, em agosto de 1977,

O projeto, de enorme valor social, visa priorizar passo a fazer os meus comentários sobre a institui-
sobretudo investimentos na área do saneamento e ção, as florestas tropicais e a indústria madeireira. Ini-
recursos hídricos, oferecendo à população da Baixa- cialmente destaco alguns trechos do relatório:
da Fluminense soluções para problemas centenários Por outro lado, convém informar que
e que sempre provocaram imenso desconforto àque- solicitamos e tivemos um maciço apoio de
la gente ordeira e trabalhadora. O Programa, que ga- várias equipes de fiscais lotados nos Muni-
rante o tratamento de 90% dos esgotos gerados na cípios vizinhos, fato que fez marcar profun-
região metropolitana, pela primeira vez contempla a damente a presença da instituição nas reu-
nossa querida Baixada Fluminense. niões ·até então desconhecida dos depreda-

Está prevista no projeto a construção de peque- dores das ricas florestas daqueles Municípi-
nas unidades de reciclagem e compostagem de resí- os.



·0 texto acima mostra que madeireiros e toreiros
demonstram grande interesse em trabalhar certo,
mas'6que vem prejudicando este bom entendimento
é justamente o Ibama, primeiro por estar ausente e

Em reunião com o Sindicato dos Ma
deireiros da Região de Ariquemes, Monte
Negro e outros Municípios, provocada pelos
mesmos, foram colocadas várias reivindica
ções relacionadas com a morosidade dos
serviços prestados pela Superintendência e
pelos Postos Regionais do Ibama, principal
mente aqueles serviços relacionados com a
liberação de ATPFs (autorização de trans
porte de produtos florestais), que, com a
centralização daqueles formulários na
SUPES, demora até 20 dias para acontecer
- em decorrência disto, muitos veículos não
estão acobertados com ATPFs, assim tam
bém o grande atraso nas vistorias de proje
tos de manejo e outros serviços. Finalmen·
te, a categoria sinaliza pacificamente uma
maior aproximação com a instituição, o que
é muito bom....

Através dos elementos suprade
monstrados, fica patenteada a omissão do
segmento fiscalização, o que deve ser re
pensado uma vez que naqueles Municípios
a única atividade econômica é a extração,
industrialização e comercialização de made
iras e neste caso a fiscalização permanente
se torna uma obrigação.

Belo texto, Sr. Presidente. A expressão "fiscali
zação permanente" é muito importante. Mas como fa
zer? Aí, com certeza, devem entrar ONGs, Prefeitu
ras, Estados e IBAMA, no curto e no médio prazo,
educação ambiental nas escolas e a boa compatibili
zação que deve haver entre a sobrevivência das po
pulações locais e o uso racional das florestas e da bi
odiversidade.
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Depreendo que o auditor quis dizer que na re- segundo por não demonstrar interesse em moderni-
gião o Ibama existem fiscais e funcionários, mas, na zar e agilizar os procedimentos burocráticos.
realidade, não fiscalizam; que os madeireiros não os As ações de aproximadamente 650
conhecem. A bem da verdade, estive conversando empresas registadas nos Postos de Fiscali-
com o Prefeito de Cujubim, Sr. João Becker, que me zação de Ariquemes e Monte Negro, que
denunciou a exploração irracional das florestas do agrupam outros Municípios desprovidos de
seu Município, o que já denunciou ao Ibama e à Se- postos, somados a dezenas de toreiros ou
dam, mas, quando vêm os fiscais, não conseguem extratores de toras sem registo junto à Insti-
flagrar ninguém, dando a entender que dentro do ór- tuição, exploram as florestas de modo crimi-
gão existem espiões que avisam aos infratores, quan- noso e durante 24 horas por dia, de forma
do se desloca a fiscalização. que, se não houver ações permanentes do

Ibama, Estado e Municípios, duvidamos que
nos próximos 5 anos exista uma só árvore
em pé naqueles Municípios.

Aqui, Sr. Presidente, está mais do que claro que
a política de florestas e a sua útil participação nas
economias municipais e estaduais têm estado em
confronto, como se fossem antagônicas, ao invés de
serem complementares. O que se evidencia pelo texto
acima é uma exploração econômica desenfreada, rá
pida, sem critérios e sem fiscalização, sem nenhuma
preocupação com as conseqüências futuras da re
gião e, muito pior, sem compromisso com um proces
so de desenvolvimento progressivo e sistematizado.
Dá-me a entender que a estratégia é de guerra, de pi
rataria. É como se dissessem: "Vamos tirar o máximo
de madeira, no tempo mais curto possível, e ganhar
todo o dinheiro sonhado".

Ocorrem nas regiões alcançadas por
esta equipe de Auditoria Especial um verda
deiro desmando, dando uma visível impres
são de que não existe uma representação
formal e estruturada do 'Ibama no Estado,
tendo como mandatários e formalizadores
de política ambiental os madeireiros, torei
ros e pica-paus, que, através de propinas
baratas, conseguem, com facilidade, docu
mentos privativos da Instituição e de particu
lares, como as ATPS e notas fiscais frias
para acobertar produtos florestais sem ori
gem legal, sendo que este comentário se
materializa quando se verifica que a Polícia
Federal, a pedido desta Equipe de Auditoria,
instaurou até o momento 62 inquéritos para
apurar os mais diversos tipos de crimes, in
clusive de servidores desta casa. Obser
va-se uma palpável omissão da Superinten
dência do Ibama, Estado e demais prepos
tos da instituição.

Assim, Sr. Presidente, à luz destas verdades,
.duras, mas sinceras, é que se desenvolve, neste
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País, especialmente na região amazônica e no Cen- Deputados, o nosso comércio varejista, nobres cole-
tro-Oeste, a incompetente política ambiental, princi- gas,· vem enfrentando um grande problema, visto o
palmente na questão das florestas tropicais - não alto índice de inadimplência, prejudicando toda a so-
ocorre em todo o Brasil, porque no Sul e Sudeste tudo ciedade com juros ainda altos, descontrolados, moti-
ou quase tudo já foi destruído. vando fechamentos de empresas, gerando desem-

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, passo a prego, governo arrecadando menos, aumentando
abordar outro assunto. Conclamo o Governo do Esta- problemas sociais, sendo estes alguns dos itens res-
do de Rondônia para a mais rápida providência no ponsáveis pela inadimplência: o honesto paga pelo
sentido de completar a obra do hospital público da ci- desonesto, justiça capenga, sem a credibilidade devi-
dade de Buritis. da. Medidas devem ser tomadas, estudos devem ser

Trata-se de um caso de prioridade número um, feitos, campanhas devem ser deflagradas, para evitar
para o qual venho advertindo o Governo do risco de a propagação acelerada desta doença.
abandonar uma obra 98% concluída, com os equipa- A inadimplência no nosso comércio varejista
mentos todos adquiridos com recursos federais, em está alarmante. Somente no ano de 1998, o número
que, por descaso, até agora o Estado não completou de registros de carnês em atraso ficou em torno de
a sua contrapartida, deixando aquela população, já 4,6 milhões, o que representa 48% em relação ao ano
isolada por natureza, sem dispor de um importante anterior. Em termos absolutos o total de inadimplen-
serviço, essencial e indispensável, que atenderá a tes constitui um recorde, atingindo, em dezembro de
mais de 25 mil habitantes. 1998, somente em São Paulo, 6,7 milhões de carnês,

Sras. e Srs. Parlamentares, o Município de Buri- comparados com 5 milhões do mesmo mês no ano
tis tem o maior índice de crescimento demográfico do anterior.
Estado, um crescimento descontrolado e que subme- Como pode ser visto, o nosso varejista vive em
te o Poder Público a ter uma agilidade muito grande, uma gangorra. Se não emitir um carnê nem aceitar
para prover a cidade das mínimas condições de aten- um cheque pré-datado, venderá com certeza menos,
dimento, no caso da saúde, da segurança pública e pois cerca de 70% dos negócios realizados no varejo
da educação. são financiados. Então, abrir mão da venda a crédito

Este hospital foi iniciado em 1996 com recursos eqüivaleria a ter de fechar o comércio logo mais. De
de um já, extinto programa de controle da malária, outro lado, ele ganha com o crediário, pois este rende
com objetivo de diagnosticar e tratar os pacientes por- mais do que a própria venda, porque os juros são al-
tadores da doença, e até hoje encontra~se fechado. tos, algo entre 4% e 8% nominais ao mês.

Sendo autor da iniciativa, e por ser um dos Mu-
nicípios da minha base parlamentar, não posso, de O resultado de tudo isso é uma retração nas
maneira alguma, permitir que o Governo do Estado vendas, mas não necessariamente na lucratividade,
não tome providências imediatas para conclusão da -.-_..desde que o lojista saiba controlar e administrar o ín-
obra nem possibilite ao Município os meios de gestão dice de inadimplência.
e custeio desta importante instituição de saúde. O varejista alega que o principal' responsável

Sr. Presidente, como o empreiteiro original pelo elevado índice dos calote§' é o baixo salário e o
abandonou o serviço, basta que o Governo do Estado crescimento da taxa de desemprego. Pode ser, mas
repasse para o Município, mediante convênio, os re- não nos parece ser esse o principal motivo. Os brasi-
cursos para a conclusão da obra, marcando a data da leiros simplesmente adoram comprar, e muitos dentre
entrega definitiva, porque temo, caso continue esta eles já vão às lojas com a intenção de dar o golpe. Por
eterna protelação, pela depredação deste patrimônio vezes, usam seu próprio nome e desaparecem ou pe-
inestimável. gam documentos de terceiros para fazer compras e

Não é fácil para aquele povo ficar à míngua e desaparecer.
desassistido, ter que se deslocar para qualquer con- A maioria dos cidadãos comuns também não
sulta, internação, partos e outros procedimentos de leva em consideração o tamanho dos encargos finan-
80 a 150 quilômetros, em carros improvisados e com ceiros no momento da compra. Não tem a mínima no-
sacrifícios penosos, devido à situação das pontes e ção (nem preocupação) de planejar seu orçamento.
estradas da região. Muitos só sabem calcular os juros de forma mais rudi-

Era o que tinha a dizer. mentar: simplesmente somam os valores das presta-
O SR. EDINHO BEZ (PMDB - SC. Pronuncia o ções e comparam o total com o preço a vista, ~acham

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. que talvez tenham até condiç~s de cobri-Ia.s. Fre-
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qüentemente O próprio vendedor, muitas vezes co- nham tido cheque devolvido por falta de fundos ou
missionado, apóia esse tipo de ilusão. mercadoria confiscada por falta de pagamento, mas,

A transparência financeira, provocada pelo Pla- na realidade, quase ninguém é induzido a devolver a
no Real, colocou essas falácias/enganos em maior mercadoria, o que se reflete em 96,6% de pessoas
evidência e fez com que tanto o crediário quanto a que compraram a crédito e nunca perderam a merca-
inadimplência caíssem, ocasionando uma mudança doria. Muitos usam o cheque pré-datado (71 %) e dei-
de atitude por parte dos consumidores, que se toma- xariam de comprar em estabelecimentos que não ofe-
ram mais alerta quanto ao percentual de sua renda recem esta modalidade ou crediário.
comprometida com prestações e se desinteressaram Concluindo, o caloteiro é um voluntário da cultu-
pelos financiamentos de longo prazo, preferindo bar- ra brasileira e o varejo está usando critérios inade-
ganhar por descontos no pagamento a vista. Assim, quados e avaliando maio risco que corre com a ina-
caíram os planos de longo prazo, de 24 ou mais me- dimplência.
ses, e deu-se preferência aos prazos menores de seis Nobres colegas, o problema aqui relatado é de
meses. No entanto, não resta a menor dúvida: é inviá- suma importância para toda a sociedade. Devemos
vel vender sem crédito. tomar medidas eficazes, acabando com os caloteiros

Espremido entre essa necessidade e o temor da e fazendo com que todos possam ir ao mercado vare-
inadimplência, os varejistas começaram a planejar jista, comprar a crédito sem ter que pagar juros tão
melhor, encontrar um plano de equilíbrio entre a ina- absurdos.
dimplência e o volume satisfatório de vendas. A gan- Precisamos refletir, estudar com profundidade a
gorra continua: um pou~uinho mais de crédito aqui, questão. Para amenizar, vou relatar um projeto de lei
um pequeno golpe ali. E como na loteria: nem todos de autoria do Deputado Marcelo Barbieri, de São Pa-
podem ganhar, mas quem ganha leva uma bolada. O ulo, responsabilizando as instituições financeiras pelo
lojista pensa: não posso evitar que alguns me pas- pagamento de cheques emitidos pelos seus clientes,
sem a perna, então vou ter de aumentar os juros para até um determinado valor, que estou analisando.
ser compensa~o por aqueles que nã<:me_pagam. Por Estou preocupado com a situação e por isso es-
sua vez ? ~olplsta pensa: os Juros sao ta~ altos que tou debatendo com diversos segmentos, com a finali-
nem s.en.~ Ju~to pagar todas as prest~~oes, o .em~ dade de tentar dar um basta o mais rápido possível,
presáno Ja fOI recompensado pelo que Ja paguei ate tendo em vista o interesse maior que é o do povo bra-
agora. sileiro.

O h?nesto paga pelo ~esonesto que, de certo Era o que tinha a dizer.
modo, ate se conforma com ISSO, pensando talvez: o
Brasil é assim mesmo, o que posso fazer? A conse- . O S~. SE~AFIM VENZON (~DT - SC. Pronun-
qüência são as concordatas, algumas delas de gran- cla o seguinte discurso.) - Sr. Presld~nte, Sr~s. e Srs.
de organizações, como as das lojas Arapuã e G. Depu~ados, grande parte da.p~pu.laça~ c~tann~nse é
Aronson, ambas, por sinal, empresas que não atribuí- atendida pelo SUS ~~s hOsPlt~~s.fllantroPlcos, ligados
ram o devido peso à gangorra da inadimplência e com a comunld~des religiosas, dlrl~ldas geralmente por
isso quase levaram alguns de seus fornecedores por congregaçoes de padres ou freiras.
água abaixo. Mais de 70% dos atendimentos são pagos atra-

Como evitar isso? Um caminho seria a mudan- v~s das AIHs, e devido à defasagem d~ custo op.e~a-
ça cultural e de atitudes, valorizar mais a honestida- clonal todos eles somam grande quantIas de défiCIt.
de, o comprometimento, a decência, a compostura, a Todos estão com dificuldade de repor o material
honradez e a probidade. O outro caminho é mais curto de uso permanente, a maioria sequer consegue pa-
e grosso, instituir um sistema de avaliação de crédito gar os medicamentos, material de limpeza, alimenta-
mais rígido e eficaz, e punir os faltosos, não apenas ção e funcionários.
ameaçá-los. Daí necessitamos de uma mudança ra- Se não houver um reajuste urgente, todas essas
dical na Justiça. instituições serão obrigadas a parar por falência fi-

Uma pesquisa conduzida pelo Programa de nanceira. Em outras épocas, recebiam doações de
Administração do Varejo (PROVAR), da Faculdade benfeitores, porém, com a crise, esta fração da recei-
Instituto de Administração de São Paulo, mostra que ta desapareceu.
a maioria dos maus pagadores possui carro (59,7%) e A grande maioria delas sobrevive ainda por ex-
que 44,1% moram em imóveis próprios. Das quatro- trema contenção de despesa e às vezes contra a von-
centas pessoas entrevistadas, 62 disseram que já ti· tade do espírito social, forçando a população a buscar
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convênios, como se o cidadão não tivesse mais o di- Ihador Avulso, que vigorou durante o exercício de
reito a saúde pelo setor público. 1994 a 1997, e atingiu apenas 12.300 trabalhadores.

Temos em Santa Catarina verdadeiros heróis Esse trabalhador avulso que opera em todos os
da solidariedade. Dentre tantos cito as comunidades portos do Brasil constitui uma mão-de-obra da maior
luteranas, evangélicas, católicas e congregações importância para o funcionamento da atividade por-
como a Sociedade Divina Providência, que tem hos- tuária, contribuindo decisivamente para o desenvolvi-
pitais em várias cidades, sendo que em Blumenau e mento do Brasil, pelo aumento de nossas exporta-
Tubarão, além de terem características regionais, ções.
atendem à formação de novos profissionais na áreas Visando corrigir essa gritante injustiça contra
de Enfermagem, Medicina, Farmácia, Psicologia, Nu- esse numeroso contingente de trabalhadores avulsos
trição, Serviço social e Fisioterapia. O Hospital Santa da área dos portos, estou apresentando um projeto
Izabel, em Blumenau, neste ano iniciou residência que visa contemplar mais de 5 mil trabalhadores, que
médica. se encontram, atualmente, com seus pedidos de in-

Não havendo mais perspectivas na continuida- denização em expediente já formulado junto ao Ban-
de das atividades na área da saúde, pelas dívidas co do Brasil.
existentes, é que se faz necessária revisão urgente É oportuno salientar que minha proposta não
dos preços da remuneração dos serviços prestados acarretará aumento de despesas para os cofres da
pelo SUS, compatibilizando-se com os custos, além União, pois tais recursos serão gerados pelo adicio-
de um socorro financeiro emergencial que permita o nal incidente sobre as operações de embarque e de-
refinanciamento das dívidas vencidas dessas institui- sembarque de mercadorias em operações de longo
ções, a juros e prazos compatíveis com a situação curso.
conjuntural que as afeta. Estou certo de contar com o apoio de meus emi-

Por isso, quero conclamar os Parlamentares nentes pares para com a minha proposição, que visa
desta Casa para exigir do Governo um aumento dos atingir todos os trabalhadores avulsos, que, com tan-
preços praticados pelo SUS no mínimo de 40%, até ta dedicação e esforço, contribuem decisivamente
que se aprove a PEC 169. para o progresso do nosso Brasil.

O SR. ROLAND LAVIGNE (PFL - BA. Pronun- Sr. Presidente, solicito que este pronunciamen-
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. to seja divulgado no Jornal da Câmara e no progra-
Deputados, o Brasil foi descoberto em Porto Seguro, ma A Voz do Brasil.
na Bahia, na esteira do ciclo das grandes navegações O SR. ALOíZIO SANTOS (PSDB - ES. Pronun-
portuguesas. cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sf"Is e Srs.

Teve a sua independência delineada a partir de Deputados, desejo nesta oportunidade congratu-
1808, com a abertura dos Portos do Brasil ao comér- lar-me com a Rede Gazeta de Comunicações pela
cio das nações amigas. inauguração do maior e mais moderno parque gráfico

do Estado do Espírito Santo. Esta é a terceira etapa
E embora tenha mais 8 mil quilômetros de cos- de modernização do parque, com um investimento de

ta, ainda hoje não tirou de seus portos o resultado po- 15 milhões de dólares em equipamentos de ponta.
sitivo que poderia tirar. Em março de 1976, por ocasião da outorga de

Em muito boa hora o Governo Federal vem im- permissão para funcionamento da TV Gazeta, estive
plantando gradativamente o fiel cumprimento da Lei presente como testemunha, juntamente com o Sena-
nQ 8.630, que trata da modernização dos portos. dor Dirceu Cardoso e os Deputados Federais Argila-
Antes dela a legislação portuária estava toda dividida no Dario e Mário Moreira, e agora me sinto feliz ao ver
em uma verdadeira colcha de retalhos, dificultando a mais essa vitória da Rede Gazeta.
sua aplicação. Sr. Presidente, solicito que este pronunciamen-

Agora, felizmente, existe uma lei específica que to seja divulgado nos meios de comunicação da
rege esta matéria, permitindo antever uma série de Casa.
melhoramentos na atividade portuária. O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Pronuncia o se-

Contudo, no tocante à aplicação de alguns pre- guinte discurso.) - Sr. Presidente, Srlls e Srs. Depu-
ceitos da nova lei, não houve qualquer avanço social, tados, hoje pela manhã, a Comissão de Trabalho, de
deixando ao desabrigo uma grande parcela de traba- Administração e Serviço Público, da Câmara dos
Ihadores avulsos, que não foram contemplados com Deputados, encabulada, envergonhada e sem ne-
a indenização correspondente ao Adicional do Traba- nhum argumento, rejeitou o aumento do salário míni-
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mo proposto pelo Projeto de Lei nl! 001, de 1995, de
nossa autoria.

O que mais nos surpreendeu é que diversos
Parlamentares vieram justificar junto a este Deputado
que só votaram contra a proposta, que entendem jus
ta, porque foram ameaçados de perda de mandato
pelo Governo Federal, por serem suplentes. Outros
Parlamentares discursaram, mostrando inclusive o
crescimento do PIS, da produtividade, do lucro dos
banqueiros nos últimos 50 anos. Só não entendiam
por que o Governo era contra o reajuste insignificante
de 50 reais.

Argumentaram tudo isso, mas votaram contra o
projeto. Fico a indagar, Sr. Presidente, que força es
ranha faz com que os Deputados votem contra suas
próprias convicções em matéria tão importante. A
resposta só pode ser uma: os interesses pessoais e
pequenos prevalecem em relação à miserabilidade
do nosso povo. Que falta de generosidade, grandeza
e solidariedade com a gente brasileira que os elegeu!
Isso mostra que o discurso dos políticos não tem
nada a ver com a prática.

Para que, algum dia, a história seja publicada,
registramos neste momento a votação, voto por voto,
dos Parlamentares da Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, desta Casa. Escla
recemos que os que votaram "sim" votaram pela der
rota do projeto do salário mínimo; os que votaram
"não" votaram a favor do reajuste do salário mínimo
para 180 reais, com extensão do mesmo percentual a
todos os aposentados e pensionistas.

Esta batalha ainda não terminou. O Projeto de
Lei nl! 001, de 1995, deverá ser votado no mês de ju
nho no Plenário da Câmara dos Deputados.

Daí, Sr. Presidente, veremos quem é quem no
painel, e, com certeza, o povo, ludibriado, enganado
pelo discurso fácil, haverá de marcar para sempre o
nome desses Parlamentares, da mesma maneira
como no Rio Grande do Sul o gado é marcado com
ferro quente.

O SR. ALBÉRICO CORDEIRO (PTS - AL. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, registramos no Palácio do Planalto, nos
Ministérios da Saúde e da Previdência e Assistência
Social, a reivindicação da população de Arapiraca
para a conclusão do hospital geral do Município. Há
informações novas, que registro hoje nesta Casa.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 

Parabéns a V. Exª
O SR. GONZAGA PATRIOTA (Sloco/PSS 

PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,

srªs e Srs. Deputados, sempre nos manifestamos fa
voráveis à interiorização das ações governamentais,
por entender que concentrá-Ias nas sedes dos gover
nos é copiar o período negro da ditadura.

Fernando Henrique Cardoso é um caso típico
de concentração de poderes, além de chamar tudo
para si, esvaziando o poder dos Governadores e Pre
feitos, ao atender regiões desenvolvidas como o Rio
de Janeiro e São Paulo - o caso recente das habita
ções populares -, retirando 20% dos repasses cons
titucionais, através do FEF dos Estados e Municípios,
deixando-os em estado de pré-falência.

Mesmo em dificuldades, o ex-Governador Mi
guel Arraes administrou itinerantemente por mais de
uma dezena de vezes, nas diversas regiões do Esta
do de Pernambuco, dividindo as ações do seu Gover
no com a sociedade, através dos seus representan
tes.

As suas ações fora da Capital eram centradas
na expansão de redes de abastecimento nos Municí
pios e Distritos, adutoras, perfuração de centenas de
poços artesianos, eletrificação em milhares de propri
edades rurais, reforma e ampliação de escolas e pos
tos de saúde, treinamento de professores e agentes
de saúde, dando assistência às populações mais ca
rentes, através do diálogo com os seus representan
tes classistas.

Alegra-nos registrar agora a instalação do Go
verno de Jarbas Vasconcelos em Petrolina e Salguei
ro, com um programa bem elaborado pelo sociólogo
José Arlindo, Secretário de Planejamento do Estado,
cujo documento foi distribuído entre os Prefeitos des
sas regiões, sem que, no entanto, fosse anunciada
qualquer ação do Governo, o que nos parece mais ter
sido uma viagem para lazer, pois, além dos Prefeitos,
o Governador não se dispôs a receber ninguém.

Entendemos que problemas cruciantes existen
tes no interior poderiam ter sido encaminhados nesta
oportunidade. Por isso tentamos agendar audiências
com os mutuários da Cohab VI, de Petrolina, para tra
tarem da transferência dos seus contratos para a Cai
xa Econômica Federal; dos colonos produtores de
bananas atingidos pelos ventos no Projeto Nilo Coe
lho; dos milhares de agricultores que estão há meses
aguardando a instalação de energia rural em suas ca
sas, e a Celpe nenhuma providência tem tomado; e
de outros setores atingidos pela maléfica globaliza
ção, a exemplo dos pequenos e médios empresários
que estão em estado de pré-falência, carecendo de
oportunidades para continuar dando empregos e de·
senvolvendo a região. Infelizmente, fomos informa
dos por sua assessoria de que o Governo itinerante



Senhor Governador,
Vimos respeitosamente comunicar a

Vossa Excelência que o Tenente PM Ferrei
ra Lima, descumprindo o regimento discipli
nar da gloriosa Polícia Militar de Pernambu
co, na última quinta-feira, dia 20 do corren
te, sem qualquer motivo, invadiu as depen
dências da escola estadual Maria Bernarde
te Marins de Brito, em Salgueiro, por volta
das 21 :30 horas, para espancar e torturar,
na presença de várias testemunhas, o ado
lescente Alessandro Antônio da Silva. de 15
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não concederia audiência para tratar desses tipos de anos de idade, fato que revoltou docentes e
problemas. discentes do múnicípio.

Já que não pudemos fazê-lo in loco, estamos .Esse fato. j~ .é do con~~c.imento das
encaminhando ofícios ao Sr. GovernadorJarbas Vas- autOridades poliCiaiS do mUnlClplO, cabendo
concelos, denunciando desmandos e pedindo-lhe a Vossa Excelência, Coman~a~te Supremo
providências urgentes. Primeiro, não podemos con- das Forças de Segurança Publica do Esta-
ceber por que o seu Governo vendeu a COHAB - do, tomar as providências cabíveis, inclusive
Companhia de Habitação de Pernambuco - para a com a detenção e condenação do acusado.
Caixa Econômica Federal, com carteira de imóveis fi- Conhecedor das ações de Vossa
nanciados com um deságio de 66%, e não o fez dire- Excelência, como defensor dos direitos inali-
tamente com os mutuários. Desejamos propor ações enáveis do cidadão, não temos dúvida das
no sentido de transferir esse desconto para os ocu- enérgicas providências do seu Governo.
pantes desses imóveis, não apenas em Petrolina, Atenciosamente,
mas em todo o Estado de Pernambuco. Deputado Gonzaga Patriota.

Outra denúncia grave que estamos levando ao Sr. Presidente, solicito a V. ExA que autorize a
Governador Jarbas Vasconcelos é a truculência de divulgação deste pronunciamento nos órgãos de co-
alguns policiais militares na região sertaneja, exem- municação da Casa.
plificando o último episódio ocorrido em Salgueiro, no Era o registro que tínhamos a fazer na tarde de
dia 20 do corrente, quando policiais militares invadi- hoje.
ram as dependências da Escola Estadual Maria Ber- O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) -
nardete Marins de Brito e o Tenente Ferreira Lima es- Está registrado o seu pronunciamento, que será devi-
pancou e torturou gratuitamente o menor Alessandro damente divulgado.
Antônio da Silva, de 15 anos de idade. Alessandro é Concedo a palavra ao Deputado Arthur Virgílio.
filho do agricultor Antônio Braz, residente no períme- O SR. ARTHUR VIRGíLIO (PSDB - AM. Sem
tro irrigado da Boa Vista, pessoa de boa índole e que revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrAs e Srs.
jamais praticou qualquer ato de desordem. Casos Deputados, neste pronunciamento procuro demons-
como esses foram repudiados pelo próprio Jarbas trar que por trás das denúncias contra o Governo,
Vasconcelos no período da ditadura, não podendo com relação à privatização do Sistema Telebrás, há
permiti-los agora em seu Governo. na verdade um complô que passa por empresas car-

Não apenas nós, mas todos os salgueirenses toriais do velho tipo, corporações reacionárias e parti-
estão solidários com Alessandro e seus familiares, dos atrasados, tudo isso tentando deter o Governo
por esse brutal ato de violência em pleno século XXI, que faz reformas e está mudando a face esclerosada
praticado pela polícia de Jarbas Vasconcelos, que do País, dando-lhe o rosto, a cara do tempo que tere-
tanto combateu tais abusos. mos a partir do ano 2000.

Gostaríamos Sr. Presidente de deixar transcri- Com relação à publicação de supostas transcri-
to nos Anais dest~ Casa o teor d~ ofício que endere- ções de gravações clandestinas de conversas telefô-
çamos ao Dr. Jarbas Vasconcelos Governador do nicas ocorridas em meados de 1998, envolvendo a
Estado de Pernambuco especifica~ente sobre este pessoa do Presidente da República, consideramos
assunto:' necessárlo destacar os seguintes pontos:

1. E inaceitável a publicação de informações
obtidas de forma ilegal e ilegítima. A interceptação de
conversas telefônicas, quando não autorizada pela
Justiça, é crime. O uso de informações obtidas dessa
forma, para promover a venda de um produto, pode
ser interpretada como incentivo a esse tipo de crime.
Os fins não justificam os meios. De outra forma, seria
igualmente lícito que um jornal se utilizasse de infor
mações extraídas sob tortura para, sob o falso argu
mento do "dever de informar", promover a venda de
seus exemplares.

2. Os supostos fatos indicados na "reportagem"
não cassam. na realidade. de reauentamento de im-
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putações já divulgadas e, na época, devidamente es- 7. De modo tranqüilo, porém firme, denuncio a
clarecidas, pois o sentido geral das preocupações do manobra de setores contrariados pelas reformas es-
Governo, no encaminhamento do leilão das compa- truturais em curso (empresas cartoriais, partidos atra-
nhias e concessões de telecomunicações, sempre foi sados, corporações de privilegiados). O objetivo é a
assegurar e estimular a competição entre potenciais desestabilização do Governo Fernando Henrique. O
interessados - como forma de valorizar o patrimônio resultado será a vitória do Presidente, do próprio futu-
público que estava sendo vendido - e, de outro lado, ro Governo do Pais e do nosso povo.
cuidar para que os vencedores estivessem em condi- Sr. Presidente, Sr4s e Srs. Deputados, passo a
ção de operar adequadamente os serviços, pois es- abordar outro assunto. A Câmara dos Deputados
tes teriam que funcionar, teriam que atender a popu- constituiu Comissão Especial para preparar emenda
lação. constitucional que irá dispor sobre o sistema de go

verno, procurando a melhor alternativa para o Brasil,
3. Ao não dar, na editoração jornalística, a justa dentre as várias possibilidades que nos oferecem o

ênfase às preocupações e sentimentos, expressos presidencialismo e o parlamentarismo, com suas nu-
nas próprias conversas transcritas, que moviam os ances e variações.
agentes públicos na busca da valorização do patrimô- Nesse sentido, gostaria de reiterar a opção par-
nio público e no atendimento à população, busca-se lamentarista do PSDB, que, já na data de sua funda-
atingir a pessoa do Presidente, inclusive em sua hon- ção, fez defesa explícita desse regime, no programa
ra, tendo por finalidade desmoralizar e desestabilizar em que traçou as diretrizes básicas de sua ação polí-
o Governo. tica. Diz o programa do partido:

4. O requentamento do assunto "grampo no O PSDB defenderá a adoção do parla-
BNDES & privatização do Sistema Telebrás" não pas- mentarismo. O parlamentarismo fortalece os
sa, portanto, de uma campanha de interesses políti- partidos e assegura ao Legislativo participa-
cos óbvios, que tenta explorar certa dificuldade do ção responsável nas grandes decisões naci-
Governo, num momento em que as pesquisas de opi- onais. Permite mudanças de governo sem
nião ainda registram os efeitos de uma política econô- provocar crises. É essencialmente um regi-
mica impopular, mas necessária para enfrentar turbu- me de programas(...) A adoção do parla-
lências geradas no mercado financeiro internacional, mentarismo representará, assim, um passo
política essa cujos benefícios já começam a ser per- decisivo para o aperfeiçoamento da demo-
cebidos, embora ainda numa proporção insuficiente cracia no Brasil.
para tornar-se visível para toda a população.

Não resta qualquer dúvida, portanto, quanto à
5. Os fundos de pensão das empresas estatais opção programática dos fundadores do PSDB. Te.

são mantidos, em grande parte, com recursos das mos percebido que o presidencialismo está na raiz
próprias empresas, mais que com recursos recolhi- das crises que, sucessivamente, abalam a segurança
dos dos participantes. E, quando essas empresas en- interna e a tranqüilidade dos cidadãos. Por mais que
frentam dificuldades, é ao Erário Público que recor- haja uma tradição cultural, assentada no paternalis-
rem para recompor suas finanças, como, aliás, acon- mo e populismo, por mais que uma parcela da popu-
teceu recentemente com o próprio Banco do Brasil, lação continue iludida quanto à conveniência dos re-
que precisou de substancial injeção de recursos pú- gimes fortes, consideramos que está chegando a
blicos para sanear suas finanças. Não é por outra ra· hora de mudar.
zão que os gestores desses fundos são, em sua mai- Vamos mudar para melhor, Sr. Presidente, mu-
oria, indicados pelo próprio Governo, que tem o direi- dar para uma estrutura política mais madura, centra-
to e, mais que isso, a obrigação de orientar seus in- da na responsabilidade de cada cidadão pelas deci-
vestimentos. O investimento em empresas sólidas de sões nacionais, e avançar na direção em que cami-
telecomunicações é hoje, em qualquer lugar do muno nham os povos mais antigos e que, depois de experi-
do, uma opção preferencial daqueles que gerem reM mentarem muitas opções, consagraram o parlamen-
cursos de terceiros. tarismo como o regime mais apropriado para as na-

6. Além de tudo isso, o leilão dessa privatização ções democráticas.
foi um grande êxito (22 bilhões de reais), o segundo Já não é possível admitir a enorme concentra-
maior do mundo, em todos os tempos, mais o apura· ção de poderes nas mãos de um só homem, que,
do na BaRda B e mais, ainda, o produto das empre· como a História demonstra, está sujeito aos erros e
sas-espe,I~Ç). paixões que habitam a alma de qualquer pessoa.
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Quanto maior a concentração de poder, maiores os de uma reforma política duradoura e capaz de ampliar
danos provocEtdos por esses-erros, mais difíceis as os horizontes brasileiros.
correções de rumo, mais traumáticas as crises e mais Era o que tinha a dizer.
profundas as seqüelas dos traumas políticos. O SR. JOSÉ ROCHA (PFL - BA. Pronuncia o

Precisamos superar a tradição dos golpes, con- seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
tragolpes, deposições e renúncias que marcaram Deputados, a cidade de Serra Dourada está mais pró-
nossa história republicana. Vemos que os problemas xima de Tocantins, Goiás, Minas Gerais, Piauí e Dis-
não estão nas pessoas, porém no sistema político em trito Federal do que de Salvador, Capital de seu Esta-
que elas afirmam sua vontade de governar. E, justa- do. Ou seja: está em pleno sertão nordestino, na re-
mente porque queremos evitar essa trajetória de tur- gião do Médio São Francisco, recebendo as influênci-
bulências, dev\3mos escolher o tipo de parlamentaris- as culturais das regiões Norte, Sudeste e Cen-
mo que melhor se adapte às necessidades do País. tro-Oeste.
Nesse sentido. parece-nos conveniente a adoção de Os mais de mil quilômetros quadrados doMuni-
um sistema misto, semelhante ao das modernas de- cípio têm como principal atividade econômica a pe-
mocracias como França, Portugal e outros países, cuária extensiva, que foi, historicamente, a responsá-
em que o Presidente da República é eleito por voto di- vel pela ocupação dos sertões brasileiros, onde não
reto e tem poderes bem definidos para agir como havia ouro. Os serra-douradenses, emancipados po-
Chefe de Estado. O Primeiro-Ministro, com funções Iiticamente há 37 anos, contam também com o plantio
de Chefe de Governo, é nomeado pelo Presidente, de milho e feijão para movimentar sua economia.
com participação da Câmara dos Deputados. Serra Dourada poderia ser uma cidade sertane-

Essa, Srªs e Srs. Deputados, é a tendência ma- ja com os mesmos graves problemas de tantas ou-
joritária na Comissão Especial que analisa o assunto. tras; entretanto, o Município destaca-se' nacional-
Além disso, d:we ser proposto que o novo regime mente pela competência na aplicação dos recursos
passe a vigorar a partir de 2003 e que, após quatro públicos, demonstrada pelo atual Prefeito, Jovito Tei-
anos, seja feita consulta popular para confirmação ou xeira de Oliveira, e por seu antecessor, Enilson Fa-
não da mudança. gundes Camêlo.

Os adversários do parlamentarismo costumam O Município, que sequer é servido por rodovias
citar, como ar~Jumento, o plebiscito de 1993. Na ver- asfaltadas, tem sido um exemplo de austeridade, ho-
dade, as circunstâncias são completamente distintas. nestidade administrativa e investimentos sociais de
Na época, a pmposta era vaga e admitia até mesmo a base. Não é de se estranhar, portanto, o percentual
monarquia. Houve enorme pressão por parte de Go- de 89% de aprovação do eleitorado aos rumos da po-
vernadores, que temiam redução de poderes, e por lítica naquele Município, o que explica o apoio que a
parte de grupos financeiros, aqueles acostumados a cidade recebe do Governo Estadual e da bancada ba-
conquistar favores do Estado, no presidencialismo. A iana nesta Casa.
discussão foi foita sem a devida tranqüilidade, e os ci- Todos sabem, ou deveriam saber, que o mélflor
dadãos acabal'am confundidos. investimento possível, ou seja, aquele com a melhor

Hoje, temos um país estável, governado por um relação custo/benefício, é o ensino público e gratuito.
Presidente sensato, que não tem pretensões de am- Pois bem, é nessa área que Serra Dourada dá o me-
pliar seus podl3res e claramente reconhece as Iimita- Ihor de si. As realizações do Município são muitas, e
ções do atual sistema. É o momento ideal para dar- não posso citá-Ias todas aqui, muito menos deta-
mos esse salto decisivo, para rompermos as corren- Ihá-Ias; posso, porém, enumerar algumas delas.
tes que nos pmndem à rigidez dos mecanismos fabri- Há o Programa de Aceleração da Aprendiza-
cantes de crisos e de ilusões populistas. gem, destinado a evitar a repetência do ano letivo, e o

Ao reafirmar essa preferência do PSDB, gosta- Programa de Alfabetização de Adultos, que visa à er-
ria também de deixar registrada a participação sem- radicação do analfabetismo do Município, com o apo-
pre lúcida e corajosa do grande brasileiro Franco io de uma universidade do Distrito Federal e de outra
Montoro, um dos defensores mais vibrantes e empe- da Bahia. Os professores da rede estadual e munici-
dernidos da Gausa parlamentarista. Esse notável paI são recapacitados continuamente, com a ajuda de
companheiro s.abe, como poucos, conduzir e esclare- especialistas de outros Estados. A integ~ação entre
cer a opinião pública diante das grandes questões na- as escolas e a comunidade dá-se através.dadescen-
cionais. Sua presença nesta Casa é motivo de satis- tralização dos recursos; escolas novas sãu}criadas e
fação para tod:>s os que acreditam nas possibilidades restauradas, ao mesmo tempo em que carências do
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corpo docente são sanadas. Existem duzentas bol- tura de Serra Dourada, como era minha intenção. O
sas de estudo para o segundo grau, e cinco ônibus estímulo a esse Município, e a outros que seguirem
escolares servem aos alunos das áreas rurais mais seu exemplo, continuará tendo meu total apoio, no
afastadas. A biblioteca pública foi reequipada e é que depender do trabalho que desenvolvo nesta Câ-
mantida em pleno funcionamento, e a merenda esco- mara Federal.
lar atende, no mínimo, a 5.395 alunos. Sr. Presidente, peço a V. Ex!! que faça divulgar

Tais dados, Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, este pronunciamento no programa A Voz do Brasil e
referem-se a um Município em pleno sertão baiano, no Jornal da Câmara, dando-lhe toda a publicidade
ao sul de Tabocas do Brejo Velho, entre Baianópolis e necessária.
Sítio do Mato. É esse Município, Serra Dourada, que Muito obrigado.
cito como exemplo de boa aplicação das escassas
verbas públicas. O SR. AGNALDO MUNIZ (PDT - AO. Pronun-

Há mais para dizer: na área da saúde, por cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
exemplo, o Município firma-se como o responsável Deputados, o debate que hoje se trava no âmbito da
imediato pelo atendimento das necessidades e de- comunidade acadêmica e também nesta Casa, sobre
mandas de sua população, como prevê nossa Carta a autonomia universitária, só terá significado positivo
Magna. Há um hospital municipal contando com as para a sociedade se dele tirarmos como meta a ampli-
especialidades de cirurgia, pediatria, obstetrícia, cHni- ação do número de vagas nas escolas públicas de
ca médica, ortopedia, radiografia e laboratório, além ensino superior. Para se atingir este objetivo, o Go-

verno terá necessariamente de destinar mais verbasde um convênio que permite estudos de citologia on-
cótica, ou seja, detecção de casos de câncer. Acham para a educação.
pouco? Pois é algo acima dos padrões médios do A luta pela autonomia universitária é uma reivin-
Nordeste, e até do Brasil. E há mais: uma unidade dicação antiga da comunidade acadêmica. Durante o
móvel de saúde, instalada num ônibus, composta de regime militar ela se confundiu com a luta pela demo-
consultórios médicos e odontológicos, atende aos cracia. Foi um esforço da sociedade para desatrelar a
moradores dos povoados mais distantes. Há, eviden- universidade das interferências políticas de um go-
temente, uma ambulância; mas o Município fomece vemo autoritário, que estendia seu domínio até a es-
passagens aos pacientes que precisam tratar-se em fera da pesquisa científica. Hoje essa luta tem seu
hospitais mais equipados que o local. foco dirigido para o aspecto econômico, em que a atri-

A melhor medicina, porém, é a preventiva. Em buição de responsabilidade do Estado para o financi-
Serra Dourada, não faltam nem o programa de pre- amento da educação deve ser garantida e ampliada.
venção às carências nutricionais, nem os agentes co- A autonomia universitária é o poder de autode-
munitários de saúde. Para o combate à dengue e à le- terminação que as universidades públicas possuem
ishmaniose,21 outros agentes trabalham diariamen- para ordenar suas atividades administrativa, aca-
te. Três postos de saúde evitam parte das necessida- dêmica, científica e financeira. Essa autonomia não
des de se recorrer ao hospital, e 100% das pessoas significa, entretanto, que não deva haver um controle
carentes têm remédios gratuitos. Um banco de dados público de suas ações. Nesse sentido, a melhora da
permite a avaliação contínua dos programas de imu- qualidade de ensino é tão importante quanto o au-
nização, dos índices de mortalidade, dos nascimen- mento do número de vagas nessas escolas.
tos e dos atendimentos efetuados no Município. A universidade pública, a exemplo de outras ins-

Sr's e Srs. Deputados, falei apenas de algumas tituições governamentais, vem sofrendo o ataque da
das realizações de Serra Dourada nas áreas de edu- política econômica neoliberal do Governo FHC. O
cação e saúde, e meu discurso já está longo. Teria crescente corte em gastos sociais, exigidos pelo FMI
que falar, porém, da assistência social prestada pelo para que o País cumpra suas metas, pode ser medido
Município à terceira idade e às gestantes; das quatro pela diminuição de bolsas de estudos para
mil famílias carentes do Município, que são atendidas pós-graduação e doutorado, pelos baixos salários
com a distribuição de cestas básicas; da creche, man- dos professores, pelo desaparelhamento de laborató-
tida pela Prefeitura, e da distribuição de material es- rios e bibliotecas. Essa política tem provocado um
colar. Não terei o tempo necessário para falar das êxodo crescente de profissionais de alta qualidade
obras de, engenharia, urbanismo, combate à seca, para as escolas privadas, uma vez que elas pagam
eletrificação e apoio à agricultura. Mas penso já ter melhores salários. Segundo a visão neoliberal, a edu-
demonstrado a seriedade e a competência da Prefei- cação deve adaptar-se às demandas do mercado,



A criação de um quadro de instabilidade política
atende a interesses escusos, mesquinhos, de seg
mentos que apostam no fim da estabilidade econômi
ca, por decorrência do enfraquecimento do Governo
Federal, como forma de obterem vantagens e lucros.
Quem assim se comporta trabalha, na realidade, con
tra o próprio Brasil e contra sua gente, que não mere
ce ser mais vitimada pela ação inescrupulosa de gru
pos, de elites, que viram suas posições ameaçadas
pela gestão do Presidente Fernando Henrique,Cardoso,
reeleito pelo exercício da democracia :para seu se·
gundo mandato. 'i:'"

Desconhecem estes grupos que trabalham con~

tra o País, que a privatizé\ção da, T818i,:wés,5c~; ,jG!u
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orientando suas atividades educacionais conforme fica e qualificação de mão-de-obra. Sem isso, o país
objetivos e justificativas econômicas. será condenado ao atraso e à dependência.

O plano de financiamento da educação que o Assim, queremos deixar registrado nosso apoio
Governo apresenta para discussão, através do Minis- às propostas da Associação Nacional dos Dirigentes
tro da Educação, Paulo Renato Souza, tem como das Instituições Federais de Ensino Superior
base o orçamento destinado às universidades duran- (ANDIFES) no que diz respeito à previsão, no orça-
te 1997. Naquele ano, o Governo destinou 388 mi- mento das universidades federais, de recursos para a
Ihões de reais para o setor, sendo que, no balanço fi- ampliação gradativa das vagas oferecidas aos jovens
nal, as universidades terminaram o ano com uma dívi- brasileiros.
da de 40 milhões de reais. Obrigado.

Ora, Sr<'s e Srs. Deputados, é lamentável que o O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) -
Governo não preveja, em sua proposta de autonomia Será registrado o pronunciamento de V. Exª, com a
financeira para as universidades, o aumento de divulgação necessária.
verbas para o setor. A face mais cruel dessa política O SR. PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ. Pronuncia o
significa a exclusão de uma parcela enorme dajuven- seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
tude do direito ao ensino público, gratuito e de quali- Deputados, é com imedida indignação que ocupo
dade, a que todo cidadão tem direito. O vestibular, fei- esta tribuna para abordar o assunto da privatização
to para ingressar nessas instituições, revela o lado do Sistema Telebrás e a suspeita levantada por um
antidemocrático de acesso ao ensino no Brasil. A ma- jornal de São Paulo sobre irregularidades na condu-
ioria da juventude nem chega à universidade devido à ção do processo, por parte do Governo Federal; in-
exclusão econômica a que está submetida. As pou- dignação por não entender como determinadas for-
cas vagas acabam sendo preenchidas por uma elite ças do País podem buscar a celebração do caos
que pode pagar ensino básico de boa qualidade. Uma como alternativa de desenvolvimento para o Brasil,
grande parcela desiste dos estudos, outra pequena por não entender como podem usar da infâmia como
parte acaba entrando para as universidades priva- instrumento de luta por espaço político.
das, amargando mensalidades insuportáveis e uma Assim me pronuncio, Sr. Presidente, por ser pa-
qualidade de ensino freqüentemente criticável. tente o pleno êxito alcançado com a privatização do

Se a proposta de autonomia financeira das univer" Sistema Telebrás e, principalmente, pelo fato de todo
sidades cria mecanismos para a busca de recursos fora este processo ter transcorrido com o máximo de
da esfera estatal, é preciso lembrar que nem todos os transparência possível, tendo sido exaustivamente
cursos acadêmicos têm uma vocação para a economia acompanhado, fiscalizado, seja por organismos naci-
e nem tóda pesquisa científica pode ser orientada para anais, seja por observadores externos. A revolta que
objetivos financeiros imediatos. É dever do Estado dar me abate, neste instante, é aquela que nasce por sa-
garantias para que a pesquisa e o ensino funcionem in- ber que o atual clima de intranqüilidade política se
dependentemente das interferências políticas e econô- deve à matéria jornalística, que se atém pouco a fatos
micas. Para que isso aconteça, é preciso ver a educa- e mais a insinuações, como bem observou o próprio
ção não apenas como uma alavanca para o desenvolvi- Presidente Fernando Henrique Cardoso, em nota ofi-
mento, mas também como uma forma de preparar o in- cial.
divíduo para a cidadania e a democracia.

Diante disso, gostaria de deixar clara minha po
sição contrária à forma como está sendo conduzida a
discussão sobre o destino do ensino superior. Mais
uma vez, o Governo que se diz democrata nas pro
messas e nos discursos acaba agindo sob a tutela do
capital financeiro, que dita as regras do investimento
e da produção nacional.

Um governo que procura justificar a recessão e
o desemprego nos efeitos da globalização deveria sa
ber que a única maneira de ter chances dentro dos
mercados mundialmente integrados é desenvolver
tecnologias próprias e capacidade de pesquisa cientí-
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meio de leilão e não de licitação, e que, assim sendo,
o Governo buscou se empenhar ao máximo para ob
tenção do melhor preço navenda do patrimônio públi
co em questão. Ignora a oposição cega e ferrenha ao
Governo que este, preocupado com a transferência
das telefônicas estatais a empresas sólidas e capa
zes de bem cumprir o serviço público, esforçou-se a
gerar um clima propício à participação do maior nú
mero possível de concorrentes ao leilão daTelebrás.

Não há, Sr. Presidente, como qualquer leitura
isenta pode atestar, na reprodução dos diálogos entre
o Presidente Fernando Henrique Cardoso e o então
Presidente do BNDES, o economista André Lara Re
sende, nenhum indício que sugira irregularidade no
leilão da Tele Norte Leste, que abrange 15 Teles, e
que foi vencido pela Telemar. Os diálogos reprodu
zem apenas a prestação de informações sobre o an
damento do leilão, por parte dos interlocutores ofj~iais

do leilão, ao Presidente da República.
Constitui-se em absurdo o pedido de instalação

de uma CPI para apurar a venda das Teles estatais,
por não pesar contra esta nenhuma suspeita funda
mentada por provas concretas, lembrando inclusive
que as denúncias a respeito encontram-se em inves
tigação pelo Ministério Público desde o ano passado,
tornando, assim, inócua uma CPI para a privatização
da Telebrás, que, a rigor, só se prestaria ao serviço de
exibicir'l'lismo político, de galhofa, no momento em
que a Nação exige de todos nós, nesta insigne Casa
de Leis, uma postura séria, comprometida com a re
condução do Brasil aos trilhos do desenvolvimento.

Não tenho como furtar-me, neste pronunciamen
to, de tecer rígidas críticas àqueles setores dachamada
oposição extremista e radical, dedicados à estranha
arte do ser contra por ser contra, o se isto gerasse
algum beneficio para a sociedade b~ sileira. São estes
mesmos políticos de oposição que tor mpor umaque
da do Governo Federal, por sua invia i1ização, por não
enxergarem além de seus próprios in resses, que não
são, seguramente, os mesmos da po ulação nacional.

Proponho, Sr. Presidente, que trabalhemos to
dos, nesta egrégia Casa de Leis, parji a instalação de
um ambiente não de concórdia, de uhanimidade, bur
ra por ser exclusivista, mas de consenso, em torno da
necessidade de se atuar conjuntamente em prol do
Brasil, do nosso povo. É necessário encarar o desafio
de recolocar a economia em seu rumo de estabilidade
e evitar que forças trabalhem a favor de seu descon
trole. É preciso discernimento, firmeza, serenidade e
energia para manter o País nos trilhos que nos levem
ao crescimento sustentado e ao progresso.

Era o que tinha a dizer.

o SR. NEUTON LIMA (PFL - SP. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, desde meados da década de quarenta
até bem pouco tempo, o fornecimento de energia elé
trica no Brasil era considerado de importância estra
tégica para o desenvolvimento do País e, por isso,
como item básico da infra-estruturanacional, deveria
ficar sob o controle do Estado e ser facultado a todos
os cidadãos brasileiros indistinta e igualmente, mas
sempre com a prestação de um serviço de boa quali
dade e com a prática de tarifas módicas e justas, que
permitissem o acesso de todos os cidadãos brasilei
ros ao desfrute dessa comodidade indispensável ao
bem-estar de todos.

Entretanto, com o passar dos anos, o Estado
brasileiro passou a considerar como mais importante
do que sua missão precípua de cuidar da saúde, edu
cação e segurança de seu povo o seu papel de Esta
do-empresário, não mais como indutor do desenvolvi
mento nacional, mas como o próprio controlador de
toda a atividade econômica do País.

Essa atitude insana e malsã, somada às muitas
crises econômicas enfrentadas por nosso País, fez
com que o setor de geração e distribuição de energia
elétrica, como de resto praticamente todas as empre
sas mantidas sob controle estatal, passasse por difi·
culdades várias e graves, principalmente a falta de re·
cursos para investir na expansão e melhoria de seus
serviços.

Assim, não restou outra alternativa ao Estado,
até então travestido de empresário, senão entregar
ao setor privado, com maior quantidade de recursos
para investir e dotado de mais agilidade para geri-Ias,
as concessões de vários serviços públicos brasilei
ros, tais como os serviços de telecomunicações, a
distribuição de gás canalizado e a geração e distribui
ção de energia elétrica.

A privatização das empresas estatais permitiu
ao Estado brasileiro reestruturar-se para seu funcio
namento mais eficiente, bem como trouxe para o
País, em especial nas atividades relativas à conces
são de serviços públicos, uma significativa moderni
zação, além de possibilitar sua mais rápida expan
são, permitindo o atendimento de uma maior parcela
da população do que anteriormente, quando tais em·
presas eram de propriedade e administração dos po
deres públicos.

Contudo, é mister reconhecer-se que houve
problemas de percurso com algumas dessas privati
zações; deve-se ressaltar, entretanto, que isso se
deu em razão de um certo açodamento inicial das au
toridades governamentais que, no afã de impulsionar



Secretário - Helosman Sampaio, de Milagres;
Tesoureiro - Adailson Barbosa, de Barro.
Conselho Fiscal - Titulares:
José Landim, de Missão Velha;
Marcio Martins, de Mauriti;
Chico Sampaio, de Abaiara.
Suplentes:
Cornelio Muniz, de Penaforte;
Seminamides Salviano, de Jati.
Presidente de Honra - Fatima Macêdo, Prefeita

de Aurora.
Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputados, passo a

abordar outro assunto. O Centro de Formação Profis
sional de Juazeiro do Norte, Ceará, completa hoje,
dia 26 de maio, 21 anos. Esta data traz muita satisfa
ção para a comunidade juazeirense e para mim pes
soalmente, pois, quando no cargo de Prefeito Munici
pal de Juazeiro do Norte, doei o terreno para a cons
trução da sede própria do Senac, trazendo para a po
pulação daquele Município uma grande conquista na
formação profissional.

O SR. DR. BENEDITO DIAS (PFL - AP. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e
Srs. Deputados, na minha história de vida, aprendi li
ções extraordinárias, que jamais posso esquecê-Ias.
Como amazõnida nascido no meio da floresta, tinha
como dever preservar e respeitar a natureza.

Sou da época em que um simples gesto de pisar
a grama da praça da minha pequena cidade dava ca
deia. Quem assim fazia era considerado infrator e ti
nha que prestar contas às autoridades competentes.
Isso aconteceu com um irmão meu, hoje médico reco
nhecido naquela cidade.
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definitivamente os programas de désestatização, de- Casa a que nos unamos, assim como já o fizemos
ram início ao processo ainda sem a devida criação e tantas vezes, para põrtermo a tais abusos, através de
estruturação dos novos entes reguladores para os se- uma ação afirmativa no sentido de impor parâmetros
tores privatizados e sem a expedição da legislação e legais claros e bem definidos aos serviços públicos
das normas regulamentares aplicáveis à nova situa- concedidos em nosso País e, enfim, fazer justiça à
ção desses serviços públicos concedidos. tão sacrificada população brasileira, garantindo as-

Ainda há alguns casos em que os novos propri- sim que, através do acesso a serviços de boa qualida-
etários dessas concessões buscam auferir seus lu- de e preços justos e acessíveis, possam todos os ci-
cros com uma celeridade incompatível com o caráter dadãos desta Nação ter direito a uma vida mais con-
social dos serviços que prestam à população, e mere- fortável, próspera e digna.
cem ser denunciados para que a pressão da sacieda- O SR. MANOEL SALVIANO (PSDB - CE. Pro-
de, junto com a atuação dos órgãos fiscalizadores nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e
próprios, possa providenciar sua necessária corre- Srs. Deputados, comunico que foi criada a Associa-
ção. ção dos Prefeitos da Região Administrativa-20, no

Um exemplo disso é a denúncia que recebemos Estado do Ceará, com os seguintes integrantes:
e que fazemos questão de aqui tornar do conheci- Presidente - Lusdênio Teixeira, do Município de
mento de nossos nobres pares, dando conta de que, Porteiras;
no último mês de janeiro, moradores da zona rural de Vice-Presidente - Wider Landim, de Brejo San-
Peruíbe, no Estado de São Paulo - gente de poucas to;
posses, pequenos lavradores que vivem do plantio de
culturas de subsistência e da venda de bananas -, re
ceberam, com enorme espanto e apreensão, contas
caríssimas pelo fornecimento de energia elétrica, as
quais chegavam a atingir, em alguns casos, a espan-
tosa quantia de quinher'tos reais.

Quinhentos reais, nobres colegas! Será que as
S~s e os Srs. Deputados podem imaginar o que re
presenta tal quantia para uma população pobre, de
pouca instrução, que vive com muito sacrifício, às ve
zes tendo de sustentar-se de aposentadorias. rurais,
que não ultrapassam magros 136 reais?

Segundo as explicações fornecidas pela Elektro,
a nova e privada concessionária de energia elétrica
que atende à região, tais valores referem-se ao con
sumo acumulado de meses anteriores, nos quais não
havia sido efetuada leitura dos medidores de consu
mo, e que o máximo que a empresa pode fazer é um
recálculo desses valores e parcelar o seu pagamento.

Isso é um claríssimo desatino, uma indignidade
e uma ilegalidade. Se a CESP, anterior concessioná
ria da região, adquirida pela Elektro, não realizava lei
turas dos medidores e cobrava suas contas pelo con
sumo mínimo, isso não dá à atual concessionária o di
reito de cobrança retroativa de qualquer quantia, ain
da mais por critérios por ela unilateralmente impostos
a uma população humilde e de poucas luzes, a qual a
empresa ainda se julga no direito de chantagear,
ameaçando na base do "ou paga, ou eu suspendo o
fornecimento de energia".

É por não concordar com o absurdo dessa situa
ção que venho hoje a esta tribuna levantar minha voz
e concitar todos os homens e mulheres de bem desta



Os funcionários do Ibama - Pará, de
Monte Dourado, recebem benesses da Jari
e ficam tolhidos da ação de fiscalizar o que
acontece por lá. Moram nas casas da em
presa; às vezes abastecem seus veículos
com combustível da empresa e, por conta
disso, não podem fazer nada.

A S"m,Neiva, Superintendente do Ibama - AP,
Sr. Presidente, afirmou taxativamente no que tange à
fiscalização:

Como médico, aprendi, na faculdade, que o co
ração é o principal órgão da circulação sangüínea, e
quem faz a oxigenação para a manutenção da vida
são os pulmões. Os ambientalistas dizem que a Ama
zônia é o pulmão do mundo.

Por isso quero denunciar nesta tribuna, Sr's e
Srs. Deputados, que estão perfurando este pulmão
no Vale do Jari, situado ao sul do Estado do Amapá,
de forma criminosa, sem a preocupação com o ecos
sistema e às vistas do Ibama - Amapá e da SEMA 
Secretaria Estadual do Meio Ambiente, do Amapá

O jornal O Liberal, caderno "Amapá", de domin
go, 23 de maio, denuncia em matéria principal a des
truição que a empresa Jari Celulose está causando à
floresta nativa daquela região. Em média, Sr. Presi
dente, segundo o jornalista Francisco Neto, 40 árvo
res são derrubadas a cada dia, árvores milenares e
usadas para alimentar as caldeiras da empresa Jari
Celulose.

Há menos de noventa dias, o Ministro do Meio
Ambiente publicou uma portaria proibindo qualquer
desmatamento na Amazônia. Todavia, Sr's e Srs.
Parlamentares, devido a fortes pressões do setor ma
deireiro e de parte dos moradores dos assentamen
tos da região, deixando o Ministério da Reforma Agrá
ria em situação delicada, o Ministro do Meio Ambiente
decidiu abrir algumas concessões, autorizando a
abertura de até 3 hectares por propriedade, dentro
das áreas assentadas, sob a legalização do Incra.

Segundo o jornal, são 48 motosserras, diversos
tratores 0-8 e cem homens mobilizados na operação
de desmatamento da floresta nativa que a própriaJari
Celulose não comprova com documentos que é de
sua propriedade. Um funcionário que, por razões ób·
vias, não pode identificar-se disse à reportagem que
a empresa solicita autorização para desmatar cem
hectares e desmata mil. Não há fiscalização, Srs. Par
lamentares.

Observem o que o jornalista afirma, palavras,
segundo ele, de um funcionário da empresaJari Celu
lose:
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Não há condições de trabalhar como

deveríamos, já que não temos pessoal, nem
viaturas suficientes.

Quero destacar aqui, nobres Parlamentares, a
coragem e a iniciativa louvável do Sr. José Sarney Fi
lho, ilustre Ministro de Estado do Meio Ambiente e
companheiro nosso do PFL, em declarar mudanças
no Ministério. Tenho certeza de que a nova sistemáti·
ca organizacional que está sendo implantada nesse
Ministério vai, sem dúvida, contribuir para corrigir es
sas distorções na funcionalidade dessa importante
Pasta, que tem a responsabilidade de trabalhar na
preservação da natureza e na conservação do meio
ambiente em que vivemos.

A trtulo de contribuição, vou encaminhar ao Sr.
Ministro José Sarney Filho, de, Meio Ambiente, cópia
da matéria do jornal O Liberal, para que S. Ex!l possa
averiguar e tomar as providências necessárias.

Quero fazer um apelo ao Sr. Ministro de Minas e
Energia, Rodolpho Tourinho Neto, e à bancada fede
ral de Deputados e Senadores do Amapá para nos
unirmos no sentido de viabilizar, com a máxima ur
gência, a construção da Usina Hidrelétrica de Santo
Antônio, da região do Jari, que vai, com certeza, mini
mizar este déficit ambiental e, sem dúvida, otimizar a
produção da Empresa Jari Celulose, responsável por
cerca de 60% do mercado de trabalho naquela re
gião.

Muito obrigado.
O SR. AUGUSTO NARDES (PPB - RS. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S"ms e
Srs. Deputados, a Organização de Cooperativas Bra
sileiras - OCB tem prestado relevantes serviços ao
cooperativismo nacional. Graças à OCB, o trabalho
das cooperativas tem sido mais fácil e coordenado.

Hoje, essa instituição congrega mais de 5 mi
lhões de associados, num total de 5.108 cooperati
vas, que atuam em vários segmentos importantes,
como agropecuária, cr~dito, serviços médicos, setor
habitacional e vários outros.

Ajuda de modo indispensável a radicalização da
doutrina do cooperativismo, baseado em princípios
de democracia, igualdade entre os seus membros,
aumento de renda e cooperação.

No setor agropecuário, as cooperativas lidam
anualmente com R$20 bilhões, em negócios que ge
ram em torno de 108 mil empregos diretos. Cerca de
38% do algodão, 28% do café, 29% da soja e 62% do
trigo de nosso País são produzidos por cooperativas
ligadas a essa Organização. Isso sem falar de sua
forte atuação em outras áreas, como a do milho, fei
jão e suínos.
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Já no meio urbano, destaca-se principalmente conclusão a que os marcados para morrer chegam é:
através do Sistema Unimed, de serviços de saúde. A "Uma vez que você está numa lista para morrer, cedo
unimed congrega 86 mil médicos em 360 cooperati- ou tarde eles acertam você". Esta é a criminosa reali-
vas, que atuam em 75% dos Municípios brasileiros. dade que as autoridades estão submetendo a cente-

O Engenheiro Agrônomo catarinense Valdir Co- nas de lideranças políticas e de trabalhadores rurais
latto tomará posse, hoje, como o novo Superinten- que lutam por um pedaço de terra. Foi o que ocorreu
dente da OCB. Seu cargo abrange diversas funções mais uma vez, na semana que passou, com o Presi-
executivas essenciais para o funcionamento da Orga- dente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pa-
nização. Valdir Colatto tem uma longa história de tra- rauapebas, no Sudeste do Pará, Euclides Francisco
balho junto ao cooperativismo. Seu primeiro emprego de Paula, morto com dois tiros na cabeça por lutar
foi na Cooperativa Agropecuária Pindorama, situada pela reforma agrária.
em Xanxerê, no Estado de Santa Catarina. Também Em nossa região, o pistoleiro substituiu o polici-
foi Superintendente do Incra e Secretário da Agricul- ai, isto quando o policial nãovirou pistoleiro ou os dois
tura de Santa Catarina, além de Deputado Federal não trabalharam juntos. A história recente do Pará é
por duas legislaturas. Como Deputado, participou da pródiga em exemplos desta colaboração. Graças a
Frente Parlamentar da Agricultura e da Frente Parla- esta inversão de papéis e ajuda mútua, a expulsão
mentar do Cooperativismo, onde se desempenhou na dos posseiros das terras que ocupavam ganhou uma
defesa do sistema de cooperativas em nosso País. A celeridade que a lenta e burocrática ação administra-
sua larga experiência em consultoria e planejamento tiva e judicial do Estado nunca poderia proporcionar.
agrícola será de extrema utilidade em suas novas atri- A morosidade do Poder Judiciário em concluir
buições. os inquéritos nos leva a crer que tantas mortes no

Tenho certeza, nobres colegas Deputados, de campo são consideradas naturais. Dos 691 casos de
que a OCB conquistará ainda mais sucessos com o trabalhadores rurais assassinados no Estado do Pará
trabalho sempre consciente de Valdir Colatto. de 1964 a 1997, só em 176 temos notícia de que te-

Quero aproveitar a oportunidade para parabeni- nham sido abertos inquéritos e só 113 deles deram
zar Dejandir Dalpasquale, atual Presidente da OCB, origem a processos que tramitam na Justiça.
pelo seu intenso trabalho em prol das cooperativas do Se a vida dos trabalhadores parece ter pouco
Brasil. Dalpasquale foi um Parlamentar de importante valor para o nosso Poder Judiciário, a propriedade,
atuação nesta Casa e como Ministro da Agricultura, ao contrário, é muito bem protegida. Exemplo são as
recentemente. reintegrações de posse concedidas ilegalmente, que

Faço votos de sucesso e de um futuro promissor chegam a 95%, não respeitando sequer o que é esta-
a Valdir Colatto. Espero que eles e todos os Parla- belecido pelo Código de Processo Civil.
mentares desta Casa continuem no esforço de tornar Ontem o Sr. Ivan dos Santos Costa, trabalhador
as cooperativas do Brasil cada vez mais prósperas e rural de São Félix do Xingu, que está sendo ameaça-
abrangentes, produzindo riquezas e distribuindo pro- do por denunciar irregularidades nos gastos da Prefe-
gfeSso. itura, perguntou por que os Poderes Executivo, Legis-

Muito obrigado. lativo e Judiciário não tomam medidas enérgicas para
O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Pronuncia o acabar com os assassinatos que vêm ocorrendo no

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrBs e Srs. campo. O que estamos fazendo para punir os respon-
,Deputados, o Pará continua sendo o campeão nacio- sáveis por estes assassinatos? Quantos estão na ca-
nal de violência no campo. Esta é mais uma das vári- deia? Onde estão as leis tão rigorosas para alguns e
as çontribuições dadas pelo Governo FHC ao nosso omissas para milhares?
.Estado. No Brasil, os anos mais difíceis, quando o nú- Até quando vamos permitir que pessoas inocen-
mero de assassinatos de trabalhadores rurais foi mai- tes sejam mortas e ameaçadas por grileiros, latifun-
or, foram no período de 1985 a 1986, justamente no diários e políticos corruptos? Até quando este Gover-
começo da Nova República e de seu discurso de re- no, ágil na defesa do patrimônio dos banqueiros e dos
forma agrária.\ grandes empresários, vai permitir que nossos traba-

O Pará se transformou numa terra sem lei e sem Ihadores sejam sacrificados por lutarem pelo que lhes
justiça. O mais grave é constatarmos que os Gover- pertence e por reivindicarem o que lhes é de direito?
nos Federal e Estadual são coniventes com a cultura Era o que tinha a dizer.
da violência criada em nosso Estado, usada para O SR. NELSON PELLEGRINO (PT - BA. Pro-
amedrontar os trabalhadores. Sem proteção, a única nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrBs e
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Srs. Deputados, o mais novo escândalo noticiado Opportunity se interessava, em particular a Tele Nor-
pelo jornal Folha de S.Paulo, publicado na edição de te Leste e a Tele Norte Celular.
ontem, dá-nos a certeza de que os processos de pri- Diante da gravidade dos fatos denunciados,
vatização, manipulados pelo Governo FHC, transfor- como integrante da bancada do Partidos dos Traba-
maram-se numa grande ação entre amigos. Ihadores, estaremos apresentando à Mesa da Câma-

A informação de que o Presidente da República ra dos Deputados representação contra o Presidente
tomou partido em favor de um dos consórcios no lei- Fernando Henrique Cardoso, por ter cometido crime
lão das teles não poderia ser mais estarrecedora. O de responsabilidade, infringindo o art. 85 da Constitui-
repugnante episódio envolve não só o Presidente da ção Federal. Estaremos ainda recolhendo assinatu-
República como também altas autoridades federais. ras para a instauração de uma CPI mista, com a finali-

O que menos importa neste momento, Sr. Presi- dade de investigar a privatização de todo o Sistema
dente, srªs e Srs. Parlamentares, é discutir se a Telebrás.
obtenção das fitas foi de forma legal ou não. O seu Também, como integrante da referida bancada,
conteúdo expõe o lado podre e a absoluta falta de Ii- estaremos subscrevendo uma representação ao Mi-
sura nos processos de privatização das empresas de nistério Público, pedindo a anulação do leilão, bem
telecomunicações que ocorreram até agora. como solicitaremos ao Tribunal de Contas da União a

A base de sustentação governista tenta a todo realização de auditoria no processo de venda da Te-
custo desqualificar as denúncias, na tentativa de pre- lebrás e na suposta manipulação da Previ. É de se
servar a já desgastada e desmoralizada imagem do mencionar ainda representação ao Ministério Público
Governo Fernando Henrique Cardoso, inviabilizando contra o Presidente do BNDES, por improbidade ad-
a instalação de uma CPI mista ou qualquer outro tipo ministrativa.
de investigação que· envolva atos praticados pelo Estaremos também apresentando requerimento
Presidente da República. de convocação à Comissão de Ciência e Tecnologia

O argumento de Deputados e Senadores que desta Casa, para que sejam ouvidos em audiência
apóiam o Governo, de que não podemos prejudicar a pública o Presidente do BNDES, José Pio Borges, e o
agenda política positiva, em nome do interesse nacio- Ministro das Comunicações, Pimenta da Veiga.
nal, não leva em conta que transparência, honestida- Muito obrigado.
de, lisura e probidade nos atos administrativos por O SR. MAX MAURO (PTB - ES. Pronuncia o
parte dos mandatários da Nação também fazem parte seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srªs e Srs.
dos interesses nacionais. Deputados, volto a ocupar esta tribuna para denunci-

A tropa de choque governista, a exemplo do que ar o que está acontecendo no conjunto residencial
sempre fez quando da denúncia de outras irregulari- Itaparica Sol - 2ª Etapa, em Vila Velha, no Espírito
dades, associa-se desta vez para impedir que a Na- Santo, onde no último dia 21, a pretexto de executar
ção tome conhecimento da promiscuidade com que o uma ordem de despejo contra um morador daquele
Governo Fernando Henrique Cardoso trata a coisa conjunto, mais exatamente o Presidente da Associa-
pública. ção de Moradores, ocorreu uma série de violências. O

Está provado que o atual Governo trata os inte- representante da Justiça, o oficial Paulo Viana e o
resses privados, em particular os que envolvem a sua advogado da empresa mineira que se diz dona do
"turma", de maneira privilegiada. Para este Governo, empreendimento, a Economisa Credito Imobiliário,
ética e política são coisas que devem andar separa- chegaram ao local trazendo a tiracolo uma guarnição
das. Certamente o sociólogo FHC não só leu Maquia- da Política Militar do Espírito Santo, portando metra-
vel como também incorporou seUs ensinamentos à Ihadoras e bombas de gás lacrimogêneo.
sua prática política diária. Os moradores do conjunto, assustados e aterro-

O Ministério Público Federal no Rio de Janeiro rizados, assistiram à cena, pensando que era alguma
concluiu que houve "interferência do Poder Público operação militar contra bandidos, mas era apenas
no leilão da Telebrás para favorecer gruposprivados" para despejar de sua casa uma modesta senhora de
em três momentos distintos: na formação do consór- idade avançada e suas três filhas. Essa empresa, a
cio liderado pelo Banco Opportunity, com o estímulo à Economisa, que durante dez anos esteve liquidada
entrada da Previ no grupo; na concessão de cartas de extrajudicialmente pelo Banco Central e conseguiu
fiança aos integrantes do consórcio sem respeito às suspender essa liquidação por meios escusos, se-
normas bancárias; e na definição de regras de finan- gundo denúncias, está procurando agora, com atos
ciamento, davorecendo empresas pelas quais o desta natureza, intimidar e humilhar moradores das



Podemos ainda exemplificar a atuação deste
Governador. Saído da Prefeitura do Município de
Campos, em apenas cinco meses de mandato, já per
correu inúmeros Municípios do Rio de Janeiro, inclu
sive tendo retornado a muitos deles por mais de uma
vez, na única e exclusiva preocupação de unir esfor
ços às Prefeituras, para juntos trabalharem na melho
ria das condições de vida da população, enquanto o
Presidente FHC tem maior interesse em percorrer pa
íses, ouvir conselhos do FMI e acumular experiências
que com certeza não interessam ao nosso País, e
continua a fazer uma política de privatização preocu
pante, em que os recursos obtidos não são aplicados
em setores em que a população tenham interesse,
mas sim no pagamento de juros de uma dívida exter
na acumulativa e galopante. Certamente o Presiden
te não se deu ao trabalho de visitar o mínimo possível
de Municípios de seu próprio País, Municípios estes
que certamente contribuíram para que sua tirania per
dure mais um mandato.

oexemplo maior da competência administrativa
e principalmente do amor a seu Estado e a seus go
vernados que o Governador Garotinho possa nos
mostrar, sem dúvida, é seu trabalho de desenvolvi
mento das Ações de Saneamento e Recursos Hídri
cos no Estado do Rio de Janeiro, o qual visa garantir o
tratamento de 90% dos esgotos gerados na área me
tropolitana do Rio de Janeiro, para que nunca mais
possamos ter notícia de fatos como o derrame de es
goto na Baía de Guanabara. Herança deixada pela
administração inoperante do Governo Marcello Alen
car. Enquanto isso, podemos ver o Presidente FHC,
também exemplarmente, trabalhar de forma inces
sante, mas não na iminência de socorrer uma popula
ção de mais de 150 milhões de habitantes. O seu em
penho é voltado ao socorro de poucos privilegiados,
que para fugir do fantasma da falência, da vaporiza
ção no mercado financeiro, contam com apoio mila
groso do seu fiel protetor: o Presidente da República,
que diante da miséria em que vivem milhares de bra
sileiros, preocupa-se em socorrer bancos quebrados
por sua própria incompetência administrativa.
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unidades daquele conjunto, como que punindo a to- pessoalmente foi desculpar-se pela atuação de polici-
dos pelo desprestígio que obteve com a intervenção ais que necessitam de melhor treinamento, salários
sofrida pelo Banco Central. decentes e principalmente aprender que no morro

Nesse episódio, a Polícia do meu Estado, sem não vivem apenas bandidos. Mas como melhorar a
que fosse de forma alguma provocada, agrediu bar- atuação da Polícia do Rio de Janeiro se no momento
baramente um jornalista do jornal A Tribuna, alge- os recursos federais, que poderiam ser maiores nas
mando-o e levando-o preso para um distrito policial, áreas de segurança, são desencaminhados para a
de Vila Velha, onde ficou detido por mais de oito ho- melhoria do conforto das viagens promovidas pela
raso Quero apresentar aqui, Sr. Presidente, SrBs e Força Aérea Brasileira?
Srs. Oeputados, a minha solidariedade ao repórter
Fábio Nunes, de A Tribuna, e em meu nome apre
sento-lhe o pedido de desculpas que o Comandan
te-Gerai da Policia Militar e o Governador do Estado,
José Ignácio Ferreira, não apresentaram.

Lamento também que aquela empresa, constru
tora dos apartamentos com dinheiro obtido com o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS de
todos os trabalhadores capixabas brasileiros, tenha
se esquecido disso e agido desta forma contra aque
las que a mantiveram durante tanto tempo.

Quero ainda alertar a Receita Federal para que
investigue a situação da Economisa, pois há informa
ções de que a receita obtida, depois de sua liquida
ção, com os aluguéis dos apartamentos daquele con
junto residencial não foi declarada no Imposto de
Renda e que tal empresa teria cometido e ainda conti
nua a cometer outras irregularidades e sonegação de
impostos.

Peço ao Governador do Espírito Santo e demais
autoridades ligados ao caso que evitem forçar despe
jo de moradores que estão negociando com a Caixa
Econômica Federal e principalmente que não usem a
nossa Polícia Militar contra o povo indefeso de nosso
Estado.

Era o que tinha a dizer.
O SR. CELSO JACOB (POT - RJ. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, venho a esta tribuna não apenas para de
monstrar as diferenças que existem entre o Executivo
operante e o Executivo inoperante, mas principal
mente para mostrar que nosso País, apesar de todo o
descrédito em seu governante maior, ainda pode con
tar com políticos que\se elegem através do povo e re
almente traba,lham em.e.ro, deste povo.

Cito orgulhosamente o meu Estado, o Rio de Ja
neiro, que tem à frente o Governador Anthony Garoti
nho, que desde o primeiro dia de mandato tem-se
mostrado Governador de fato, e não apenas de direi
to.

Podemos exemplificar a atuação do Governa
dor Garotinho não apenas em episódios como o ocor
rido no Morro da Màngueira, em que o Governador
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Talvez não pareça muito, mas poder mos- balho - OIT, que "dispõe sobre a ida.de mínima de
trar-se, defender-se, criticar sem a preocupação de admissão ao emprego".
ter que se esconder atrás de seus mandados, ter al- Essa convenção, adotada pela OIT em 1973 e
guém para explicar os escândalos, publicações dos vigorando desde 1976, aguarda ratificação pelo nos-
Diários Oficiais, a tentativa de descredibilizar as so País. .
CPls no Congresso, as fitas que ~ossam comprome- Entendemos que o Brasil não pode furtar-se de
ter, possa realmente mostrar a diferença entre uma ratificar o mais importante instrumento de combate à
cigarra, que alegrauma minoria privilegiada por parti- exploração do trabalho infantil no mlJ ndo. E com a
cipar de suas falcatruas, seus truques, suas farsas, promulgação da Emenda Constitucional nQ 20, que
sempre tentando mostrar uma falsa segurança, uma proíbe o trabalho a menores de 16 anos, salvo na
administração imaginária, na tentativa de lograr mais condição de aprendiz a partir dl~ 14 anos, deixa de
uma vez nosso povo, e uma formiga, que trabalha, existir em nossa Carta Magna qualquer dispositivo
trabalha e não se cansa de trabalhar, mesmo que seu que impeça o Brasil de ratificá-lo.
reconhecimento não seja visível dentro de suas fron- O Ministro declarou-se plenamente favorável ao
teiras, mas reconhecido, sim, além de sua floresta nosso pleito e informou que já assinou expediente
como um dos cinqüenta futuros líderes da América constituindo a comissão tripartite que se incumbirá de
Latina (o Governador Garotinho foi premiado pela analisar a Convenção 138, para que possa ser breve-
Rede CNN espanhola e a revista TIME como um dos mente remetida ao Congresso.
cinqüenta possíveis líderes a surgir na América Lati- Como segundo ponto da audiência, foi discutida
na). a posição brasileira na próxima ConfElrência da OIT,

O Governador Garotinho tem a sensibilidade de que acontecerá em Genebra, nos próximos dias 10 a
conhecer o que o povo quer. A iniciativa de realizar 17 de junho, e que discutirá, entre outros temas, as pi-
obras de interesse coletivo. A humildade de reconhe- ores formas de trabalho infantil. Citamos, entre ou-
cer erros e corrigi~los de forma concreta, sem medo tras, a escravidão, o trabalho forçado, a exploração
da realidade que encontra, sem preconceitos de go- sexual e a pornografia, a produção e tráfico de dro-
vernar com todos. Pedindo ajuda a todos os partidos gas, o trabalho perigoso e insalubre <carvoarias, mi-
para que possa fazer um Rio de Janeiro melhor. nas etc.).

Cabe a nós, Sras. e Srs. Deputados, fazer nosso Com relação à esse tema, levamos ao Ministro
julgamento. Os fatos são claros e visíveis a todos os nossa preocupação quanto à aprovaç,ão de uma nova
ângulos. O que podemos esperar de um Poder Execu- Convenção onde não sejam contempladas questões
tivo inoperante quando se trata de uma nação? de fundamental importância para a ga.rantia dos direi-

Por outro lado, quais as chances da competên- . tos de nossas crianças e adolescentEls.
cia do Poder Executivo fazer crescer seu Estado? A proposta da nova Convenção, iniciada na 861

(oJ~togésima sexta) Conferência no an? passado, foi
Esta é a realidade da Cigarra e da Formiga. r,lôrteada por contradições e impassesr-principalmen-
Era o que tinha a dizer. te no que se refere a temas corno a edCJoação univer-
A SRA. RITA CAMATA (PMDB - ES. Pronun- sal gratuita e de qualidade como instrumento para a

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. eliminação do trabalho infantil, a Convenção 138 es-
Deputados, ocupo a tribuna hoje para fazer o registro tar no preâmbulo da nova Convenção como prioritária
da audiência que a Frente Parlamentar pela Criança, e a permanência do limite de idade de 18 anos como
a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos idade mínima para trabalhos perigos'::>s.
Deputados, a Marcha Global contra o Trabalho Infan- Esses pontos foram considerados pelas entida~

til e representantes de entidades da sociedade civil des presentes no Seminário Nacional sobre Trabal~o
que atuam na defesa dos direitos da criança e do ado- Infantil promovido pela Frente Parlarl1entar da Cri$n-
lescente tiveram na tarde de ontem como Ministro do ça e Marcha Global contra o TrabalhCllnfantil, real,iza-
Trabalho,'e Emprego, Francisco Dornelles. do na Câmara dos Deputados no lIItimo dia 1a de

A audiência teve como pauta, em primeiro lugar, maio, como fundamentais, mas que sôofrem o riséo de
a entregaao Exmo. Sr. Ministro de moção que entida- rejeição na Conferência de Genebra.
des e Parlamentares assinaram reiterando o apelo ao Nossa preocupação reside principalmente no
Governo.:para que remeta ao Congresso Nacional argumento de países da Ásia e ÁfriGa no sentido de
mensagem.submetendo à apreciação o texto da Con- que, em sendo aprovada a nova proposta de educa-
venção tas, da Organização Internacional do Tra- ção gratuita para todas 'as crianças, eles não teriam
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condições de atender a todas elas, o que tornaria a tência pacífica, a partir do exílio, na índia, e luta pelo
nóva Convenção irratificável. Por outro lado, entende- estabelecimj3nto de uma democracia, no Tibete. Paci~
mos que se essa cláusula for garantida, a nova Con- fista, prega a não-violência, a tolerância, o respeito às
venção viria complementar a de nQ 138, que não faz liberdades e aos direitos de cada um, mas se tornou
nenhuma referência à educação. conhecido igualmente por pugnar pela preservação

Com relação à idade mínima para trabalhos pe- ambiental, além de defender os valores da educação,
rigosos, está-se organizando um lobby pretendendo a necessidade de promover a saúde e o bem-estar
reduzir a idade estabelecida pela Convenção 138, social dos tibetanos, assim como o entendimento reli-
que é de 18 anos, para 16 anos. Entendemos que gioso, independentemente da fé que o indivíduo traga
isso traria complicações muito sérias, principalmente consigo.
no que se refere ao recrutamento de adolescentes Isso, Sr. Presidente, é o pouco que a maioria de
para participação em conflitos armados. nós sabe do Dalai Lama.

O Ministro Dornelles manifestou sua posição Já sobre o Tibete talvez se conheça menos ain-
coincidente com a defendida pelos membros da Co- da. Chamado de ''Teto do Mundo", é, para os poucos
missão de Direitos Humanos, da Frente Parlamentar brasileiros que estão familiarizados com a denomina-
pela Criança e da Marcha Global, e enquanto chefe ção, principalmente, o local onde se situa o Monte
da delegação brasileira na Conferência defenderá a .Everest. Ele fica entre a China, a Birmânia, o Butão, a
inclusão dos pontos abordados. índia e o Nepal. Neste momento, contudo, importa

Ressaltamos, portanto, que a posição do Minis- menos a sua geografia do que a história recente.
tro corresponde plenamente às nossas expectativas Em 1949, a recém-instalada República Popular
e principalmente· às expectativas da sociedade civil. da China anunciou que iria "libertar o Tibete dos inva-
Desejamos que a delegação brasileira na Conferên- sores estrangeiros e reintegrá-lo à terra-mãe". O País
cia da OIT tenha umaexcelente participação e orgu- foi ocupado militarmente pelo Governo de Pequim, e,
lhe nosso País na defesa intransigente da erradica- desde então, os genuínos donos da terra vêm sendo
ção do trabalho infantil no Brasil e no mundo. constrangidos, violados e mortos.

O SR. CUNHA BUENO. (PPB - SP. Pronuncia o Na realidade, sob o manto da anexação, o inv~-
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. sor espalhou terror. Sob o disfarce de impedir o domí-
Deputados, a comunidade mundial está hoje bastan- nio estrangeiro da região, ele próprio a dominou, e
te sensibilizada com a luta do Tibete pela indepén- não o fez senão causando uma devastação completa:
dênda, mas o Brasil custa a se engajar nos movimen- praticou o colonialismo do atraso; causou a degrada-
tos de apoio a seus filhos, nossos irmãos distantes, ção ambiental; afrontou o uso da língua tibetana; con-
cujo sofrimento, nem por isso, deve ser minimizado. trolou a religião; privou o povo de direitos e Iiberda-

Na verdade, a distância geográfica, assim como des; oprimiu; ameaçou; humilhou; manipulou; obrigou
as diferenças históricas, raciais e culturais, não redi- ao trabalho forçado; prendeu; torturou; matou.
me a omissão. Tampouco os meandros da diploma- A matança tinha o objetivo claro da aniquilação
cia ou a pequena influência daquele país, no cenário do povo. Mas não só ela. Com singulares requintes
do mundo, justificam a posição oficial brasileira, ora de crueldade, deu-se início também às transferências
de ambigüidade, ora de total indiferença à causa tibe- de chineses para o território ocupado, às esteriliza-
tana. Trata-se, antes de mais nada, de úma questão ções, aos abortos forçados, às constantes deporta-
humanitária. Como tal, deve importar-nos, também, ções para o exílio, entenda-se a própria China, onde
pois as regras da civilização e do respeito aos direitos os tibetanos são fortemente discriminados.
humanos são universais. Tudo isso acabou por gerar uma supremacia

No entanto, parece que nem a recente visita, no numérica de chineses sobre tibetanos. Aqueles - os
mês de abril último, do Dalai Lama ao Brasil, é a se- chineses - hoje, constituem a maioria dos habitantes
gunda vez, aliás, que nos honra com sua presença e, como tal, detêm o comando político, impõem a lín-
quase santa, conseguiu isso. gua, os costumes e a religião aos nativos. Absurdo

O DaJai Lama é, sem dúvida, um ser de luz, entre os maiores, os chineses consider~m a civiliza-
mundialmente admirado pela Iiderançà espiritual que ção tibetana "bárbara".
exerce. Em 1989, recebeu o Prêmio Nobel da Paz, Pior que qualquer coisa, .entretanto,é o genocí-
justamente pelo trabalho peregrino de salvar o seu dio, que continl!a. Vários artigos da Declaração Uni-
povo. Pois bem, Sras. e Srs. Deputados, com a auto- versal dos Direitos Humanos são consj~temente vi-
ridade moral dos incansáveis, ele orienta uma resis- olados. Quem se manifesta contra a <:Ii.t&dura comu-
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nista sofre duras represálias. Possuir foto do Dalai Gama vem utilizando-se, inteligentemente, de várias
Lama, exibir a bandeira tibetana ou ser apanhado estratégias, entre as quais desponta a atração de no-
com qualquer material pró-Tibete é motivo, entre inú- vos investimentos estrangeiros para o Estado, medi-
meros outros, de prisão imediata. ante a apresentação de oportunidades sólidas de ne-

Atualmente, há, nobres colegas, mais de 1.100 gócios, medida que aumentará seguramente a capa-
presos políticos no'Tibete, muitos sem ter tido a opor- cidade da poupança interna da Bahia.
tunidade de defesa e julgamento. Segue-se a rotina A propósito disso, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
de primeiro dar o veredicto, para depois se preocupar Deputados, torna-se imprescindível divulgar e elogiar
com os ritos formais, uma situação verdadeiramente aqui neste Parlamento tanto o descortino quanto os
infame para qualquer ser humano. ingentes esforços desenvolvidos pelo Secretário Be-

Tal é a gravidade do caso, tantas as iniqüida- nito Gama na longa e complexa disputa que vem rea-
des, que não importam, volto a dizer, a distância e as lizando pela conquista da instalação de um fábrica de
diferenças. Elas não valem como desculpa. Se as au- automóveis Ford na Bahia. As negociações entre a
toridades da nossa diplomacia e mesmo o Presidente Ford e o Governo da Bahia começaram, oficialmente,
da República, Sr. Presidente, não se permitem qual- no último dia 5 de maio, quando cinco dirigentes da
quer manifestação, nenhuma moção, nada que de al- montadora vieram a Salvador. Os entendimentos,
guma forma possa contribuir para fazer crescer o bolo desde então, envolvem dezenas de técnicos de dife-
da solidari~dade internacional, é preciso inverter ca- rentes Secretarias de Estado, e já se encontram em
minhos: passa a caber à sociedade o papel de se in- fase bem adiantada.
dignar, de provocar, de instar, de estimular, de mobili- Conforme afirmou à imprensa o Titular da Se-
zar. E, mais combativos e presentes, muitos segmen- cretaria de Indústria, Comércio e Mineração, o fato de
tos juntos, inclusive este Parlamento, acabarão por os dirigentes da Ford visitarem a Bahia duas vezes,
transformar a inércia governamental em atitude,·con- no espaço de um mês, revela o potencial do Estado
tribuindo para mudar - quem sabe? - a vida e a histó- para a instalação de um empreendimento industrial
ria do povo tibetano. do porte de.uma unidade de produção automobilística

Era o que tinha a dizer. com 6 milhões de metros quadrados, investimentos
O SR. PEDRO IRUJO (PMDB - BA. Pronuncia de mais de US$1 bilhão egeração de 100 mil empre-

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. gos no prazo de três anos. A Bahia realmente está no
Deputados, sinto-me profundamente feliz e extrema- páreo. Com a liderança do Governador César Bor-
mente honrado de vir hoje a esta tribuna para tecer al- ges, do Presidente do Congresso, Senador Antônio
gumas considerações sobre a notável atuação de Carlos Magalhães, de toda a bancada Parlamentar e
uma das mais destacadas figuras da política baiana. das lideranças empresariais do Estado, espera-se
Trata-se do competente e talentoso Secretário da que, dentro de mais algumas sem~nas, o Conselho
Indústria, Comércio e Mineração do Estado da Bahia, de Administração da Ford, em Detroit, nos EUA, tome
o Deputado Benito Gama, cuja administração vem uma decisão que faça os baianos exultarem de ale-
sendo publicamente consagrada em razão de suas gria.
importantes e necessárias realizações. Em síntese, Sr. Presidente, na qualidade de re-

A síntese da política industrial do seu programa presentante do povo baiano neste Parlamento, quero
de governo pode ser assim evidenciada: crescer, deixar registradas nos Anais desta Casa minhas sin-
desconcentrar e diversificar. Desta forma, o ilustre ceras congratulações ao Secretário Benito Gama,
Secretário, conhecedor profundo dos problemas es- exemplar e eficiente homem público, a quem toda a
truturais da Bahia, demonstra seu claro e estratégico Bahia e o Congresso Nacional aprenderam a admirar
objetivo de reduzir os desequilíbrios regionais, bem por realizações como esta, que, sendo consumada,
como diminuir a desigualdade social. Essa política, implantará na Bahia o Projeto Amazon, a maior unida-
sem dúvida, sinaliza para uma significativa transfor- de piloto da Ford no mundo, estimando uma produ-
mação do perfil industrial da Bahia, através da diversi- ção de 250 mil automóveis/ano, inacigurando um
ficação da sua base produtiva e da desconcentração novo ciclo na economia baiana e norde~tina.
geográfica das suas indústrias, resultando na criação Era o que tinha a dizer. I
de nova$oportunidades de emprego e melhoria da A SRA. TETÉ BEZERRA (PMDB~MT. Pronun-
qualidade de vida da população baiana. cia o seguinte discurso.) - Sr. President~, Sras. e Srs.

Objetivando concretizar e impulsionar esse seu Deputados, o PMDB de Mato Grossd está de luto
programB:de política industrial, o Secretário Benito hoje. Perdemos um dos mais ilustres cpmpanheiros,



NOTA A QUE SE REFERE A ORADORA:

o Partido do Movimento Democrático Brasileiro
- PMDB, comovido com o falecimento do seu primei
ro militante, fundador, Senador Vicente Bezerra Neto,
advogado, jornalista, deputado estadual, senador,
político da maior envergadura, vem manifestar o mais
profundo pesar pelo seu falecimento, às famílias as
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um homem que ajudou a construir o nosso partido, mais expressivas condolências e que o seu exemplo
mais do que isso, ajudou a construir a democracia de cidadania, testemunhado por quase um século,
neste País. - sirva ao militantes e a todos que defendem com sin-

Falo do ex-Senador e ex-Deputado Federal ceridade o bem comum.
Vicente Bezerra Neto, que criou e implantou o antigo Partido do Movimento Democrático
MDB, no ano de 1966, em pleno regime de ditadura, Brasileiro - PMDB
num Estado onde a política era dominada por antigos Presidente do Diretório Regional do PMDB/MT
coronéis.

Naquela época, enquanto militante do MDB, Senador Carlos Gomes Bezerra
Bezerra Neto já percorria as estradas do longínquo O SR. JOSÉ CARLOS COUTINHO (PFL - RJ.
Mato Grosso para defender a necessidade de uma Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Assembléia Nacional Constituinte, o restabelecimen- Sras. e Srs. Deputados, a presença nesta tribuna é
to do Estado de Direito, da soberania da vontade po- tar-êfa das mais agradáveis para este Deputado, pois
pular e do pluripartidarismo e o fim das áreas de segu- tenho motivos para noticiar o raro e excepcional. Em
rança nacional. recente visita ao Hospital Azevedo de Lima, em Nite-

Vicente Bezerra Neto, advogado de uma gera- rói, encontramos a confirmação do que ouvimos de
ção que sofreu na busca da redemocratização do usuários e que deveras nos impressionou, e não po-
País, teve como característica a luta intransigente díamos deixar de trazer este comentário aos nobres
pela valorização da cidadania e, até os últimos dias colegas, eis que verberamos por diversas vezes as
de sua vida, lutou pela dignidade e pelo pleno direito mazelas dos serviços de saúde, e não é novidade a
do povo brasileiro. Nos momentos de maior dificulda- penúria, que a mídia diariamente amplia e mostra cru-
de, Sr. Presidente, Vicente Bezerra Neto foi o advo- elmente, apesar dos esforços e providências dos ór-
gado de companheiros de partido que foram proces- gãos competentes.
sados e tiveram seus direitos políticos cassados pelo O Hospital Azevedo de Lima foi terceirizado e
regime militar. Não teve medo de sair pelas estradas passou à administração do Estado a partir de março
de nosso Estado para estruturar o MDB. E não foram deste ano, há três meses apenas, mantendo o mes-
poucas as reuniões clandestinas que ele e outros mo padrão de qualidade e serviços no atendimento
companheiros foram obrigados a fazer, para que pu- aos pacientes, e nos envaidece por nosso Estado do
déssemos ter em Mato Grosso, hoje, a base sólida Rio de Janeiro e por Niterói poder recomendá-lo
que o atual PMDB possui. como hospital-modelo, sabiamente administrado com

Vicente Bezerra Neto, apesar da idade que já curtas verbas e orçamento estreito, podendo oferecer
possuía, continuava vibrando como adolescente a apreciáveis serviços reconhecidos por justiça pelos
cada vitória conquistada pelo nosso partido e continu- que o procuram.
ava sendo a nossa referência quando precisávamos O Hospital Azevedo de Lima tem em seu âmbito
de uma análise mais lúcida e de estímulo nos mo- ótimas instalações, contendo 82 leitos cirúrgicos, oito
mentos de derrota. leitos de Centro de Tratamento Intensivo, sessenta

Bezerra Neto viveu o MDB e o PMDB. E o leitos na maternidade, todo o primeiro andar para cli-
PMDB de hoje vai mantê-lo vivo como um dos pilares nicas médica e cirúrgica, contendo ainda UTI Neona-
da luta democrática na qual estamos todos empenha- tal, Tomografia Computadorizada, Radiografia, Pron-
dos neste País. to Socorro Emergencial e Laboratório para exames

Solicito a V. Exa., Sr. Presidente, transcrição da emergenciais.
nota de pesar do Senador Carlos Gomes Bezerra, Entretanto, é preciso reconhecer o sacrifício
Presidente do Diretório Regional do PMDB de Mato que é sua manutenção atendendo 9 mil doentes/mês
Grosso. com a cota média de R$ 100.000,00 mensais com

que o Estado o assiste, razão que nos anima a solici
tar especial atenção do Ministério da Saúde, dentro
dos programas tão bem implantados pelo Ministro
José Serra, a fim de que o povo niteroiense possa
continuar se orgulhando do Hospital Azevedo de
Lima, que devia ser exemplo para todos nós.

Sr. Presidente, agradecendo a obsequiosa
atenção deste Plenário, também estendemos nossos
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aplausos ao Governador, Anthony Garotinho, ao Se- desemprego no País, com um índice de 15% em rela-
cretário de Saúde, Gilson Cantarino, à Direto- ção à população economicamente ativa.
ra-Geral, Dra. Eleonora Orvelin Soares, à Diretora Com cerca de 20 mil desempregados, Volta Re-
Administrativa, Sra. Elia Tereza De Almeida Silva, A donda só perde para os Municípios do ABC paulista,
todo o corpo médico e administrativo do hospital. com um índice de desemprego superior a 17%. Des-

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente e Sras. e de a década de 50, quando a Siderúrgica foi inaugu-
Srs. Deputados. rada, os trabalhadores da cidade nunca enfrentaram

O SR. DR. HELENO (PSDB - RJ. Pronuncia o tantas dificuldades quanto agora.
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. E é importante observar que os altos índices de
Deputados, a minha presença na tribuna é para con- desemprego na CSN não podem ser atribuídos ape-
vidar os meus colegas Deputados para conhecerem a nas à sua privatização. Afinal, o enxugamento nos
minha cidade jardim, a nova Duque de Caxias, a cida- quadros da usina vem desde a década de 80, passan-
de do lixo que o Prefeito Zito transformou num belo do de 23,2 mil empregados em 1980 para 9,8 mil no
jardim. ano passado. Só que o maior número de dispensa

Rua limpas, bem iluminadas, praças ajardina- ocorreu entre 1980 e 1995, com uma redução de qua-
das, com cores e vida; uma cidade que se está trans- se 10 mil postos de trabalho.
formando em referência nacional. A partir da privatização da empresa, em 1995,

O convite é para valer. Procurem-nos apara até o ano passado, foram dispensados mais 4 mil tra-
acertar detalhes. balhadores. Com isso, a Prefeitura de Volta Redonda

e suas respectivas empresas públicas se transforma-
Desejo também mais uma vez, e com muita ale- ram no principal empregador do Município, com um

gria, falar das novas inaugurações, inaugurações que total da 11,4 mil funcionários públicos.
estão se transformando numa rotina de festas em to-
dos os finais de semana. A redução do quadro de pessoal pode ser atri-

buída, também, às dificuldades de mercado que a
Os premiados desta semana foram os morado- empresa vem enfrentando atualmente, como a retra-

res dos bairros Jardim Primavera e Vila São Luiz. ção do comércio internacional do aço e a falta de
No sábado, uma verdadeira multidão foi aplau- competitividade de seus produtos no mercado exter-

dir o nosso grande líder popular, o Prefeito Zito, que no, diante da pesada concorrência de empresas inter-
em meio a mais uma consagração do povo, inaugu- nacionais.
rou as ruas: Alameda Farjas Coutinho, Alameda Hen- Com uma população estimada em 300 mil habi-
rique Fleuss, Estrada Mirindibas, Zalita, Projetada A, tantes, Volta Redonda conta com cerca de 120 mil
Rua De F, e trechos da Alameda Araújo de Porto Ale- postos de trabalho, insuficientes para atender à de-
gre, Estrada do Rosário, da Rua C e da Rua H, todos manda, que não pára de crescer com o ingresso de
no bairro Jardim Primavera. Todas essas ruas rece- uma parcela significativa de jovens que chegam ao
beram rede de saneamento, asfalto e iluminação a mercado de trabalho depois de atingir a maioridade.
vapor de sódio O esforço do Governo local e da Associação

No domingo, no bairro Vila São Luiz, os morado- Comercial para atrair novos investimentos para o Mu-
res receberam com grande festa o nosso Prefeito Zito nicípio tem obtido algum sucesso. A cidade está rece-
para as inaugurações das Ruas São Francisco, Ubi- bendo mais um supermercado e uma indústria, que
rajara, Senador José Kariala, São Jorge e trecho da deverão gerar cerca de mil novos empregos, e nego-
Av. Brasil. cia a instalação de uma fábrica da Vulcabrás.

Sinceramente, gostaria que os meus colegas, ti- Entretanto, só o esforço local não é suficiente
rassem um tempinho para conhecer essa cidade que para a superação desse angustiante problema. É fun-
vive momentos de grande euforia. Morar em Duque damental, também, o apoio do Governo do Estado,
de Caxias, no Rio de Janeiro, é viver em eterna prima- bem como do Governo Federal, para viabilizar novos
vera. investimentos na região, de forma a reduzir a depen-

O SR. RUBEM MEDINA (PFL - RJ. Pronuncia dência do Município em relação à CSN e assegurar a
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. retomada do crescimento econômico da cidade.
Deputados, a redução da oferta de postos de trabalho Entendo que o Governo Federal, por meio do
na Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), em Volta Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Redonda, no sul fluminense, nos últimos dezenove Social (BNDES), deveria criar linhas especiais de cré-
anos, transformou o Município num dos campeões de dito para financiar novos projetos em Municípios



Obrigadol
O SR. UBIRATAN AGUIAR (PSDB - CE. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, consternado registro, desta tribuna,
o falecimento, em Fortaleza, do líder político José
Parente Prado, pertencente a tradicional família do
Município de Sobral.

O desaparecimento de José Prado empobrece
o Ceará, pois era ele um dos bons valores da política
cearense, revelado num passado recente. Herdou de
seu pai, Jerônimo Prado, o gosto pela política e logo
cedo despontava como uma das mais promissoras li
deranças da região norte do Ceará

Austero na condução da administração pública
e complacente com os dramas sociais, José Prado
destacou-se como Prefeito de Sobral, tendo promovi
do importantes programas nas diferentes áreas do
Município, com aplicação racional dos recursos públi
cos em cada uma das obras realizadas.

Ao longô de sua vitoriosa carreira política, foi
também Deputàclo Estadual, onde deixou assinalada
sua marcante presenç,ª_na defesa dos mais legítimos
interesses da região quêlão-bem representou. O seu
nome dignifica a galeria de ex-Deputados do meu
Estado, e o seu desempenho à frente da Prefeitura
sobralense haverá de perpetuar a sua memória,
como credor permanente da admiração e do respeito
dos seus conterrâneos.

A tradição política da família Prado, Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, não desaparece com
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como o de Volta Redonda, que, durante quase meio O que na realidade acontece é que o Governo
século, viveu em função de uma siderúrgica que sem- do Distrito Federal tem que arcar com os custos de
pre representou a esperança de vida melhor para mi- oferecer sustentabilidade aos Poderes da República,
Ihares de tréibalhadores e que hoje já não atende às representações diplomáticas de todos os países ami-
novas demandas da sociedade por crescimento, ge- gos e organismos internacionais, empresas nacionais
ração de renda e bem-estar social. e estrangeiras. Ou seja, Brasília tem que estar sem-

O SR. RICARDO NORONHA (PMDB - DF. Pro- pre bela, não pode haver falta em qualquer serviço
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e prestado a essa comunidade, como água tratada, es-
Srs. Deputados, desejo registrar que recebi esta se- goto e captação de águas pluviais, energia elétrica,
mana uma carta circular encabeçada pela Associa- iluminação pública, telefonia, segurança pública,
ção Comercial e Industrial de Anápolis, e creio que os transportes, saúde, educação, asfalto, ajardinamento
colegas Deputados também a receberam. e outros serviços públicos que são responsabilidade

Lamentavelmente os signatários dessa carta ta- do Governo local e que são executados plenamente.
zem graves, falsas afirmações e denúncias contra o Ora, ou o Governador do Distrito Federal busca
Distrito Federal e o Governador Joaquim Roriz. meios para produzir e arrecadar, ou não terá como

manter Brasília e o Distrito Federal em condições de
Querem os autores dessa carta que o Governo ser a Capital de todos os brasileiros.

do Distrito Federal não crie empregos, não estimule a Finalmente, deixo registrado um pedido aos no-
criação de novas empresas, não tenha um programa bres colegas que rejeitam a citada carta circular da
habitacional, não permita a entrada de imigrantes no Associação Comercial e Industrial de Anápolis: se
DF, sob o argumento de que as cidades do Entorno e
especificamente Anápolis serão prejudicadas com as possível, comuniquem àquela associação sua rejei-

ações desenvolvimentistas que o GDF possa realizar. ção.
Chegam aqueles senhores a criticar o nosso Gover-
nador, porque vem de maneira ousada investindo na
criação de emprego, na implantação e implementa
ção de novas empresas, de uma política habitacional
séria e digna para os nossos cidadãos.

Durante o governo passado, muitas das nossas
empresas, principalmente indústrias, transferiram-se
para Goiás em virtude das vantagens lá oferecidas,
tais como doação de terrenos e isenção de impostos;
em conseqüência, aumentou o desemprego no Distri
to Federal e diminuiu a arrecadação fiscal.

Agora que o Governo resolveu estimular a im
plantação de empresas no DF, recebe críticas daque
les que mais se beneficiaram com a taxação diferen
ciada do ICMS.

Jamais tivemos um Governador tão compromis
sado com o Distrito Federal como Joaquim Roriz, ho
mem que assistiu a esta cidade ser criada - inclusive
parte das terras de Brasília foram da sua família. Mas,
o mais importante é que Joaquim Roriz vem com ha
bilidade resolvendo os problemas que encontrou ao
reassumir o Governo do Distrito Federal.

Além disso, afirmaram falsamente que o Distrito
Federal é sustentado pela União, coisa que deveria
realmente ser, mas, ao contrário, prova disso é que o
nosso Governo teve que negociar uma dívida com a
União há poucos dias. Ora, se o DF fosse sustentado
pelo Governo Federal, não teria sentido ser devedor
daquela.



v- GRANDE EXPEDIENTE

Uma vez atendida a necessidade básica de ali
mentação, aflora como mais emergencial a da mora·
dia, pois todos temos o direito e a necessidade de nos
abrigar. O conceito de moradia, como o próprio hábi
tat, vem nos últimos tempos sofrendo transforma
ções, não se limitando apenas às edificações. Nele
está inserido de forma mais abrangente a condição
de habitabilidade e salubridade, assegurando-se-Ihe
condições ambientais apropriadas, espaço suficiente,
segurança,durabilidade, iluminação, ventilação,
abastecimento de água, esgotamento sanitário, bem
como adequação da localização.

É óbvio',que, se comparadas essas condições
com a realidade brasileira, parece um sonho e ao
mesmo temp6um desafio melhorar as condições de
vida dos mais'carentes.

Tem a palavra a srª Almerinda de Carvalho.

A SRA. ALMERINDA DE CARVALHO (PFL 
RJ. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, com a preocupação que está exis
tindo hoje no Governo a respeito de todos esses es
cândalos, acho que estamos esquecendo as nossas
prioridades. Por isso, gostaria de falar sobre o grande
problema habitacional que existe no nosso País. Sou
representante do Município do Rio de Janeiro, da Bai·
xada Fluminense, área caótica quanto ao sistema ha
bitacional.

Gostaria de dizer aos nobres Deputados que a
situação habitacional no nosso País é muito grave.
Dentre os fatores que classificam um país como de
senvolvido ou subdesenvolvido, evidencia-se de for
ma cristalina o contraste clamoroso dos níveis de vida
da sua população. Nesse particular, nosso País reve
la o quanto tem sido injusto com a política habitacio
nal de nossa população, especialmente a mais caren
te.
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a morte do inesquecível líder que hoje homenageio: Nossa realidade registra que cerca de 8,5 mi-
Ela continuará presente na pessoa de seu filho Ricar- Ihões de brasileiros, o que corresponde a 5,8% da
do Prado, que, a exemplo do seu saudoso genitor, co- nossa população, igual à população da Suíça, vivem
meça ascender como uma liderança que o tempo ha- em situação absolutamente precária no que diz res-
verá de firmar. peito às condições de habitação, segundo dados da

Ao terminar as minhas considerações em torno Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios -
de alguns traços da forte personalidade de José PNDA, divulgada pelo IBGE.
Prado, manifesto os meus sentimentos à sua família e Entretanto, se considerado que habitação pre-
a minha irrestrita solidariedade ao povo sobralense cária é aquela construída com material não durável,
pela irreparável perda. com sobras de madeira, papelão, plástico etc., esses

Era o que tinha a dizer. números, segundo algumas estatísticas, alcançam
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) _ cerca de 25 milhões de pessoas, que estão morando

Passa-se ao em condições precárias, amontoadas sob o mesmo
teto. Ao longo dos tempos, a cada mudança de Go
verno, novos diagnósticos são feitos, nova política é
adotada, e o déficit habitacional se amplia, com refle
xo direto na população de baixa renda, o que preo
cupa sobremaneira a mim, e creio que também a
V. Exas.

A demanda habitacional estimada para o Brasil
no ano 2000, na área urbana, será de cerca de 11 mi
lhões e 370 mil unidades. Enquanto na área rural o fe
nômeno se inverte, com sobra de moradias, conforme
relatório elaborado pela Secretaria de Política Urbana
do Ministério do Planejamento e pela Fundação João
Pinheiro, de Belo Horizonte.

Documentos da Secretaria de Política Urbana
do Ministério do Orçamento e Gestão reconhecem
que a União não dispõe de recursos suficientes para
atender à demanda habitacional do País. Assim, res
tam aos mutuários raras alternativas de aquisição da
casa própria, diante da falência do Sistema Financei
ro da Habitação e da queda de depósitos nas contas
de poupança.

É sabido que compete ao Poder Público a exe·
cução da política habitacional, de forma global, efeti
va e continuada. Entretanto, estou convicta de que o
Governo Federal sozinho não é capaz de solucionar o
grave problema do déficit habitacional, sendo mister
para tal uma articulação ampla com Estados, Municí
pios e sociedade civil, instituindo-se, assim, uma polí
tica nacional de habitação com status de política de
Estado, e não política de governo.

O Sr. Simão Sessim - V. Exa. me permite um
aparte?

A SRA. ALMERINDA DE CARVALHO - Pois
não, nobre Deputado Simão Sessim.

O Sr. Simão Sessim - Nobre Deputada, faço
este aparte inclusive para homenagear V. Exa., que é
da minha região e traz a esta Casa um pronuncia
mento sobre habitação, um tema importante. Gosta
ria de acrescentar ao discurso de V. Exa. que, desde
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a extinção do BNH, não há uma política habitacional tem condição de adquirir terrenos, tampouco edifi-
definida no País. Após a extinção desse órgão, ne- cá-los.
nhum Governo teve a coragem de enfrentar o grande Segurdo dados do Banco Mundial, o Brasil gas-
déficit público nacional existente, de cerca de 6 mi- ta cada vez merias com os programas habitacionais.
Ihões de habitações. Mudou-se o Sistema Financeiro E quando são colocados à venda imóveis finan-
da Habitação para SFI, mas nada aconteceu. Os ban- ciados pelos agentes financeiros, acaba faltando
cos prometeram participar da captação de poupança compradores, uma vez que a condição de pagamento
para empregá-Ia na construção de casas, e nada dis- ultrapassa a renda familiar que poderia ser compro-
so aconteceu. Por isso, nobre Deputada, quando metida para tal fim; ou, então, suportam os primeiros
V.Exa. traz a esta Casa um discurso dessa importân- pagamentos para, em seguida, tornarem-se inadim-
cia, como seu colega da Baixada Fluminense, onde plentes, gerando desequilíbrio de outras naturezas.
sofremos diretamente não só com o problema da mo- O Sr. Fernando Coruja - Nobre Deputada, per-
radia, mas principalmente com os ligados à habita- mite-me V. Exa. um aparte?
ção, como falta de água, de esgoto, de coleta e desti- A SRA. ALMERINDA DE CARVALHO _ Com
nação final do lixo, de saneamento, enfim, de toda a prazer, nobre Deputado.
infra-estrutura necessária para que haja uma vida O Sr. Fernando Coruja _ Nobre Deputada,
digna, não poderia deixar de aparteá-Ia para lhe dar o queria cumprimentar V. Exa. pelo pronunciamento
meu apoio. Esperamos que a nossa região, a Baixa- quê traz a esta Casa. A questão da habitação, sem
da Fluminense, com 4 milhões de habitantes, possa dúvida, é das mais graves neste País. Lembro que,
ter, por intermédio desse novo programa habitacional por ocasião da Constituinte, houve ampla discussão,
do Governo, algumas ofertas de moradias, atenden- se seria incluído no art. 62 da Constituição, que trata
do pelo menos à grande demanda reprimida. dos direitos sociais, o direito à habitação, como o são

A SRA. ALMERINDA DE CARVALHO - Agra- a saúde, a educação, o lazer e a segurança. Naquela
deço a V. Exa. o aparte. ocasião houve um grande lobby - eu não era Depu-

Prossigo, Sr. Presidente. Num País onde a po- tado, mas pude acompanhar de longe - no sentido
pulação favelada de um Estado como o Rio de Janei- de excluir a habitação como direito social. Houve um
ro é maior que a população de alguns Estados brasi- lobby de alguns setores privados que achavam que o
leiros, é fácil concluir que ocorre disfunção socioeco- Governo não deveria avançar no sentido de garantir
nômica relevante, decorrente, por certo, de política esse direito tão importante, que é o direito à habita-
inadequada para esse setor. ção. Por isso, tramitam alguns projetos nesta Casa

Essa inadequação reflete-se mais diretamente pedindo a inclusão da habitação como um direito so-
sobre a classe média baixa e de renda mínima, estan- cial. Acredito que devemos apoiar essa inclusão, por-
do suas vítimas principais vivendo hoje nos cinturões que isso muda o enfoque. No meu entendimento, ha-
de miséria das grandes cidades, enclausuradas em bitaçãoé um direito social, e o Governo e a sociedade
cortiços, palafitas, favelas e outros abrigos indignos como um todo devem trabalhar para garanti-lo.
da condição humana. V. Exa. aborda muito bem a questão do déficit que

Nosso País registra hoje uma expansão demo- existe neste País em termos de quantidade e qualida-
gráfica de 1,8%; acrescentando-se cerca de 2,7 mi- de. É preciso políticas governamentais claras que, ao
Ihões de pessoas a cada ano, somados ao déficit de lado de atender a essa demanda levantada por
mais de 10 milhões de moradias já existentes, não V. Exa, permitam que se tenha um aquecimento da
pode ser tratada de forma paliativa, e, sim, de forma economia. Particularmente, sou a favor da teoria de
mais eficaz, sob pena de continuar a crescer o déficit que o Governo precisa investir fundamentalmente no
habitacional. setor produtivo, ea habitação popular e a construção

Em decorrência dessa carência, é fácil verificar civil são maneiras claras de criar empregos. Meus
pessoas morando em condições desumanas, com cumprimentos a V. Exa.pelo pronunciamento.
agravante de não se respeitarem as áreas de risco A SRA. ALMERINDA DE CARVALHO - Muito
públicas e de preservação ambiental, proliferando os obrigada, Deputado. .
loteamentos e condomínios clandestinos e irregula- Sr. Presidente, toda essa situação demonstra a
res, em total desrespeito ao Poder Público. incapacidade do nosso povo de adquirir sua casa pró-

Por outro lado, Sr. Presidente, em função da ba- pria ao longo das duas últimas décadas, sendo aces-
ixa renda e do pouco incentivo governamental, é no- sível a apenas 3% da população corp.rendimentos de
tório que a população, em sua grande maioria, não até cinco saláriós mínimos.
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No início de seu primeiro mandato, o Presidente visória nll 1.823, de 29 de abril de 1999; criando o Pro-
Fernando Henrique Cardoso apresentou proposta grama de Arrendamento Residencial, com opção de
substancial para o setor habitacional, manifestando compra do imóvel.
preocupação com a aplicação dos recursos para que Para a implementação da medida, visando mu-
os resultados fossem positivos. dar o enfoque da intervenção pública na solução do

A aplicação de recursos do FGTS nos progra- problema habitacional, a Caixa Econômica Federal,
mas Pró-moradia e Pró-saneamento foi alentadora, agente gestor do programa, destaca a importância da
mas, em função da falta de programas anteriores, parceria entre aquele órgão, os Estados e os Municí-
essa demanda passou a exigir recursos vultosos e pios, inclusive sugerindo que sejam editadas leis mu-
projeto de grande magnitude, o que constituiu apenas nicipais isentando dos impostos municipais os imóve-
um primeiro passo. is enquanto permanecerem sob a propriedade do fun-

Em 1995, a Caixa Econômica Federal abriu um do constituído pela medida provisória.
programa de financiamento habitacional voltado para A iniciativa do Governo Federal constitui um
a compra ou a reforma da casa própria para famílias passo importante, mas não corresponde ao anseio
com renda mensal entre 300 e 1.200 reais. No início, geral da população desprovida de moradia condigna.
a procura foi grande. Entretanto, poucos obtiveram Ouço, com prazer, o Deputado Themístocles
acesso ao financiamento, em razão do baixo valor Sampaio.
das cartas de crédito e do valor elevado dos imóveis, O Sr. Themístocles Sampaio - Deputada
bem como pelos entraves burocráticos na tramitação Almerinda de Carvalho, não sou do Rio de Janeiro,
dos processos de financiamento. mas tenho muita saudade daquela cidade onde pas-

Merece destacar também as imposições feitas sei parte da minha mocidade. Estudei na Escola Su-
pelas normas do Banco Central, que oneram os mu- perior de Comércio, localizada na Praça da República
tuários em proporção superior à elevação de suas e trabalhei como comerciário na Avenida Passos. Re-
rendas; contudo, em outros casos, existem mutuários conheço o que V.Exa. diz quando se refere a parte do
que estão pagando prestações ínfimas, inferiores ao Rio de Janeiro. Infelizmente, estamos muito atrasa-
gasto de emissão e da remessa da cobrança. dos em relação ao desenvolvimento habitacional. Se

Para o período 1996/1999, foram previstos re- V. Exa. visitasse o interior do Estado do Piauí, alguma
cursos provenientes do FGTS que corresponderam a cidade como a minha Esperantina, veria que aquela
menos de 50% da demanda. O Governo tem cons- população vive uma situação triste, morando em ca-
ciência da carência dos recursos públicos federais, sebres de palha. É isso o que causa doenças. Ali não
mas vem empreendendo estudos tendentes a envol- existe saneamento. Essa população não tem como
ver os Estados, os Municípios e até mesmo a iniciati- se defender. O Governo, que teve tanto dinheiro para
va privada na solução do problema. salvar bancos e banqueiros, que salve o nosso povo,

A preocupação existe, mas não deve ser ape- dando-lhe condições dignas de vida e moradia.
nas do Poder Executivo, e, sim, de todos os Poderes, A SRA. ALMERINDA DE CARVALHO - Muito
no intuito de buscar uma solução para a crise do setor obrigada, Deputado Themístocles Sampaio.
habitacional. Uma vez encontrada, estaríamos contri- Por tais razões, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
buindo para solucionar outro problema, maior ou igual Deputados, conclamo todos para a solução dessa dí-
ao da habitação, que é o desemprego. A construção vida social para com nossos irmãos mais carentes,
civil é um dos setores que mais gera emprego. Ha- pois a construção de uma nova sociedade requer um
vendo incremento nas construções, conseqüente- mínimo de solidariedade humana.
mente milhões de novos empregos serão criados O Sr. Pompeo De Mattos - Concede-me
com reflexos diretos nos demais segmentos da eco- V. Exa. um aparte, Deputada?
nomia. A SRA. ALMERINDA DE CARVALHO - Com

Segundo dados da Câmara Brasileira da Cons- prazer, Deputado.
trução Civil, este setor já foi responsável por 4 mi- O Sr. Pompeo De Mattos - Congratulo-me
Ihões de empregos diretos, mas hoje esse número al- com V.Exa. pelo importante e oportuno pronuncia-
cança aproximadamente 2 milhões de trabalhadores, mento, mas gostaria de acrescentar um fato que en-
em decorrência da ociosidade no setor da construção tendo ser extremamente importante. Vivemos num
civil. país continental, com uma população de milhões de

Expressando mais uma vez sua preocupação . habitantes, mas, sinceramente, há espaço suficiente
com o setor, o Governo Federal editou a Medida Pro- . para todos e sobra lugar. Não há como compreender
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que, após o homem ter chegado à lua e quando esta
mos às portas de um novo milênio, possa haver al
guém que não tenha casa. Eü tenho dito - fui Prefeito
e fui Deputado do Rio Grande do Sul - que não há
como compreender que uma família possa não ter
casa, quando até o tatu tem toca. É uma expressão
um tanto chula, mas essa é a verdade. Os animais
têm o seu hábitat. Assim, não há como o ser humano
não ter o seu. Mais do que isso, permita-me dizer, o
abrigo que se dá à família significa geração de empre
go e renda, pois a construção civil causa movimenta
ção econômica no País. E, ainda assim, infelizmente
não há em nosso País algo consistente, prático, efeti
vo e definitivo em termos de programa de habitação.
O Governo Federal deveria tomar uma atitude séria e
taxar as grandes fortunas, os latifundiários das habi
tações urbanas. Que esses sejam taxados e que o di
nheiro recolhido desses ricaços sirva exatamente
para financiar, a fundo perdido, habitações daqueles
que não têm sequer uma casa de papelão. Quero dei
xar essa sugestão prática junto àquelas que V. Exa.
deixa no seu pronunciamento. O que para eles é bem
pouco é muito para aqueles que precisam. É como
um grão de areia: apesar de bem pequeno, em nos
sos olhos faz um estrago enorme. Fundamentalmen
te, a diferença está aí.

A SRA. ALMERINDA DE CARVALHO - Agra
deço o aparte a V. Exa., dizendo que concordo plena
mente.

Um dos nobres Deputados falou sobre a sua re
gião, mas esse problema é de todas as regiões do
País. A deficiência é muito grande. Sou de uma re
gião da Baixada Fluminense onde a situação é real
mente caótica, convivo diretamente com essa popula
ção que não tem casa. Acho que teríamos de lutar
para trazer à tona os problemas da área social, não
só no que se refere à habitação, mas também ao tra
balho, e deixar um pouco de falar sobre coisas que
não levam a nada. Temos de lutar por objetivos maio
res no Município e no Estado.

Era o que tinha a dizer.

Durante o discurso da SrB Almerinda
Carvalho, assumem sucessivamente a Pre
sidência os Srs. Gonzaga Patriota, 4Q Su
plente de Secretário, Djalma Paes, § 2 2 do
art. 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Djalma Paes) - Concedo
a palavra ao nobre Deputado Gonzaga Patriota, que
disporá de 25 minutos.

O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e

Srs. Deputados, a seca deste ano no Nordeste é uma
das piores já registradas. Não que seja um fato novo,
no Império já existia o seu registro. No entanto, este
ano ela se apresenta sem precedentes.

Na região onde nasci, do Moxotó, destacando o
meu Município e o de Sertânea - de onde V. Exa., Sr.
Presidente, também recebe votos -, há três anos não
chove. Alguém pode até pensar que não é verdade,
mas há três anos, no quarto Município do Estado, não
se registra um milímetro de chuva. Os pequenos re
banhos que existiam ali já foram erradicados, e surge,
Deputado Themístocles Sampaio, que é lá do Piauí,
graças a Deus de uma região onde ainda chove, o
êxodo rural. As famílias de agricultores que nasceram
e se criaram na zona rural vão para as cidades sem
terem onde morar.

Como falou a Deputada Almerinda de Carvalho
sobre o problema da habitação, se já é difícil a vida
para quem nasceu e está-se criando na cidade, pior
para quem vem da zona rural inchar as periferias. Do
êxodo rural à marginalização, Deputado Djalma
Paes, é um pulo. São mais afetados os jovens e ado
lescentes que nasceram e aprenderam a trabalhar na
pequena agricultura, a agricultura familiar; incremen
ta-se a prostituição das meninas que nasceram na
zona rural, vem a vergonha dos pais de família e nós,
aqui no Congresso Nacional, estamos a contar todos
os dias histórias sobre a seca, sem resolver nada.

Sabemos, por exemplo, que para se fazer a
transposição das águas do Rio São Francisco para os
Estados do Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte 
aqui muito bem representado pelo Deputado Laire
Rosado, presente no plenário - são necessários em
torno de dois bilhões de reais. O então Ministro do
Interior, Mário Andreazza, construiu o maior lago do
mundo, o de Sobradinho, e elevou o Rio São Francis
co em mais de trinta metros. Utilizou-se, nessa obra,
de uma elevação natural.

Pensam, estudam, fazem projetos para uma
transposição na região de Cabrobó, onde não há ele
vação natural, o que não resolverá o problema dos
rios secos do Estado de Pernambuco. Com isso já se
gastaram mais de dez milhões em estudos. A Bahia é
contra, sou contra também, pelo desperdício. Se va
mos fazer uma transposição planejada, temos de fa
zê-Ia de maneira racional, numa região que possa be
neficiar os rios secos do Estado de Pernambuco; be
neficiar e completar o Projeto de Irrigação Senador
Nilo Coelho, através do rio Pontal, daRio das Garças;
melhorar a irrigação da região do Araripe, através do
rio São Pedro, do Rio Brígida; chegarà região de Sal
gueiro, pelo Rio Salgueiro e pelo rio Terra Nova e
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a~entrar no Ceará pelo Rio Jag~aribe para ~hegar no O Sr. Themístocles Sampaio - Nobre Deputado
RIO Grande d.o _Norte e tambem na Paralba.. Com Gonzaga Patriota, estou satisfeito, porque o pano-
e~sa transposlçao pela Serra das Marrecas, vai tam- rama mudou. Devemos trabalhar é por isso. Os Depu-
bem para o Estado do Deputado Themístocles Sam- tados vêm aqui não para fazer acusações, para xin-
paio, para a região de São Raimundo Nonato. Eo que gamentos. Estamos aqui com o poder do povo. O

. falta? A ação polftica. povo, quando nos mandou para esta Casa, teve a
Como se pode aceitar o Governo gastando, por certeza de que iríamos trabalhar não só por nossa

mês, milhões com as frentes da vergonha, chamadas região, mas também pelo Brasil. Não são só os Depu-
de frentes produtivas? Está chegando o Deputado tados do Nordeste que devem levantar-se, os do Sul
Marcondes Gadelha, que conhece muito bem esse também. Estou aqui ao lado do meu amigo Mílton
problema. São frentes da vergonha essas frentes de Monti, Deputado por São Paulo. Quantos mil votos
emergência. De produtiva elas não têm nada. O Go- ele não teve de nordestinos que fugiram da nossa ter-
verno gasta, no Nordeste, todo ano, uns dois bilhões, ra e estão em São Paulo para salvar a sua vida, não
que poderiam ser usados para fazer a transposição morrer de fome, deixando as suas mulheres como vi-
das águas do São Francisco. úvas de maridos vivos? Devemos lutar. Tenho procu-

O Sr. Themístocles Sampaio - V. Exa. me rado fazer um movimento para que a bancada do Nor-
concede um aparte? deste se una e faça com que o Governo Federal e to-

O SR. GONZAGA PATRIOTA -Concederei o das as autoridades responsáveis ajam para salvar 11
aparte a V. Exa. neste instante, saindo deste raciocí- ~i1h~es ~e habitantes e~ ~i1 ~unicípios onde o povo
nio para outro, pois estou com ele registrado. vive a mln~ua, sem assu~.tencla governamental. Va-

Queremos chamar a atenção dos Srs. Deputados mo-nos Unir, Deputado, nao só o Nordeste, mas ta~-
do Nordeste, principalmente dos que dão sustenta- b~~ o Sul, par~ salvar aquel~s quepassam, fo~e, ml-
ção ao Governo: vamos fazer um movimento, vamos sena, e que t~m os seus fl~hos vivendo a ~\Ingua,
dar as mãos. Não vamos falar em dinheiro que se rou- mor~endo à mingua, sem saude, sem e~ucaçao, sem
bou do Banco Central, nem de onde quer que seja. comida, sem trabalho. Lutemos todos nos, com a gra-
Vamos dar as mãos para fazermos essa transposição ça de Deus.
de Sobradinho, Serra das Marrecas para chegar no O SR. GONZAGA PATRIOTA - Muito obriga-
Jaguaribe, na Paraíba, no Rio Grande do Norte e aca- do, Deputado Themístocles. Faço questão de ter a
bar com essa vergonha - não é a vergonha do Gover- permissão de V. Exa. para que o seu aparte faça par-
no, é a vergonha que passam os agricultores, os ser- te do meu pronunciamento.
tanejos, os homens excluídos do Nordeste. Aqui ninguém vem para fazer acusações. Aqui

Eu ouço o Deputado Themístocles Sampaio, e não adiC!nta dize~9ue o Governo só olha para o Sul do
gostaria de ouvir também o Deputado, eterno Sena- País. Não, o Governo olha para todo o Brasil. Agora, o
dor, Marcondes Gadelha. Depois do Deputado The- que falta, exatamente, é isto: o apoio dos Deputados de
místocles Sampaio, ouvirei o Deputado Virgflio Gui- São Paulo, o apoio dos Deputados do Rio Grande do
marães, da região do Vale do Jequitinhonha, em Mi- Sul. Pensam os senhores que eles não sentem? Eles
nas Gerais, que também está sendo atingida pela sentem, porque sabem que todos nós somos irmãos.
seca. Não podemos mais ver o homem comendo palma, co-

Mas não quero aqui fazer discursos. Quero hoje mendo calangos, ou nel)1 isso, pois não existem mais
concluir este meu pronunciamento com uma ação, re- palmas nem calangos. E uma vergonha para um país
unindo os Parlamentares de todas as regiões para tão rico como o nosso. O aparte de V. Exa. fará parte
chamar a: atenção do Governo. Ninguém aqui agüen- do nosso pronunciamento.
ta mais escândalos; ninguém agüenta treze páginas Ouço, com prazer, o Deputado Virgflio Guima-
de denúncia do jornal Folha de S.Paulo; ninguém rães, que, como já disse aqui, também vive o sofri-
agüenta CPI dos bancos; ninguém agüenta CPI de mento da seca, obviamente que menos, num Estado
Poder Judiciário. São 513 Deputados do Brasil. O rico, mas S. Exa. também sente na pele na região do
Nordeste é Brasil também, e temos que resolver este Vale do Jequitinhonha, que hoje já faz parte da
ano, de uma vez por todas, essa vergonha nacional Sudene.
que é a seca no Nordeste, que, sabemos, enrica al- O Sr. Virgílio Guimarães - Muito obrigado, no-
guns e deixa'muitos mais miseráveis. bre Deputado Gonzaga Patriota, velho companheiro

Deputad6 Themístocles Sampaio, descul- da Constituinte e grande amigo. Para mim, é um pra-
pe-me. V. Exa.,tem a palavra. zer apartear V. Exa. como representante de Minas



O Sr. Marcondes Gadelha - Nobre Deputado,
quero louvar a determinação e a coragem com que
V. Exa. sustenta a tese da transposição das águas do
rio São Francisco, na verdade, o único mecanismo
capaz de restabelecer o equilíbrio hídrico no se
mi-árido nordestino. Considero muito oportuna a
exortação que V. Exa. faz ao Congresso Nacional, às
diversas bancadas, para que se unam nesse propósi
to de resolver definitivamente essa questão. V. Exa
tem toda a razão quando diz que este Congresso tem
atribuições e competências constitucionais para, em
última análise, criar a vontade política que seria capaz
de destravar os braços do Executivo e facilitar a exe
cução da obra. Digo a V. Exa. que o Congresso tem
poderes, inclusive, para determinar o início dessa
obra. Essa proposta de V. Exa. deveria ser incluída
na chamada Agenda Positiva do Congresso, sugeri
da pelo Presidente Michel Temer, para que o Con
gresso tome medidas concretas, a fim de resgatar mi-
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Gerais, que é também um Estado nordestino. O norte pela oportunidade de fazer este aparte. Parabéns
de Minas Gerais já fazia parte da Sudene; agora tam- pelo seu pronunciamento.
bém o Vale do Jequitinhonha. É uma região pobre, O SR. GONZAGA PATRIOTA - Agradeço a
que também padece dos problemas da seca, nem V. Exa. o aparte.
tanto por falta de água, visto que tem grandes rios, Antes de ouvir o eminente Deputado Marcondes
mas pela má distribuição pluviométrica, pela falta de Gadelha, quero dizer que o Nordeste é muito marca-
irrigação e de investimentos. Quero cumprimentar do. Assisti a um programa de televisão neste final de
V. Exa. pelo pronunciamento e dizer que o problema semana, quando um apresentador muito populista
do futuro será a água doce. No século da tecnologia, mostrou um poço jorrando no Nordeste, como se em
questões básicas ganharão primazia no concerto qualquer local da Região em que fosse perfurado um
mundial. Um dos grandes desafios para o século XXI buraco jorrasse água.
é o da água doce. Portanto, temos que tratar a ques- É bom que se deixe bem claro: esse apresenta-
tão com uma concepção ecológica, ambientalista, dor é um oportunista. No meu Estado, Pernambuco,
preservando nossos recursos naturais. Minas Gerais há uma bacia sedimentar do Município de Flores ao
é uma espécie de caixa-d'água do Brasil, e quando se Município de Ibimirim, que os Deputados Carlos Bata-
discute transposição de águas, imediatamente vem à ta e Djalma Paes conhecem muito bem. Obviamente,
mente, para nossa reflexão, entre outras, a questão se nessa região um poço for perfurado, ele dará água
do Rio São Francisco. Aí me lembro, nobre Deputado doce à vontade. Foi o que fez o apresentador de tele-
Gonzaga Patriota, o quanto nossas águas têm sido visão. Esse apresentador disse, inclusive, que a falta
maltratadas, poluídas. Os afluentes do São Francis- de água no Nordeste é culpa do Governo, porque
co, como o Rio das Velhas, não têm tratamento ambi- bastava que ele perfurasse poços, como se todos os
ental. Minas Gerais é também um Estado minerador, poços perfurados no Nordeste fossem iguais àqueles
e essa condição tem permitido que as águas que che- apresentados na televisão, ou seja, jorrassem água
gam ao Rio São Francisco, de uso alternativo - nave- doce. Não é verdade. Aquilo é uma pequena bacia
gação, irrigação, turismo e energia elétrica -, sejam em que poços foram perfurados pela Petrobras. Mi-
agredidas. Portanto, temos que ter uma concepção guel Arraes já fez o abastecimento de algumas cida-
integrada. Fez bem a bancada nordestina ao solicitar des e o Governador Jarbas Vasconcelos ainda fará
o adiamento da cisão e privatização da CHESF exata- de outras, porque já está pronta a adutora, mas não é
mente para se ter uma visão integrada, que possibilite em todo o Nordeste que haverá água potável, como
a inclusão da questão da irrigação e da transposição foi apresentado na televisão.
das águas. O mesmo digo em Minas Gerais em rela- Antes de ouvir o Deputado Carlos Batata, ouço,
ção a Furnas e outras medidas. É preciso que tenha- com prazer, o aparte do Deputado Marcondes Gade-
mos um plano diretor, uma concepção para a transpo- lha.
sição. Isso custa recursos, custa dinheiro, mas tam
bém custa vontade política para investir. Nesse senti
do, cumprimento V. Exa. pelo pronunciamento. Creio
que ele terá um impacto extremamente positivo para
toda a área nordestina, mas, como bem disse V. Exa.,
Minas Gerais faz parte do Nordeste e do restante do
País. Não poderia deixar de sublinhar só uma diver
gência. Temos que ter uma postura construtiva, mas
também fiscalizadora, pois, quem sabe, boa parte
dos recursos que faltaram para o Nordeste não foram
drenados devido à desvalorização do real e à especu
lação financeira. Isso também faz parte. Eu sei da sua
luta, da sua combatividade. Sei que quando V. Exa.
quis chamar a atenção para a necessidade de termos
proposições absolutamente construtivas e para enca
rar os problemas reais, os desafios reais do País, não
queria, evidentemente, abdicar da nossa condição
fiscalizadora para drenar os recursos para onde eles
possam efetivamente dar resultados. Muito obrigado



O SR. GONZAGA PATRIOTA - Obrigado,
Deputado Marcondes Gadelha. Comprometo-me a
conversar com o Presidente desta Casa, Deputado
Michel Temer, para que este assunto seja incluído na
Agenda Positiva, como também sugerir à Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
fazermos uma emenda de bancadas regionais. Seria
uma emenda da bancada do Nordeste, para que pu
déssemos fazer, além da LDO, a emenda nordestina
para a alocação de recursos.

Antes de ouvir o meu querido Deputado Carlos
Batata, do meu Estado, queria dizer que o que escrevi
não deu tempo nem para citar. Estou mostrando aqui,
Srs. Deputados, que, no Nordeste, num pedacinho de
terra, que abrange também a região do Deputado Ju
tahy Júnior, que está presente, encontramos a pe
quena irrigação que existe hoje tanto na Bahia quanto
em Pernambuco, adentrando nos Estados de Sergipe
e Alagoas.

Para dizer a verdade, Petrolina, que está no
Nordeste, tem a maior renda per capita do País. Pe
trolina manda frutas para a Europa e para os Estados
Unidos de avião, daquele com cem toneladas cada
um. Isso é produzido com um pouquinho de água que
se tira do rio. Há também o Projeto Nilo Coelho. A ma
ior usina de açúcar do Nordeste está em Juazeiro, é
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Ihões de nordestinos que se encontram em situação da família do Deputado João Colaço e se utiliza da
de extrema penúria no que diz respeito ao abasteci- água do rio São Francisco.
mento de água para todo o tipo de finalidade. Informo Neste discurso aqui mostramos um projeto de
a V. Exa. que apresentei emenda à Lei de Diretrizes reassentados, pessoas que vieram lá de Itaparica, há
Orçamentárias que solicita a alocação de recursos no treze anos, e estão em 1600 casas feitas pela Chesf.
Orçamento do ano 2000 para a transposição do Rio A água já está no projeto. Trata-se do Projeto Fulgên-
São Francisco. O Relator da matéria é o Senador Luiz cio, em Santa Maria da Boa Vista. Cada família rece-
Estevão, do Distrito Federal. No meu entendimento, be dois salários mínimos por mês. Há 23 escolas,
um grupo de Deputados desta Casa poderia tomar a hospitais e estrutura de uma grande cidade. A Chesf
iniciativa de instar ao Sr. Relator que atente a este gastou os olhos da cara. Esse projeto, iniciado há tre-
momento único, decisivo e fundamental para a vida ze anos, não funciona porque falta ser concluído. Na
daquelas populações, dando um parecer favorável a verdade, não falta ser concluído, mas falta ação do
essa matéria, que ainda não é tudo, mas o início de Governo para terminar o Projeto Fulgêncio. Temos de
uma grande gestão que resultará na execução dessa resolver isso. Não podemos continuar fazendo discur-
obra. Ainda teremos de passar pelo Plano Plurianual sos. No último sábado, levamos lá representantes da
de Investimentos e pela Lei Orçamentária do ano Chesf, do Banco do Nordeste, da Codevasf e do Go-
2000, mas o começo é agora, com a Lei de Diretrizes verno do Estado de Pernambuco, que, em suas men-
Orçamentárias, que deverá ser votada até o final de tes, de lá levaram uma fotografia. Todos concordam
junho. Peço a V. Exa. que, com o talento que Deus lhe que não podemos investir, durante treze anos, em
deu, com a sua competência e o espírito público do 1.600 famílias sem terminar o projeto.
qual está imbuído, ajude e continue concitando todos Para sair daqui muito feliz, gostaria de ter o apo-
os colegas para que, ao final, tenhamos a consecu- io deste Congresso, da bancada do Nordeste, para
ção desse propósito. Mais uma vez, parabéns por não ver a seca, a miséria e 2 mil metros cúbicos de
esse discurso verdadeiramente patriótico que V. Exa. água do São Francisco sendo derramados a cada se-
profere nesta tarde. gundo no oceano, poluindo-o, por falta de uma ação

de 2 ou 3 bilhões, que resolveriam o problema do Rio
Grande do Norte, da Paraíba, do Ceará e de Pernam
buco. Não se pode mais conceber essa inércia, essa
vergonha nacional. Olho para os Deputados do Sul,
para o Deputado cujo pai, Ribeiro, radialista do Rio
Grande do Sul, foi nosso colega e que certamente se
pergunta: será que é verdade o que este Deputado
está dizendo, que o pessoal do Nordeste está mor
rendo de fome por falta de 2 bilhões? É verdade, e
precisamos da ajuda de V. Exa.

Meu tempo está acabando, mas gostaria de ou
vir os Deputados Carlos Batata, Laire Rosado e todos
os que estão querendo fazer um aparte, com a per
missão do Presidente, Djalma Paes.

Ouço, com prazer, o Deputado Carlos Batata.
O Sr. Carlos Batata - Companheiro Gonzaga

Patriota, do meu Estado, que conhece profundamen
te a questão da seca, do homem do campo, queria,
além de parabenizá-lo, dizer que é tão pouco para se
fazer tanto que é triste. Em 1987, via-se, na frente dos
municípios do agreste, o povo reivindicando frentes
de trabalho. Ainda nesta semana, vê-se, da mesma
forma, pessoas mendigando as frentes sem ter se
quer água para beber. Então, além da transposição,
queria incorporar ao seu discurso que é necessário
também se capilarizar a ação da água. A transposi
ção vai trazer, com certeza, além de água a vários



O Sr. Damião Feliclano - Sr. Presidente, Sr.
Deputado Gonzaga Patriota, gostaria que fossem
transpostas as águas do Rio São Francisco nestes
trinta segundos que me foram concedidos para fazer
este aparte. O assunto é muito importante para ser
abordado em tão pouco tempo. Somente a Providên
cia Divina ou o Mister M poderiam fazer tal transposi
ção. Há um grande obstáculo, que não é a falta de di
nheiro, para a transposição das águas do rio São
Francisco. Dinheiro existe. Prova disso é o fato de o
Proer ter dado dinheiro aos bancos e o de as empre
sas aéreas receberem mais de 2 bilhões para contI
nuarem no mercado. Portanto, existe dinheiro o bas
tante neste País para obra de tamanha importância.
Na realidade, o que faltam é vontade política e deter
minação para equilibrar a situação, para fazer com
que os nossos irmãos nordestinos sejam tratados do
mesmo jeito que os irmãos do Sul. A nossa principal
necessidade é vontade política, não dinheiro - repito.
Parabéns, Deputado Gonzaga Patriota, sigo junto
com V. Exa. nesse pleito, para que nós, a bancada do
Nordeste unida com a sensibilidade dos Deputados
do Sul, possamos efetivar a transposição das águas
do São Francisco.

OSR. GONZAGA PATRIOTA - Nobre Deputado
Damião Feliciano, agradeço a V. Exa. o aparte.

Sr. Presidente, de coração aberto, agradeço a
benevolência de V. Exa. e aproveito para ouvir as pa
lavras de seu ex-colega na Assembléia Legislativa da
Paraíba, também um sofredor diante dos problemas
da seca, o Deputado Carlos Dunga.

OSr. Carlos Dunga - Sr. Presidente, ao saudar
V. Exa., parabenizo o ilustre Deputado Gonzaga Pa
triota pelo grande pronunciamento que faz nesta tar
de. A transposição das águas do São Francisco une
todos os Parlamentares do Nordeste num único pen
samento. Aproveito a oportunidade para registrar a
presença nesta Casa do ilustre Deputado Robson
Dutra, que veio trazer ao conhecimento da bancada
nordestina a situação da represa que abastece Cam
pina Grand~, cidade com 400 mil habitantes. Aquela

24076 Quinta-feira 27 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 1999

Estados e a vários centros, a capacidade de incre- cada do Nordeste, para que trabalhemos unidos a fim
mentar a economia. É necessário que se capilarize, de conseguirmos esse grande feito e benefício, que
levando àqueles Municípios, onde a água não vai será a transposição das águas do rio São Francisco.
chegar, uma ação menor, como um poço ou uma bar- OSR. GONZAGA PATRIOTA- Deputado Laire
ragem, para que, de forma equiparada, se tenha e se Rosado, a bancada de Pernambuco estará unida com
possa prover água em qualquer lugar do nosso Nor- todas as demais bancadas do Nordeste e, acredito,
deste. Cheguei ao meu Estado esta semana e vi a po- do Brasil para que a transposição das águas do Lago
pulação dizer: ''Tem um programa de um tal Ratinho de Sobradinho, pela Serra das Marrecas, entrando no
que cavou um poço em Arcoverde". Como se aquilo rio Jati, no Ceará, seja feita, se possível, ontem.
fosse a solução. Chegaram a dizer que ele poderia Ouço, com prazer, o Deputado Damião Felicia-
ser até Presidente da República. Todos sabem, neste no.
Congresso, quem é essa pessoa. Não vamos permitir
que alguém faça demagogia com a sede e a fome do
nosso povo. Como V. Exa. já citou, a bacia do Jatobá,
sim, dá poço profundo. Outras não dão. Vamos, jun
tos, lutar para que se possa fazer a transposição e le
var água, incrementando, assim, a nossa economia.

O SR. GONZAGA PATRIOTA - Agradeço ao
Deputado Carlos Batata, representante do agreste,
região que, apesar de sempre ter tido chuvas à vonta
de, está se acabando de sede.

Sr. Presidente, peço a V. Exa. dois minutos de
tolerância, para que eu possa dar trinta segundos ao
Deputado Laire Rosado, trinta segundos ao
Deputado Damião Feliciano, mais trinta segundos
ao Deputado Carlos Dunga e, finalmente, dispor de
outros trinta segundos para encerrar meu pronuncia
mento.

Ouço, com prazer, o Deputado Laire Rosado.
O Sr. Laire Rosado - Nobre Deputado Gonza

ga Patriota, quero parabenizar V. Exa. pelo pronunci
amento que faz sobre tema sempre oportuno para to
dos nós do Nordeste. Por muitas vezes temos assisti
do ao Governo sinalizar como solucionado o proble
ma da transposição das águas do Rio São Francisco.
No Governo Itamar Franco, quando Aluízio Alves era
o Ministro da Administração, chegou-se até a marcar
uma data para que as obras fossem iniciadas; depois
veio o Governo do Presidente Fernando Henrique
Cardoso, e nós ficamos sempre esperando, sem que
aconteça uma ação decisiva para que as águas do rio
São Francisco sejam realmente transpostas para
atender a outros Estados nordestinos. Fico ainda
mais feliz, Deputado Gonzaga Patriota, por ver um re
presentante de Pernambuco defender essa idéia, e
vou dizer o porquê. Recentemente, tivemos no Rio
Grande do Norte a notícia de que, associando-se à
bancada da Bahia, os representantes de Pernambu
co, em grande parte, estariam também se posicio
nando contrariamente ao projeto. O depoimento de
V. Exa. é um desmentido a esse boato. Quero concla
mar, secundando as palavras de V. Exa., toda a ban-
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represa apresenta hoje um volume de 90 milhões de promovidas pelo Governo, através da Chesf, para in-
metros cúbicos, o que não é suficiente sequer para centivar a transferência das famílias.
mais quatro meses e faz com que Campina Grande e A segurança das famílias, porém, estava toda
os Municípios por ela polarizados venham a sofrer depositada no cumprimento do "Acordo de 1986", que
com a falta do precioso líquido. A solução seria a continha em um dos seus pontos que a conclusão das
transposição das águas do Rio Parnaíba. Muito obri- obras de irrigação se daria no ano seguinte à chega-
gado. da delas ao projeto. Cumprida a parte dos trabalhado-

O SR. GONZAGA PATRIOTA - Deputado res, saíram todos da beira do rio, deixando para trás
Carlos Dunga, agradeço a V. Exa. o aparte. todos os laços que mantinham com o antigo lugar,

Esperamos que as idéias lançadas neste Gran- para realizar o sonho de ter terra e autonomia para
de Expediente não fiquem apenas no discurso. Para nela trabalhar.
tanto, Sr. Presidente, convoco todos os Parlamenta- No entanto, a parte do Governo não foi cumpri-
res para que possamos fazer desta tarde o início de da. O resultado é que hoje somam-se quase treze
uma caminhada em prol da concretização do projeto anos de espera pelo cumprimento do "Acordo de
de transposição das águas do rio São Francisco. 1986", que parece só ser lembrado pelo Governo bra

sileiro quando as questões se referem ao seu interes-
Sr. Presidente, gostaríamos também de regis- se, ou seja, aquelas que atualmente favorecem o pro-

trar a realização do I Fórum de Desenvolvimento do cesso de privatização da Chesf, uma vez que não
Projeto Fulgêncio, em Santa Maria da Boa Vista, Per- sendo resolvidas as pendências dos projetos irriga-
nambuco, no último sábado, dia 15 de maio, com a dos de Itaparica, a empresa não poderá vender a re-
presença de representantes de órgãos federais, esta- ferida usina geradora.
duais e municipais, onde se tratou de resolver, de
uma vez por todas, os crônicos e graves problemas Isto está patente quando se observa o conteúdo
que afligem uma população superior a dez mil pesso- do último informativo do Gerpi (grupo criado pelo Go

verno Federal para tratar de Itaparica) no que se refe-
as. re ao incentivo dado aos agricultores para que rece-

O Projeto Fulgêncio, antigo Caraíbas, instalado bam os títulos de propriedade da terra, questão fun-
em Santa Maria da Boa Vista, foi criado como alterna- damental para o Governo livrar-se de Itaparica.
tiva para reassentamento de famílias de agricultores Para quem não leu o referido editorial, em pou-
quando da decisão do Governo brasileiro de construir cas palavras, o fato se resume na persuasão por in-
a Hidrelétrica de Itaparica, no Município de Petrolân- termédio da compra de opiniões, baseada na cifra
dia - PE, na década de 70. correspondente a 12 (doze) meses de VMT - Verba

Foi através da Juta organizada do Pólo Sindical de Manutenção Temporária, que fatalmente, dada a
dos Trabalhadores Rurais do Submédio São Francis- descapitalização dos agricultores, toda uma gama de
co que se "garantiu" o reassentamento das famílias pendências existentes nos projetos e ainda não solu-
atingidas por Itaparica. Isto se deu em 1986, a partir cionadas, vai ser esquecida pelos reassentados.
da assinatura do "Acordo de 1986", documento que fi- É certo que este fato trará 'mais problemas, em
cou sendo considerado como o norte para os encami- curto prazo, aos agricultores dos projetos que já es-
nhamentos a serem tomados pelas partes: Governo tão em funcionamento, como o Brígida, em Orocó, e o
brasileiro e os agricultores atingidos. Pedra Branca, em Curaçá, entre outros. Porém, se

Os registros históricos guardam em seu conteú- analisarmos a problemática do Fulgêncio, tendo em
do fatos que necessariamente têm que ser explicita- vista as pendências que a Chesf está deixando com a
dos para uma melhor compreensão da realidade do implantação do projeto, esta estratégia do Governo,
Projeto Fulgêncio. de comprar os agricultores, fará ocorrer vários trans-

Iniciada a construção das agrovilas do projeto tornos futuros, tendo em vista que o Estado, respon-
em maio de 1987, alguns meses após, precisamente sável pelo empreendimento, passando-o para seus
em 3 de outubro de 1987, começaram a chegar as pri- legítimos proprietários, não terá, com isso, interesse
meiras famílias, oriundas do Município de Floresta, em solucionar os problemas deixados, uma vez que
Pernambuco, para morar definitivamente em suas no- já se livrou do "calo" de Itaparica.
vas casas - famílias estas, como as demais reassen- No âmbito da conclusão das obras do Projeto
tadas no Fulgêncio, movidas pela esperança de ver Fulgêncio, onde inegavelmente há pendências ou
sendo concretizada a frase "mudar para melhorar", problemas que deverão ser solucionados posterior-
muito cr.J'nhee:ic!a na. época, haja vista as campanhas mente, sabe-se que ainda estão sendo implantados



Estas informações são da Embrapa, e mostram
que a fruticultura na região já não é mais tendência, é
pois realidade, demandando tecnologia adequada,
sobretudo de irrigação, visando baixar custos de pro
dução e oferecer produtos de qualidade para merca
dos exigentes, como o da Europa.

Este quadro mostra uma contradição não dialé
tica acerca do processo de implantação do Projeto
Fulgêncio, onde se vê que enquanto os produtores da
região estão substituindo os antigos sistemas de irri
gação por aspersão convencional, cuja eficiência de
irrigação não ultrapassa 70%, instalando em seu lu-
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os sistemas de drenagem subterrânea em uma parte dos lotes rasos por outros mais profundos. O resulta-
do projeto onde foram detectados lotes agrícolas com do ?isso pode não ser a garantia de terra boa para
pouca profundidade, serviço essencial ao perímetro cultIVO, conforme o estabelecido no "Acordo de 1986"
irrigado, pois permite retirar do solo o excesso de e sim o reassentado ter de trabalhar apenas com cUI~
água, afastando o perigo da salinização e possibili- turas de ciclo curto e arriscar-se a perder safras com o
tando o cultivo de várias safras por anos. encharcamento do terreno. Isso após 13 anos de es-

A drenagem do Fulgêncio, por outro lado, vem pera!
sendo implantada obedecendo a dois critérios. O pri- Se procurarmos entender, com um pouco mais
meiro é fazer de qualquer jeito, mesmo em terrenos de atenção, o que representa 13 anos aguardando a
rasos, com 60 centímetros de profundidade, que só irrigação do projeto, não será muito difícil ver qual foi
permite o cultivo de plantas de ciclo curto, como o fei- o prejuízo para os agricultores e para os cofres públi-
jão, a cebola, entre outros, dado o pouco tamanho coso Na época em que foi concebido, o modelo de
das raízes. produção difundido era aquele baseado no cultivo de

Em solos desse tipo, não se pode cultivar frutei- plantas de safras anuais, de ciclo curto, notadamente
ras, a exemplo da manga, mamão, goiaba, uva, entre a cebola, melancia e sobretudo o tomate industrial,
outras, uma vez que as raízes dessas plantas atin- este último a ser destinado às recentes agroindústrias
gem profundidades bem além daquela que a Chesf que se instalavam na região de Petrolina e Juazeiro.
está oferecendo. Desta forma, impõe-se aos agricul- Naquela época, até 1992, as culturas anuais
tores poucas alternativas de renda e de conseguirem ocupavam somente no Projeto Nilo Coelho, em Petro-
pagar a água que em breve será cobrada. Iina, áreas consideráveis, que chegavam nos meses

Outro critério é obedecer a concepção dos pro- de maior intensidade de plantio, somente no caso da
jetos executivos, feitos por empresas contratadas, melancia, a 900 hectares. No caso do tomate, as áre-
sem considerar possíveis ajustes de campo. É fato as máximas chegaram, daquele ano, 1992, até 1995
que o projeto executivo previu, nos levantamentos a crescer de cerca de 1.300 hectares até chegar a
preliminares, profundidades médias em torno de um 3.000 hectares, respectivamente. Anos após estas
metro, as quais, quando da implantação dos drenas, áreas reduziram-se substancialmente, caindo para
não ocorreram. Em seu lugar se deram solos mais ra- pouco mais de 200 hectares em 1996, no caso da me-
sas, que exigem dos profissionais técnicos correções lancia, e 1.400 hectares naquele mesmo ano, no caso
quanto ao espaçamento das linhas de drenagem, do tomate.
aproximando os respectivos drenas para escoar a Tais números servem como indicativo para uma
água mais rapidamente, uma vez que o líquido em so- questão central: no lugar das culturas anuais, cujos
los com pouca profundidade se acumula com mais in- sistemas para irrigação eram baseados na aspersão
tensidade do que em solos mais profundos. convencional, estão ficando as fruteiras, cultivadas

As indefinições quanto à responsabilidade pelos com tecnologias de irrigação modernas, mais efícien-
serviços de drenagem entre Chesf e Codevasf, em tes e menos dispendiosas, tendo sido instalada, so-
meses anteriores, por outro lado, fez com que nos se- mente com banana, em 1996, uma área de cerca de
tores 1, 2 e 8 a drenagem não fosse concluída e com 4.000 hectares. Neste mesmo ano a área de manga
isso os prejuízos já estão a olhos vistos: parte dos somou mais de 3.000 hectares. E em 1997 existem
produtores estão perdendo áreas cultivadas inteiras registros de área plantada com coco de 1.200 hecta-
plantadas com fruteiras devido à elevação do lençol res.
freático.

Solos rasos, mal drenados, constituem-se na
necessidade de substituição de lotes agrícolas, con
forme orienta o "Acordo de 1986". Porém, como ocor
reu desde o início da construção das agrovilas, erros
técnicos, principalmente os ligados à escolha de ter
ras próprias para irrigação, fizeram com que muitas
das áreas previstas para a agricultura tivessem que
ser descartadas. Da mesma forma, vê-se atualmente
ocorrer a mesma problemática, no entanto, as sobras
de terras destinadas à implantação de lotes estão
quase que esgotadas, não permitindo substituição
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g~r moderno_s sistemas .b~Ase~dos em gotejamento e forma compulsória, em todos os projetos de irrigação
mlc.roaspersao, comA ef~clencl~ perto de 100%, os de Itaparica sob o discurso da "autogestão", não res-
agricultores d~ F~lgenclo estao. recebendo tubos e peitando o necessário exercício de organização es-
a~persores ~ovels, tendo em vista a concepção do pontânea dos agricultores.
sIstema ter sIdo aquela d~ 13 ~nos atrás.. Basta para isso perceber que no Projeto Fulgên-

O que ocorre co~ I.S~O e q~e que~ vaI ~rcar cio existe sete associações fundadas a partir de dis-
com os custos de substltulçao do sistema e o agncuJ- cussões e reflexões no âmbito de agrovilas acerca da
tor reassen~ado, e quem ~erdeu dinheiro com a com- realidade dos agricultores e das estratégias de supe-
pra ~os.eq~lpamentos ~ntl~uad?s, que ora estão sen- ração dos limites impostos, sem que houvesse pres-
do distribUidos no Fulgenclo, fOI o povo brasileiro, de- são para organizar-se.
~ido à incompetência do Governo para tratar de Itapa- No entanto, o Governo quer passar o projeto
rica. para os seus reais interessados, os agricultores, reali-

Mais absurda ainda é a insistência dos técnicos zando a "autogestão". Até aí, tudo bem; mas o Gover-
da Chesf em querer que o processo de treinamento no quer também pressa, pois precisa privatizar a
dos agricultores em irrigação - processo este garanti- Chesf. E aí foi preciso dar uma forcinha para criar as
do no "Acordo de 1986", dirigido aos produtores que cooperativas do Fulgêncio. Sinalizou-se o atendimen-
iniciam na produção irrigada dos projetos e que deve- to do pleito dos trabalhadores no sentido de repassar
ria ter ocorrido em 1988 -, tarefa esta conduzida pela recursos para contratação da ATER por parte das co-
assistência técnica (ATER), seja baseado unicamen- operativas. E assim foi feito, mediante articulação en-
te em culturas anuais. tre Chesf e Banco do Nordeste para administração

Para melhor compreensão, o treinamento é um dos recursos, tendo a Chesf papel de depositar no
trabalho de capacitação inicial, feito pela ATER, em Banco do Nordeste o numerário mensal relativo aos
que o agricultor destina uma parcela do seu lote para gastos da Ater, e o Banco do Nordeste o papel de, por
conduzir algumas culturas sob orientação dos técni- intermédio de contrato com as cooperativas, realizar
cos e onde refletem sobre todo o processo produtivo, os respectivos repasses mensais.
desde a análise de solo, a irrigação, até a comerciali- A estratégia, porém, não vingou, uma vez que,
zação, sendo pois um processo pedagógico, uma arbitrariamente, a Chesf, como detentora dos recur-
ação educativa. Cabe lembrar que os custos dos in- sos, decide suspender o repasse dos mesmos para o
sumos a serem utilizados são de responsabilidade do Banco do Nordeste até que todas as cooperativas
reassentado, tendo o caráter de financiamento. prestem contas dos quantitativos já repassados,

Nestes termos, o que a Chesf insiste em fazer é como que uma máquina de guerra poderosa e ao
que neste processo, na área de treinamento, não en- mesmo tempo ingênua que toma medidas absurdas,
tre fruteiras, nem mesmo aquelas semiperenes, como contradizendo seu discurso, pois até pouco tempo es-
o mamão, sob o argumento único de não ser possível timulou os agricultores a fundarem as cooperativas.
rever as formas de restituição ou pagamento dos É inaceitável o desrespeito da Chesf às organi-
insumos utilizados, visto que numa cultura de ciclo curto zações dos agricultores. A ATER contratada pelas
o pagamento é abreviado pelo tempo de cultivo, que cooperativas realiza um trabalho fundamental para o
não passa de 120 dias. desenvolvimento do projeto, tendo em seus quadros

Com isso, o que o Governo, representado pela profissionais de formação escolar e experiência: se-
Chesf, quer não é favorecer a inserção dos agriculto- cundaristas, graduados e pós-graduados comprome-
res reassentados no processo produtivo, acompa- tidos com a causa dos agricultores, que são assalari-
nhando a vocação regional com a fruticultura. Ao que ados e estão a mercê da exacerbação da burocracia
parece, o intuito é o de fazer com que os produtores e do autoritarismo do Governo quanto ao repasse dos
andem na contramão da história, capacitando-os em recursos.
modelos de produção em plena fase de substituição Todo um trabalho fica comprometido, tendo em
na região, não bastasse o atraso da implantação do vista que os demais recursos - transporte, material,
projeto e o caráter obsoleto do sistema de irrigação. diárias, entre outros - estão sujeitos ao repasse men-

No que diz respeito à ATER, o Estado, através sal de dinheiro da Chesf para o Banco do Nordeste e
da Chesf e seus prepostos, como não podia ser dife- deste para as cooperativas.
rente, seguiu os capítulos referentes à gestão dos pe- Questiona-se: até quando estes expedientes
rímetros irrigados na região, registrados pela história. absurdos vão acontecer na relação entre os Estados
Incentivou a criação de cooperativas, quase que de e os agricultores familiares reassentados no Fulgên-
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cio? E por que o Governo, por intermédio do GERPI safras, e para isso necessário se faz que se estime
(grupo criado para tratar de Itaparica), veicula em quantidades de áreas a serem exploradas condizen-
seus informativos que os recursos para realização tes com o potencial do perímetro e com a vocação da
dos serviços pe ATER do Fulgêncio vão até março de região quanto à fruticultura. Com esse intuito, po-
2004, se no "Acordo de 1986" está explícito que é de de-se projetar um cenário composto de plantios de
responsabilidade do Governo garantir a ATER duran- pomares que ocuparão não menos de 670% da área
te um período de cinco anos a partir do início da irriga- do projeto, ou seja, algo em torno de 3 mil hectares.
ção e os agricultores no projeto ainda nem sabem Nestes termos, considerando uma produção média
quando irão irrigar? de 40 toneladas de frutas por hectare/safra, tem-se

É preciso garantir a ATER para os agricultores: um volume de produtos a serem escoados da ordem
é um direito, não um pleito a ser negociadol de 120 mil toneladas de frutas, que demandará uma

Retomando as questões relativas às obras do frota de 10 mil caminhões para transporte aos merca-
projeto, uma se destaca pela facilidade com que é dos.
percebida ao se entrar no Fulgêncio: a estrada princi- Somando estes números, vê-se que em se ex-
pai que dá acesso ao projeto. Tendo 23 quilômetros piorando 70% da área do projeto, quase 12 mil veícu-
de extensão, ligando a BR-428 ao Núcleo Principal do los de carga trafegarão pela estrada, sem contar ou-
Projeto, a estrada teve suas obras interrompidas há tros veículos que entrarão no projeto com insumos.
cerca de 8 (oito) anos, ficando pendente a camada Cabe, então, um questionamento: será que não é ne-
superior, conhecida na linguagem da engenharia por cessário o asfaltamento da estrada de um perímetro
"revestimento primário", que é constituída de material irrigado com mais de 5 mil hectares de área para ex-
mais fino (pedrisco), o qual permite regularidade do ploração, onde reside uma população de quase 13
leito da estrada. mil pessoas?

Tendo sido esquecida pela Chesf, a estrada, É preciso o asfaltamento da estrada principal do
atualmente, devido à intensificação do tráfego de veí- Fulgêncio.
culos, vem sendo constantemente reparada a partir Ainda no âmbito das questões relativas a obras
da passagem de trator de lâmina, na camada superi- para apoio à produção, assim como de prestação de
or, retirando revestimento primário. Com isso, em vez serviços à população, foi previsto para o Fulgêncio
de concluir a estrada, colocando nela o que falta, a um espaço físico dotado de infra-estrutura para carga
Chesf está desfazendo o que construiu, expondo o e descarga de produtos, armazéns e prédios para co-
material grosseiro de que se constitui a estrada com a operativa; edificações destinadas a abrigar um centro
passagem dos veículos em verdadeiras armadilhas de saúde, dotado de leitos e ambulatórios; um desta-
pontiagudas de pedras que cortam com facilidade os camento policial para cobrir a área do projeto; uma
pneus, principalmente de viaturas pesadas, como escola de primeiro grau maior, além de Igreja e escri-
ocorre com os ônibus e caminhões que lá trafegam. tórios diversos. O referido espaço físico é conhecido

Por outro lado, ao que parece, quando da con- por "núcleo principal" e é também compromisso do
cepção do projeto, a Chesf deixou de prever a neces- Governo construí-lo, uma vez que foi cogitado antes
sidade de executar o asfaltamento da referida estra- mesmo da mudança das famílias de agricultores para
da. Com um cálculo rápido, pode-se facilmente per- o projeto, em 1987.
ceber a importância dessa obra, devido sobretudo ao Ocorre que, até o momento, apenas a escola do
tráfego de caminhões somente para escoamento das núcleo foi construída, e mesmo assim não está funci-
safras do perímetro. onando devido à falta de professores, e um pequeno

Se considerarmos que em um hectare de toma- posto policial ergue-se muito lentamente nas suas
te se produz, num ano, em média 45 toneladas do proximidades.
produto, e se estimarmos uma área mínima de 500 O Gerpi, quando das reuniões que ocorreram no
hectares plantada com a cultura, menos de 10% da Fulgêncio, talvez por falta de conhecimento dos com-
área total do projeto, a quantidade de tomate a ser promissos do Governo com os agricultores, salientou,
transportada será de ordem de 22.500 toneladas, o nas palavras de seu coordenador, que o Governo não
que demandará nada menos do que 1.875 cami- contrataria empresas para construir o núcleo. Deixou
nhões para escoamento da produção, ou seja, a tra- como alternativa o repasse de recur~Çls para que os
fegar na estrada. agricultores, por intermédio de suas qrganizações de

O cálculo certamente carece ser mais aproxi- produção, associações elou cooperaJivas, construís-
mado com a futura problemática do escoamento das sem o núcleo. Porém, isso ocorreu~há mais de um
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ano. De lá para cá, nada mais foi dito pelo Gerpi, o banco, presente ao fórum, prometeu reversão do
mesmo Gerpi que em seus informativos já alerta para quadro para, pelo menos, examinar todos os encami-
o corte da VMT - Verba de Manutenção Temporária nhamentos.
dos agricultores, como se não houvesse pendências O que se vê com isso é que se estão reproduzin- .
ou descomprometimento do Governo para com os re- do velhas práticas de meação e parceria entre os
assentamentos. agricultores reassentados e detentores de capital de

É preciso construir o núcleo principal do projeto fora do projeto, fazendo com que sejam resgatados
Fulgêncio e fazer funcionar as estruturas já construí- os laços antes existentes nas margens do rio - antes
das. Não é possível que os serviços de saúde conti- da mudança - que visavam à exploração da força de
nuem a ser prestados em pequenos postos de saúde, trabalho pelo capital, alienando os trabalhadores, fa-
que foram montados provisoriamente pela Chesf em zendo com que esquecessem dos seus direitos como
três casas do projeto, onde precariamente são reali- cidadãos.
zadas triagens, são prestados primeiros socorros e O Governo brasileiro é responsável por esta ex-
realizado um mínimo de atendimento ambulatorial. periência de reforma agrária, talvez única no mundo

O Projeto Fulgêncio carece da unidade de saú- pelo seu tamanho e desafio. Por isso mesmo não
de contida nas plantas e mapas da Chesf, com leitos pode negar seus compromissos com a agricultura fa-
e equipamentos adequados, os quais já foram com- miliar do Projeto Fulgêncio. Negar isso é entravar
prados em anos anteriores; de médicos e pessoal ca- mais ainda o desenvolvimento da região e do País.
pacitado para realizar atendimento às famílias de A presença dos governos, por intermédio de
agricultores, evitando que continue a ocorrer o deslo- seus representantes, e os debates ocorridos no I Fó-
camento constante de veículos para transporte de pa- rum de Desenvolvimento do Projeto Fulgêncio surti-
cientes à sede de Santa Maria da Boa Vista ou Petro- rão efeitos positivos para se tirar das trevas, do en-
Iina, como vem ocorrendo nestes 13 anos de espera. gessamento e da inércia mais de 10 mil pessoas do

O projeto precisa ter funcionando suas três es- conjunto de mais de 1.500 agricultores ali reassenta-
colas de primeiro grau maior, das quais uma é locali- dos. Infelizmente, faltaram ao encontro as principais
zada no núcleo principal, evitando o deslocamento autoridades envolvidas no processo, representantes
diário dos 300 (trezentos) alunos, filhos de agriculto- da Chesf e do Gerpi , previamente convidados, o que
res, que estudam nas escolas da sede de Santa Ma- nos parece por falta de respeito, em primeiro lugar,
ria da Boa Vista, em horário vespertino, só retornando aos frágeis trabalhadores rurais enganados há mais
aos seus lares altas horas da noite, uma vez que os de uma década e, em segundo, aos organizadores do
quatro ônibus superlotados têm que circular todas as Fórum, o que lamentamos.
47 agrovilas do projeto. Este, Sr. Presidente, é um resumo do histórico

O Fulgêncio também tem necessidade de uma apresentado pelos representantes dos mais de 1.500
escola para ensino de segundo grau, haja vista o con- agricultores reassentados no Projeto Fulgêncio, em
tingente de estudantes que completam o primeiro Santa Maria da Boa Vista, Pernambuco, no último sá-
grau maior e que ficam a mercê das vagas que são bado, no I Fórum de Desenvolvimento desse Projeto,
oferecidas nas escolas da sede e dos mesmos ônibus aos seus participantes - deputados, prefeitos, verea-
superlotados para se deslocarem diariamente, quan- dores; representantes da CODEVASF - Companhia
do não abdicam do estudo pela fadiga gerada por de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, Ban-
este cotidiano exaustivo, preferindo outras alternati- co do Nordeste, EMBRAPA - Empresa Brasileira de
vas de vida, que muitas vezes não são aquelas so- Pesquisa Agropecuária); Secretários de Estado da
nhadas pelos seus pais. Educação, da Saúde, da Produção Rural e da Defesa

O Projeto Fulgêncio não pode sofrer as conse- Social do Estado de Pernambuco; além de represen-
qüências da ingerência da burocracia estatal no que tantes de classes, como o Presidente da FETAPE-
se refere ao crédito agrícola. Não é possível que exis- Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Esta-
ta distância entre o Banco do Nordeste e os agriculto- do de Pernambuco - e do Pólo Sindical do Submédio
res responsáveis pela produção em mais de cinco mil São Francisco, e de associações e cooperativas.
hectares a serem irrigados, uma vez que as pro- O que esse povo cobra é o cumprimento do
postas encaminhadas pelas associações do projeto, "Acordo de 1986". Não é um pedido, é uma cobrança
cujos associados já estão envolvidos no processo amigável. Após essa reunião do Fórum, ocorrida no
produtivo, foram rejeitadas por falta de aportes. Con- dia 15, outras se sucederão até que o Governo, atra-
tudo, o gerente de desenvolvimento regional desse vés do GERPI - Grupo Executivo para Conclusão do



Segundo as manifestação das populações da
fronteira oeste, que observamos no final de semana
passada, quando lá estivemos, o desenvolvimento da
nossa região só acontecerá se tivermos uma política
administrativa voltada para a fronteira, diferenciada
do resto do Estado.

Nós uruguaianens~s queremos dizer que aque
la cidade da fronteira oeste do Estado do Rio Grande
do Sul chega aos seus 153 anos de emancipação ain
da jovem e cheia de pretensões. Lá é o berço de bra
sileiros ilustres como Alceu Wamosi, historiador,
poeta, e Batista Luzardo, embaixador e o último Deputado
Federal daquela terra. Depois de 49 anos de ausên
cia, Uruguaiana faz-se representar no Congresso Na
cional com este Deputado. Também foi a terra adotiva

24082 Quinta-feira 27 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 1999

Projeto de Reassentamento de Populações da Usina bém com o Departamento de Artigas, Município de
Hidrelétrica de Itaparica, cumpra com o compromisso Bella Unión, no Uruguai.
de concluir, de uma vez por todas, as obras e instala- Sr. Presidente, Srs: Deputados, dada a impor-
ções do Projeto Fulgêncio. tância econômica de Uruguaiana para o desenvolvi-

Vamos dar um basta a este estado de coisas, a mento do sul do País, fazemos este registro no mo-
esta vergonha, a este massacre contra trabalhadores mento.
rurais! Quem sai de Uruguaiana até a Capital do Esta-

Srs. Deputados, devemos voltar a esta tribuna do leva mais tempo do que se fosse até a Capital ar-
na próxima semana para registrar, nos Anais da Câ- gentina ou até a Capital do Uruguai. Isso ocorre pelas
mara Federal, a carta do Projeto Fulgêncio, para que dificuldades de acesso, pois as estradas que nos con-
seja conhecida pelas autoridades e pelo povo brasile- duzem à fronteiras são de péssima qualidade. O
iro. acesso a Montevidéu e a Buenos Aires tem asfalto de

O SR. JUTAHY JUNIOR - Sr. Presidente, peço qualidade. Mesmo estando Uruguaiana a uma distân-
a palavra pela ordem. cia de 640 quilômetros de Porto Alegre e a uma dis-

O SR. PRESIDENTE (Djalma Paes) - Tem tanciade 720 quilômetros de Montevidéu, é mais rápi-
V. Exa. a palavra. do ir a Montevidéu do que ir a Porto Alegre.

O SR. JUTAHY JUNIOR (PSDB _ BA. Pela or- Fizemos estas observações tendo em vista nos-
demo Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, estou sa preocupação com o Mercosul e com o desenvolvi-

mento em geral da fronteira tripartite.
apresentando hoje, dia 26 de maio, projeto de lei
complementar que regulamenta o inciso V do art. 163 Historicamente, nós que nascemos e vivemos lá
da Constituição Federal, dispondo sobre a fiscaliza- sempre tivemos a sensação de que nossos vizinhos
ção das instituições financeiras e o risco da liquidação argentinos e uruguaios eram os nossos inimigos, pois
dessas instituições. Esse projeto autoriza a criação instalaram, em nossa fronteira, quartéis e mais quar-
da Agência Nacional de Fiscalização das Instituições téis. Enquanto isso, as indústrias, as fábricas foram
Financeiras e do Instituto Segurador de Créditos Con- se fixando no norte do Estado do Rio Grande do Sul.
tra Instituições Financeiras e dá outras providências. Com o passar do tempo, cresceram os latifúndios, as

enormes plantações, as grandes fazendas e a mono-
O projeto de lei que ora submeto à apreciação cultura do arroz.

desta Casa é, na verdade, cópia do PLS nll 333, de
1999, de autoria do meu particular amigo e compa- Neste exato momento, queremos mudar este
nheiro de partido Senador Paulo Hartung. perfil, queremos implantar o desenvolvimento em

nossa região. Acreditamos que já começamos a dar
O SR. PRESIDENTE (Djalma Paes) -Deputado os primeiros passos com a implantação da Usina Ter-

Jutahy Junior, dou como recebido o projeto de V. Exa. melétrica de Uruguaiana, de cujo projeto somos au-
O SR. CAIO RIELA - Sr. Presidente, peço a pa- tor, quando fomos Deputado Estadual.

lavra pela ordem. Hoje vemos com satisfação os primeiros passos
O SR. PRESIDENTE (Djalma Paes) - Tem da implantação do Gasoduto Uruguaiana-Porto Ale-

V.Exa. a palavra. gre.
O SR. CAIO RIELA (PTB - RS. Pela ordem.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, venho a esta tribuna com mu
ita alegria para registrar a passagem de mais um ani
versário de emancipação política de minha terra na
tal, o Município de Uruguaiana, que completa, no pró
ximo sábado, dia 29, 153 anos. Foi criado através da
Lei Provincial nll 58, desmembrando-se do Município
de Alegrete. Esta data, para nós, uruguaianenses,
significa muito. Nossa cidade é guardiã das fronteiras
da Pátria, ponto estratégico na geografia do Merco
sul. É o elo de ligação do Brasil com o resto do Cone
Sul.

Uruguaiana faz fronteira com Paso de los li
bres, Província de Corrientes, na .Argentina, e tam-



Em alguma estação da história não se pode ver
Minas apenas por essa visão romântica. É o que
acontece agora com o confronto que se estabeJeceu
entre o Estado e a União.

Somos mineiros, somos bairristas, somos re
presentantes do povo do nosso Estado na Câmara
Federal, povo que tantas lutas enfrentou em holoca
usto à liberdade, à democracia e que, nos momentos
políticos mais tensos, soube manter a serenidade e o
espírito conciliatório.

Hoje, mais que nunca, é a hora da união de to
dos nós mineiros no Congresso Nacional para iniciar
mos um movimento de pacificação que devolva a
tranqüilidade ao nosso Estado e ao Governo de Mi
nas, na pessoa de Itamar Franco, que tantos exem
plos de dignidade tem dado através da sua vida públi
ca.

Não podemos ficar de braços cruzados, fingindo
que não vemos o que está ocorrendo no relaciona
mento do Governo do nosso Estado com o da União,
enquanto o conflito se agrava, e o resultado dele de
corrente é inconveniente e desastroso.

Isso que está acontecendo é sinônimo de crise
institucional, no momento em que o País está fragili
zado e vulnerável peja situação política que mina as
bases do Governo.

O confronto não serve a ninguém e desserve ao
povo que necessita de acreditar na recuperação da
nossa economia, na capacidade de nossos gover
nantes em administrar o Estado e o País. A paz é ne
cessária, também, para que a população mineira e
brasileira readquiram a confiança nos nossos ho
mens públicos e nos destinos do Brasil.

A solução do impasse é sobretudo relevante
para o Presidente Fernando Henrique Cardoso, que
tem a responsabilidade de reconduzir a economia do
País ao seu leito de confiabilidade que adquiriu no
seu primeiro mandato com a adoção, também, do real
como moeda.
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de grandes homens, como Getúlio Vargas e Flores da vegando o rio Doce; por Paracatu, descortinando o
Cunha. Podemos dizer com tranqüilidade que Uru- Chapadão das Gerais; do Triângulo Mineiro, vislum-
guaiana é cidade-celeiro, cosmopolita, de confluência brando e descendo a Serra da Saudade; e do norte,
de raças e culturas tão diferentes que ainda abriga montando a Serra Geral por estradas que imitam o
com o mesmo carinho os irmãos dos países do Prata. São Francisco que daqui corre à procura do mar.

As festividades alusivas ao aniversário de Uru- Há, assim, muitas maneiras de se ver Minas.
guaiana iniciaram-se no sábado passado. Durante as Horizontes indicados pelos gestos dos profetas; ver-
festividades vão ocorrer: uma sessão solene da Câ- des campos e portentosos penhascos; formasprecio-
mara dos Vereadores, apresentações cívicas e con- sas do barroco e límpidos traços da Pampulha; reluzir
cessão de títulos honoríficos a diversas personalida- do ouro e do ferro; policromia do Mestre Ataíde; luzes
des que têm se destacado pelo trabalho em prol da de Guignar; e Vara Tupinambá cercando-nos de co-
comunidade uruguaianense. Abertura de mostras fo- res!"
tográficas e de obras de artistas plásticos também
compõem as atividades festivas. Foi lançado o Oitavo
Festival Uruguaianense de Corais, festival de pandor
gas ou pipas, como são conhecidas no resto do País.
A Festa das Bandas Militares também marcará o
evento.

Dentro da área cultural, hoje será aberto o Pri
meiro Seminário Internacional Itinerante de Educado
res e lançado o Sexto Seminário de Inspeção Sanitá
ria de Produtos de Origem Animal. Na sexta-feira, ha
verá a reabertura do Centro Cultural Dr. Pedro Marini,
qom a presença de autoridades convidadas de todo o
Estado. E no sábado, dia consagrado aos 153 anos
de existência da cidade de Uruguaiana, haverá mos
tras de documentos, fotos e objetos que ilustram a cri
ação da cidade.

Gostaríamos de nominar aqui nesta tribuna ou
tras ilustres personalidades que muito contribuíram e
estão contribuindo, mas o espaço é restrito, portanto,
nosso pronunciamento de hoje é dedicado a todos os
que fazem de uruguaiana o orgulho da fronteira do
nosso País.

A nossa participação nas comemorações do
153 anos de Uruguaiana faz com que reflitamos so
bre o que foi feito até hoje, sobre o que representa
para nós uruguaianenses a força da política, no senti
do de minimizar o sofrimento do nosso povo.

O SR. ROMEL ANIZIO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Djalma Paes) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. ROMEL ANIZIO (PPB - MG. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, hoje ocuparemos a atenção
desta Casa para falar um pouco sobre o nosso Esta
do de Minas Gerais e a situação preocupante no mo
mento.

"Chega-se a Minas por diversos caminhos, pe
las auto~estradas do sul, vencendo a Mantiqueira ou
o Rio Grande; do leste, flanqueando o Caparaó ou na-
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Concitamos a bancada mineira a estender a É preciso que esta Casa dê o amparo e a prote-
mão para ambos os contendores, num gesto alto de ção necessária a todos esses trabalhadores que es-
mediação, de imparcialidade, mas, sobretudo, da co- tarão aqui no dia 1li de junho, juntamente com empre-
ragem e determinação que o caso requer. sários do setor.

É hora de buscar os caminhos para evitar o Entendo que o Congresso Nacional tem grande
agravamento da crise, porque quem vai pagar, no fi- responsabilidade nessa questão. Por isso, faço um
nal do acerto de contas, são a indústria, o comércio e, apelo a V. Exa. para que concite todos os membros
no sentido mais amplo, a população pobre. deste Congresso a prestigiarem esses trabalhadores

Desejamos que esta abertura possa desafogar que estarão se manifestando da maneira mais pura,
a situação econômica dos Estados porque, se assim para demonstrarem ao Presidente da República -
não for, pode-se agravar a crise institucional, e isto que representa o Brasil- que um setor que emprega
não é recomendável neste momento em que o País 1,2 milhão de trabalhadores não pode ser simples-
se acha fragilizado pela crise econômica que se insta- mente eliminado em favor de causas menores, como
lou. a da indústria automobilística.

O momento é de reconciliação e solidariedade. O SR. JORGE ALBERTO - Sr. Presidente,
As dificuldades existem, mas não é impossível con- peço a palavra pela ordem.
torná-Ias. O melhor para Minas e o País é que todos O SR. PRESIDENTE (Djalma Paes) - Tem
se unam para que a paz e a harmonia voltem a reinar. V. Exa. a palavra.

Recentemente o Deputado Aécio Neves, líder O SR. JORGE ALBERTO (PMDB - SE. Pela or-
do PSDB, procurou o Governador Itamar Franco, demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
numa demonstração de convivência democrática. Na e Srs. Deputados, amanhã a Subcomissão Especial
democracia aceitam-se as divergências, eventuais ou de Reformulação da Tabela do SUS irá receber, entre
mais duradouras, mas nunca o confronto, a ruptura outras autoridades, o Dr. Renilson Rehem de Souza,
definitiva dos Poderes. Secretário de Assistência à Saúde, do Ministério da

Fazemos um apelo ao nosso eminente Gover- Saúde, que se autoconvidou, em virtude dos aconte-
nador Itamar Franco, grande estadista, de quem nos cimentos que envolvem as Santas Casas.
consideramos amigo pessoal, para que reveja sua Estive com o Dr. Renilson hoje pela manhã.
posição, aceite o diálogo, coloque Minas na condição acompanhado dos Deputados Marcondes Gadelha e
de liderança nas negociações. evitando assim a Vicente Caropreso, para conversar a respeito do mo-
ruptura desnecessária com o poder central. vimento das Santas Casas. Na ocasião, o próprio Dr.

Somos otimistas e nesta circunstância não po- Renilson se colocou à disposição da Comissão e
deríamos deixar de sê-lo. Nós mineiros, acostumados amanhã aqui estará presente para discutir esse as-
ao diálogo, podemos divergir, jamais afastar a hipóte- sunto.
se da reconciliação. Nossa intermediação haverá de Chamo a atenção dos Deputados que com-
produzir resultados positivos, porque sabemos que põem a Comissão de Seguridade Social e Família e a
ninguém deseja o aprofundamento da crise. Subcomissão de Reforma da Tabela do SUS para

Era o que tinha a dizer. esse fato.
OSR. ROBERTO BALESTRA _ Sr. Presidente, Era o que tinha a dizer.

peço a palavra pela ordem. O SR. ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Djalma Paes) _ Tem peço a palavra pela ordem.

V. Exa. a palavra. O SR. PRESIDENTE (Djalma Paes) - Tem

O SR. ROBERTO BALESTRA (PPB _ GO. Pela V. Exa. a palavra.
ordem. Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB - SP.
quero comunicar à Casa que no dia 12 de junho, a Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden-
partir das 8h, deverão chegar a Brasília mais de 10mil te, Sras. e Srs. Deputados, desejo fazer algumas re-
trabalhàdores do setor canavieiro, que farão uma ma- flexões sobre o debate que está hoje na ordem do dia.
nifestação ordeira em frente ao Palácio do Planalto, Farei referência ao art. 5

11
da Constituição, que

com a finalidade de demonstrar às autoridades, mais trata dos direitos individuais, que diz explicitamente
precisamente ao Presidente da República, a necessi- em seu inciso XII:
dade de preservarmos o Programa do Álcool, ainda É inviolável o sigilo dacorrespondên-
subsistindo no Brasil. cia e das comunicações telegráficas, de da-



Ouvi infelizmente, na tarde de hoje, de um
Deputado do PT, que a quebra do sigilo telefônico foi
um crime, mas um crime para se descobrir um outro.
Nesse momento ele limpou a barra de todos os
Doi-Codi deste País.

Quero lembrar a V. Exas., também para refle
xão, o art. 37, que trata da administração pública.
Diz o referido artigo que os administradores têm de
obedecer aos princípios de legalidade, impessoali
dade, moralidade, publicidade e eficiência. Isso sig
nifica preservar o interesse público. Dirigente públi
co não é aquele que coloca o seu traseiro numa ca
deira e vê a$ coisas acontecerem sem intervir. Diri
gente públiço tem de intervir, sim, tem de intervir
nos interesses da população, no interesse público.
Esse é o papel do dirigente. Se não fosse isso, não
seria preciso dirigente. Seria suficiente fazer con
curso público para burocrata e deixar burocrata diri
gir o País, os Estados e os Municípios. Os dirigen
tes públicos são aqueles que desempenham papel
diferente do de um burocrata, do de um empregado
do setor público.

Para fazer uma referência a respeito disso, que
ro lembrar a todos que nesse episódio da privatização
da Tele Norte Leste, se a ação do Governo tivesse
obtido os resultados que se diz, pelas gravações,
com a intervenção do Ministro e de outros agentes, ao
invés de termos vendido o sistema por 3,43 bilhões, o
teríamos vendido por 5,10 bilhões. O Governo tentou,
através do seu Ministro, obter 1,66 bilhões a mais, e
não cometeU nenhum ato ilícito para isso.

Querocitar um exemplo de quando fui Ministro
dos Transp6rtes. Iniciei o processo de privatização da
Via Dutra, mas participei apenas da primeira fase, na
qual haviaJ~ários concorrentes. Na segunda ou na
terceira fasel;;que foi a do preço, eu já não era mais
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dos e das comunicações telefônicas, salvo, Ministro. Só que na terceira fase, na hora do preço',
no último caso, por ordem judicial... apenas uma empresa participou. E para mim ficou

Chamo a atenção dos colegas para este fato. claro - repito, eu já não era mais Ministro - que as
Quero dizer a todos que é preciso analisar esse item empresas tinham feito um acordo entre si e chegado
constitucional. Pergunto a esta Casa: se é ilegal a ao preço da tarifa do pedágio da Via Dutra em 2.37,
gravação de conversa telefônica, quebra do sigilo te- quando o limite máximo era 2.50. Para mim esse era
lefônico, não será muito mais criminoso publicar aqui- um acordo evidente.
lo que foi produto de ação criminosa? Qual teria sido a ação correta de um dirigente

É possível aceitar, na linha exposta por alguns, público, não daquele burocrata que ficou sentado
que, existindo liberdade de imprensa, a fonte tem de numa cadeira e deixou passar isso, achando que es-
ser preservada, o que é também um direito constitu- tava no limite da impessoalidade, da legalidade e
cional. Atrás disso, porém, alguém pode cometer um que, portanto, estava tudo bem? Mas não. Se eu esti-
crime maior do que a própria gravação ilegal, porque vesse naquele momento à frente daquela Pasta, teria
mais grave do que a gravação de uma conversa é a cancelado essa licitação, não porque tivesse alguma
sua divulgação, que produz resultados, produz da- prova concreta, nenhuma, mas porque estava lutan-

do pelo interesse público. O interesse público nãonos.
está naquele que se omite. O ato de participação é
quando se participa diretamente ou quando se omite.
A omissão também é um ato de intervenção. E inter
venção não é apenas agir, mas é também não agir.
Não agir também é intervenção. Quando um dirigente
público age em benefício do interesse público, em be
nefício do país, ele tem de ser elogiado. Se tivésse
mos conseguido o que se tentou, nós, não digo o
País, teríamos obtido 1,66 bilhão a mais.

Portanto, o que o Sr. Ministro fez foi uma tentati
va de garantir a melhor venda do patrimônio público e
o melhor resultado para o povo do nosso País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. POMPEO DE MATTOS - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Djalma Paes) - Tem

V. Exa. a palavra.
O SR. POMPEU DE MATTOS - (PDT - RS.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Parlamentares, grita a voz rouca das
ruas, de forma incessante, que de Fernando em Fer
nando o Brasil vai-se afundando.

Quem ousaria dizer que nós, que fomos às ruas
lutar pelas Diretas-Já, fôssemos passar por episódios
como esses, desde Fernando Collor até S.Exa. o Pre
sidente Fernando Henrique Cardoso?

A título de lembrança mais recente, falemos do
Proer, um escândalo em que milhões de dólares 
quase 30 milhões de dólares - foram concedidos a
determinados bancos, um dinheiro que foi e não volta
mais; diga-se de passagem, dinheiro que foi para a
nora do Presidente, uma das sócias proprietárias do
Banco Nacional.

Da mesma forma, os irmãos Mendonça de
Barros, no BNDES; o grampo do telefone e na Polícia
Federal, com o Sr. Vicente Chelotti, outro escândalo;



o Sr. Djalma Paes, § 22 do art. 18 do
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Michel Te
mer, Presidente.

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
Deputados, venham ao plenário. Precisamos de quo
rum constitucional para dar início à Ordem do Dia.
Convoco~os a vir ao plenário.

O SR. MILTON TEMER - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. MILTON TEMER (PT - RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, constato
hoje que a questão de ordem que formulei ontem re
sultou, em termos concretos, na mudança de critéri
os. A Folha de S.Paulo, que ontem teve apenas oito
páginas no clipping da Câmara dos Deputados,
hoje se apresenta com 30 pá('l!-i.s, contendo a re
produção de todos os textos. Acho saudável e consi
dero que V. Exa. deve ter desempenhado um papel
nisso.

Em tempo, peço a V. Exa., S,r~í~f'residente, que
considere como lido o artigo "FHC dripla FMI e ajuda
sonegadores", publicado no Boleti~.-Raioxis, do Rio
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a doação feita pelo Banco Central ao Banco Marka e Temos de vir aqui soltar a voz e dizer o que pen-
a0 FonteCinçla.m, que em um dia, em uma hora e um samos, para que a Nação pos8a se indignar. Somos
minuto, receboram 1 bilhão e 600 milhões de reais, seres humanos; não temos sangue de barata. O povo
que se foram por água abaixo, tal qual sabugo na cor- tem o direito, sim, de se indignar, pois falta dinheiro
redeira quando o rio está em cheia; escândalos nas para a saúde, para a educação, para a agricttltttra,
informações privilegiadas do Banco Central, que reti- para o crédito educativo. Os estudantes estão em
rou 10 bilhões dos cofres públicos do nosso País - 10 greve nas praças públicas. O Governo acabou com a
bilhões! Refiro-me aos bancos que receberam infor- filantropia dos hospitais, e agora as Santas Casas es-
mações privile!giadêls quanto à quebra do real e, as- tão morrendo. O mesmo acontece com as universida-
sim, embolsar.3m dinheiro da Nação. Os bancos rece- des. Os estudantes não podem estudar, o povo passa
beram informações sobre a desvalorização do real e fome nas ruas, e os bancos dão risada, riem à toa,
agiram para embolsar o dinheiro da Nação. riem da desgraça alheia. Enquanto isso, o Presidente

Todos eBses flscândalos aconteceram em volta é flagrado com a boca na botija.
do Presidente da República. E agora, pelo conteúdo Sr. Presidente, esta é a denúncia que a Nação
dessas fitas plJblicadas pelo jornal Folha de S.Paulo, tem de receber, assimilar e compreender, para
vê-se claramt~nte o envolvimento do próprio Presi- exercitar seu direito de cidadania, indignando-se
dente da Repr,iblica, pego com a mão na botija, nesse com o que está acontecendo neste momento no
episódio da privatização da Telebrás. País. A Nação deve ir adiante e pressionar o Con

gresso. É preciso que se preste um esclarecimento
Alguém dirá que o Presidente está fora disso. a ela. A sociedade precisa saber o que está aconte-

O Presidente do País tem de ser como a mulher de cendo de forma transparente, e só uma CPI poderá
César, que não bElsta ser honesta, tem de parecer fazer isso, denunciando o que as gravações estão a
honesta. Nãcl sei se o Presidente é honesto, mas te- revelar, até porque mais fitas vêm por aí. Esperem,
nho a convicgão de que não parece honesto, neste que há mais fitas reveladoras de atos escabrosos
momento. Toda a Nação duvida. Ninguém tem certe- da nossa República.
za da honestidade dele, mas tem certeza de que,
olhando por~ima, não parece estar agindo com ho
nestidade. Minai de contas, o peixe morre pela boca,
o homem pela palavra e o Presidente pelas grava
ções.

Há quem afirme que as gravações foram feitas
peJos próprios órgãos do Governo. Ou seja, o Go
verno gravou a si próprio. Ninguém sabe quem en
tregou as fitas, mas o próprio Governo as gravou.
Ora, se o Governo grava suas próprias conversas,
o que não faz para gravar as dos outros? Em que si
tuação estamosl Em que governo estamos vivendo
no País!

S. Exa. o Presidente Fernando Henrique Car
doso apresl~nta·se como cidadão acima de qual
quer suspeita - já. vi esse filme -, mas como acredi
tar nisso, CI)m tantas pistas deixadas, com tantos
escândalos, um atrás do outro? Há os escândalos
do Proer, do BNDES, do grampo na Polícia Federal,
das informações privilegiadas do Banco Central
aos Bancos Fontl3Cindam e Marka e das fitas sobre
as privatizações ocorridas neste País, que entrega
ram o patrimônio da Nação ao capital internacional,
cujo dinheiro arrecadado foi para o ralo, sem que se
tenha conslruído uma casa popular sequercom ele.
Foi tudo pelo rombo da especulação nas bolsas de
valores. E a Nação paga a conta.
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de Janeiro, sobre a relação do Presidente Fernando
Henrique Cardoso com o FMI.

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR:

FHC DRIBLA A FMI E AJUDA SONEGADORES

Presidente e mais três assinaram medida sem ouvir
Secretário da Receita Federal.

O Palácio do Planalto camuflou no penúltimo ar
tigo de uma medida provisória, assinada no dia 6 de
maio pelo Presidente Fernando Henrique, a revoga
ção temporária dos efeitos da Lei n2 9.779/99 aprova
da pelo Congresso Nacional que determinava a co
brança de IPI na venda de automóveis importados e
revendidos pelas fábricas e importadoras de veículos.
A medida do governo deve causar grande impacto
negativo na imagem do Presidente da República.
Com ela, o Governo reduziu em favor de poderosos
grupos econômicos o esforço de arrecadação. A ati
tude do chefe do Governo caiu como uma bomba nos
círculos econômicos e surpreendeu os técnicos da
Receita Federal. O Secretário Everardo Maciel não
foi ouvido pela assessoria da Presidência e poderia
até demitir-se do cargo, segundo o relato de um funci
onário do Governo. A lei aprovada pelo Congresso
em 19 de janeiro deste ano, acabou com oparaíso fis
cal que funcionava no Estado do Espirito Santo por
onde desembarcavam todos os veículos fabricados
no exterior e importados pelas revendedoras e indús
trias automobilística. O regime de subfaturamento
das importações foi até este ano uma das principais
fontes de receita do Estado e tinha no Ministro da
Defesa, Élcio Álvarez,um dos principais defensores.
Juridicamente, a revogação de uma lei fiscal por inter
médio de uma medida provisória que dispunha sobre
financiamento à exportação, é aberração. O artigo 82

da Medida Provisória nº 1.771, de 26 de maio deste
ano determinava: "Fica suspensa, no período de 15
de abril de 1999 a 30 de junho de 2000, a aplicação
do disposto no artigo 12 da Lei nº 9.779, de 19 de ja
neiro de 1999" e no artigo seguinte dizia que "ficam
convalidados os atos praticados com base na Medida
Provisória n2 1.771-25, de 8 de abril de 1999", A Lei
nll 9.779 aprovada pelo Congresso, cumprindo o
acordo com o FMI, dizia em seu artigo 12: "Equipa
ram-se a estabelecimento industrial os estabeleci
mentos atacadistas dos produtos de Posição 8703 da
Tabela de Incidência do IPI- TIPI". Parágrafo Único:
"A equiparação a que se refere o caput aplica-se, in
clusive, ao estabelecimento fabricante dos produtos
da Posição 8703 da Tipi, em relação ao produtos da
mesma posição, produzidos por outro fabricante, ain
da que domiciliado no exterior, que revender."

Medida foi assinada por quatro

Raloxis-Rio submeteu os textos da lei e o da
medida provisória a dois tributaristas e um deles con
siderou "barbeiragem" do governo revogar uma lei
por intermédio de medida provisória "com redação
que procura flagrantemente esconder fatos". O se
gundo tributarista consultado, que também não quis
fazer declaração formal, especulou que "isso vai dar
bolo para o Governo". A medida provisória foi assina
da pelo Presidente Fernando Henrique, Pedro Malan,
Bolivar Moura Rocha e Pedro Parente. Funcionários
graduados do Palácio do Planalto, que também des
conheciam os fatos, se diziam capazes de jurar que o
Secretário da Receita Federal, Everardo Maciel, não
foi consultado. "Provavelmente o Presidente quis to
mar a medida sem ouvi-lo com medo dele se exone
rar." O Secretário provavelmente não concordaria
com a medida provisória. As mesmas fontes desco
nhecem como foi gerado o favor à indústria automobi
lística e às importadoras de veículos, mas especulam
que as suspeitas naturalmente recaem sobre o Minis
tro Elcio Álvarez que faz lobby para as importadoras
que operam no Estado e ajuda a indústria automobi
lística.

A Lei nll 9.n9 foi aprovada em janeiro e publi
cada no Diário Oficial do dia 20 do mesmo mês e cor
rigia uma anomalia tipicamente brasileira. O Estado
do Espírito Santo tornara-se o único porto brasileiro
por onde entravam 100% dos carros importados, gra
ças ao regime consentido pela prática do subfatura
mento. Veículos de 20 mil dólares, importados pela
própria indústria automobilística brasileira, entravam
no País pelo Porto de Vitória, com valor estimado em
5 mil dólares. Na revenda, às vezes quase pelo dobro
do preço, o IPI desaparecia, pois o Estado adotou re
gime de devolver o ICMS recolhido às empresas (re
vendedoras e fábricas de automóveis).

O SR. CESAR BANDEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. CESAR BANDEIRA (PFL - MA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, no dia 24 de fevereiro do corrente
ano usei a tribuna desta Casa para fazer uma avalia
ção do setor de construção civil e saneamento no
Brasil.

Fiz, naquela ocasião, diagnóstico provando que
o Governo, em'quatro anos, desprezou um dos seto
res mais importantes na geração de empregos no
Brasil. Por isso, qual não foi a minha surpresa ao re
ceber, ontem, ofício do Sr. Sérgio Cutolo dos Santos,



Sr. Presidente, há clara evidência de ligações
entre o Diretor desse banco, o Sr. André Lara Resende
e o Ministro Luiz Carlos Mendonça de Barros. Inclusive
permite-se que um banco interessado na privatização
fale por telefone diretamente com o Presidente do Ban
co do Brasil, com a intenção de negociar fianças. Por
tanto, é inquestionável a responsabilidade do Sr. Presi
dente da República nos fatos ocorridos.

A sociedade brasileira precisa se mobilizar e
exigir do Parlamento o esclarecimento desses fatos,
por meio de instalação de CPI ou de Comissão Espe
cial. Temos que dar uma resposta ao povo pela via
democrática e institucional. Do contrário, vamos abrir
espaço para a adoção de atitudes fascistas - como vi
mos recentemente ser feito por Deputado desta Casa
-, que relembram a ditadura, o fascismo e os porões.
Até iremos permitir que esse seja o caminho apoiado
por segmentos da sociedade brasileira, tal a revolta
do nosso povo com a atitude do Presidente da Repú
blica.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depl!ltados, pesqui
sa publicada pela revista Época desta semana mos
tra que 63% dos brasileiros têm vergonha do Presi
dente da República. Hoje o motivo de maior vergonha
do brasileiro é o Presidente da República. Se não res
pondermos ao povo pela via democrática, da investi
gação e do esclarecimento dos fatos, abriremos es
paço para o fascismo, que já se assanha neste mo
mento e até conta coma simpatia e o apoio de certos
segmentos da sociedade. Isso se dá em função do

. descalabro, da promiscuidade dos serviços público e
privado, da questão dos juros e das isenções fiscais
para ospoderosos. E o povo brasileiro está sendo sa·
crificado.

Devemos responder a esse clamor, Sr. Presi
dente. Mais uma vez o Congresso brasileiro é chama
do a agir com coragem neste momento de crise.

Era o que tinha a dizer.
O SR. ARNALDO FARIA DE s.4\.... Sr. Presiden-

te, peço a palavra pela ordem. I~';' .
, {o)

O SR. PRESIDENTE (MicheI'Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.

E não é só isso, Sr. Presidente. Os dados nos
mostram de forma evidente que na privatização da
Telebrás - como o próprio Ministério Público do Rio
de Janeiro julgou - houve improbidade administrati-
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informando-me de que, entre 1996 e 1999, o Governo va, com o favorecimento de uma empresa, revelando
aplicou 9,2 bilhões - pasmem, Sr. Presidente, Sras. e a promiscuidad~ entre o setor público e o setor priva-
Srs. Deputados! - em contratos habitacionais. do no Brasil..

Já tive a oportunidade de ver diversos colegas Em um telefonema entre o Presidente do
aqui fazendo reclamações a respeito da aplicação de BNDES e o Presidente da República, o Sr. André
recursos habitacionais e de saneamento no País, mas Lara Resende diz claramente que o Previ está do ou-
não vi nenhum dizendo que no seu Estado foram apli- tro lado da linha e pede ao Presidente da República
cados recursos para habitação. Vem então o Sr. Sérgio autorização para usar o nome de S. Exa. para pressi-
Cutolo, em ofício, dizer que aplicou 9,2 bilhões. onar aquele fundo a se associar ao banco Opportu-

Qual foi a minha atitude, Sr. Presidente? Enca- nity.
minhei requerimento através da Comissão de Desen
volvimento Urbano e Interior ao Sr. Sérgio Cutolo, em
que solicito informações detalhadas, Estado por Esta-
do, órgão por órgão, empresa por empresa, dos be
neficiados com recursos provenientes da Caixa Eco
nômica Federal e do FGTS para investimento na área
de habitação entre os anos de 1996 e 1999. Espero
que o Sr. Sérgio Cutolo envie essas informações o
mais breve possível, porque citei o art. 50, § 2°, da
Constituição Federal e o art. 116 do Regimento Inter-
no, tornando irreversível o fornecimento dessas infor
mações a esta Casa.

Após o recebimento desses dados, voltarei no
vamente aqui para apoiar ou contestar os números
que forem fornecidos. Acredito que voltarei para con
testá-los, porque ninguém nesta Casa sabe de tama
nho volume de recursos aplicado no Brasil. Por isso,
continuo afirmando que essa Secretaria de Habitação
ainda não transmitiu segurança ao setor de constru
ção e saneamento. Também não se sabe qual o seu
alcance para resolver tão graves problemas que afli
gem o nosso País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. AGNELO QUEIROZ - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

V. Exa. a palavra.
O SR. AGNELO QUEIROZ (Bloco/PCdoB - DF.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden-
te, Sras. e Srs. Deputados, nosso País se encontra
numa crise de grande profundidade depois das
denúncias veiculadas ontem e hoje pela Folha de ,.
S.Paulo. Tais denúncias mostram, de forma inequí
voca, que o Presidente da República cometeu alguns
crimes, entre eles o de responsabilidade, ao autorizar
o uso do seu nome para que se pressionasse o fundo
de pensão Previ a se associar ao consórcio Opportu
nity.
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O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP. É importante também não esquecer que nin-
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden- guém - no fim do mês - nos perguntava se a contribu-
te, peço a V. Exa. que autorize a transcrição nos Ana- ição compulsória ao INSS faria falta ao nosso salário.
is, como parte de meu pronunciamento, de carta que Contribuímos, compulsoriamente, durante décadas
a Associação de Aposentados e Pensionistas de São na vã esperança de que, quando chegasse a aposen-
José dos Campos encaminha ao Presidente da Re- tadoria, estaríamos protegidos para vivermos tranqüi-
pública, reclamando contra o aumento de 4,61% nos lamente nossa velhice. Ledo engano. A esperança
benefícios de aposentados e pensionistas. tornou-se um pesadelo desde o primeiro recebimento

CARTA A QUE SE REFERE O ORADOP' de nossas aposentadorias ou pensões, que perdura
até a presente data.

AAPSJC-023/99-DT Por isso e por muito mais, pois é de domínio pú-
São José dos Campos, 25 de maio de 1999 blico a sangria sofrida pelo cofre da Previdência "So-

Excelentíssimo Senhor cial" ao ',ongo das décadas, com bil~ões ~e reais se~-
Dr. Fernando Henrique Cardoso d~ desviados do ~osso cofre para financiar ob~as pu-
DO Presidente da República Federativa do Brasil b~lcas, se~ mencionar as fraud.es e a co~rupçao que
Palácio do Planalto ainda persistem e que nos sentimos humilhados com
70150-900 _ Brasília _ DF o tratamento dado pelo governo de Vossa Excelência

Excelentíssimo Senhor Presidente: aos ex-trabalhadores.
A Diretoria Colegiada da AAPSJC, por seus dire- Em, nome dos brasileiros(as) da terceira idade

tores infra-assinados, representando seus 10.740 asso- que conflar~m nas promessas de campanha de Vos-
ciados (as), manifestam seu repúdio e sua indignação sa Excelê~C1aelegendo-o p8:ra um segun.d~ man?at?
ao índice de 4,61% concedido ao salário mínimo. e que ped~~os, Senh.or Preslde~~e, a!~vlsao do.'ndl-

A desculpa da equipe econômica do governo de ~e ~e 4,6 Yo concedido ao s..alarro .mmlmo. Pedimos
Vossa Excelência que um reajuste maior ao salário JustlÇ? para esse s~gmento tao ~ofrrdo e que.m~rece,
mínimo poria em risco milhares de prefeituras em mu- no mm.'mo, o respeito das autoridades constltUldas e
nicípios mais carentes e a própria Previdência "Soei- da sociedade em geral.
ai", nós a derrubamos com os seguintes argumentos: Contando com.o bom.senso que sem.pre norte-
no primeiro mandato de Vossa Excelência quando da ou Vossa Excelê~cla, acelt~, nobre Pr~slden!e, os
transição ocorridas para a URV em março de 1994, o prot~stos da mais a~ta est.lma e conslde!açao; -:-
salário mínimo foi convertido à razão de 64 79 URV Horacio Lemes Simoes, Diretor de Relaçoes Pubh-
em setembro do mesmo ano houve um re~juste d~ cas - Dilz~ Ferreira, Direto.r de Finanças - On~fre
8,04% elevando-o para R$70,oo e em maio de 1995, da SlIva~ Diretor.de Secretarr~ - ~.Co~tantlno, Dlr~-
aplicou-se um reajuste de 42,86% fazendo com que o tor ~écnJco - Milton F.de Oh~elra, Diretor de Patrr-
salário mínimo chegasse aos R$1oo,OO. Portanto, mÔnlo - Deputada Federal Angela 'Guadagnln -
num período de 15 meses o saláriq mínimo recebeu Deputado Federal Arnaldo Faria de Sá - Federação
um reajuste acumulado de 54,35% fem que houves- de Assoe. e Dep. ~e Apos. e Penso do ESP.
se quebradeira seja por parte das: municipalidades O SR. NILMARIO MIRANDA - Sr. Presidente,
mais carentes ou da própria Previd~ncia "Social". peço a palavra pela ordem.

Como justificar um reajustei de 4,61% se o O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
IGP-Dl, índice utilizado pelo gover~o de Vossa Exce- V. Exa. a palavra.
lência para atualizar as aposentádorias e pensões O SR. NILMÁRIO MIRANDA (PT- MG. Pela or-
apresentou um resultado acumulado de maio/98 a demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, venho
abril/99 de 7,84%?Por que prejudicar em 3,23% esse apresentar à Mesa requerimento de informações ao
universo de companheiros(as) que recebem Ministro do Exército.
tão-somente um único salário mínimo? Todos sabem que já foi publicada a Convenção

O que fazemos com o inciso IV, do artigo 7Q
, da de Ottawa, sobre minas terrestres. Indago, portanto,

Constituição Federal? do Ministro do Exército quantas armas desse tipo o
Que culpa temos nós em face dacrise econômica? Brasil fabricou, a que país vendeu, quantas estão es-
Lembramos Vossa Excelência que nossa gera- toeadas e onde, como e quando serão destruídas.

ção - quando na ativa - foi aquela que com o trabalho Também desejo saber se há minas instaladas em
de cada um transformou o Brasil a ponto de se tornar qualquer ponto das fronteiras do Brasil com outro
a oitava potência econômica do mundo. país.
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Na data de hoje, a Mesa, reunida extraordinaria
mente,.apreciando manifestação do Senhor Segundo
VICe-Presidente, Corregedor da Câmara dos Deputados,
no sentido da aplicação da pena de "censura verbal"
ao Senhor Deputado Jair Bolsonaro,em face das de
clarações feitas durante entrevista concedida à TV
Bandeirantes e veiculada na madrugada de 24 de
maio corrente no programa "Câmera Aberta", em que
propugna quebra de normalidade institucional, resol
veu considerar o referido parlamentar incurso na
pena acima referida, prevista no art. 254, § 1!l, inciso I,
do Regimento Interno.

Isto posto, o Presidente, em face da competên
cia que lhe atribui o art. 17, inciso VI, alínea 9, do Re
gimento Interno, e da que lhe confere o art. 245, § 1!l,
do mesmo Regimento, e acolhendo sugestão da
Mesa Diretora, resolve aplicar ao Senhor Deputado
Jair Bolsonaro a pena de "censura verbal".

Sala das Sessões, em 26 de maio de 1999. 
Michel Temer, Presidente da Câmara dos Deputados.

VI- ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES
DEPUTADOS:

SRS.

Bloco

AMAPÁ

PTB
PSDB

AMAZONAS

PSDB
PFL
PFL

Arthur Virgílio
Átila Lins
Francisco Garcia

Partido

RORAIMA

Airton Cascavel PPS
Alceste Almeida PMDB
Almir Sá PPB
Elton Rohnelt PFL
Luis Barbosa PFL
Robério Araújo PPB
Presentes de Roraima: 6

Eduardo Seabra
Fátima Pelaes
Presentes de Amapá: 2

PARÁ

PDT
PMDB
PMDB
PTB
PSDB

Giovanni Queiroz
Jorge Costa
José Priante
Josué Bengtson
Nilson Pinto
Presentes de Pará: 5

oSR. ENIO BACCI- Sr. PreSidentej peço a pa- ATO DO PRESIDENTE
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. ENIO BACCI (pOr - RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, apresento
requerimento de informações ao Ministro da Fazenda
sobre a quantidade de jogos oficiais de responsabili
dade da Caixa Econômica Federal, assim como o
montante de dinheiro arreoadado por todos os jogos,
o lucro auferido e a finalidade e destinação dos valo
res arrecadados individualmente.

A SRA. LUCI CHOINACKI ... Sr. Presidente,
peÇO a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Terner) - Tem
V. Exa. a palavra.

A SRA•. LUCI CHOINACKI (PT - SC. Pela or
dem. Sêm revisão da oradoral) - Sr. presidente, que
ro registrar o encaminhamento de projeto que deter
mina a imposição provisória de tetos tarifários sobre a
importação de prOdutos agropecuários e dá outras
providências.

Esse projeto é assin.ado por mim, Deputada Luci
Choinacki, e por todos os Oeputados do PT que fa
zem parte do núcleo agrário.

O SR. NELSON PELLEGRINO .... Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. EXa. a palavra.
.0SR. NELSON PELLEGRINO (PT - BA. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ve
nho apresentar projeto de lei que institui a política na
cional de moradia estudantil a cargo do Ministério da
Educação.

Oprojeto visa a que estudantes do interior, prin
cipalmente aqueles mais carentes, que não residem
nos centros onde as universidades estão instaladas,
tenham assegurada a moradia por meio dessa políti~

ca nacional.
Sr. Presidente, solicito a V. Exa. que a nossa

proposição seja divulgada nos órgãos de comunica
ção dá. Casa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs. Par..
lamentaresj passo a ler Ato da Presidência derivado
de reunião da Mesa Diretora no dia dê hoje quediz res~
peito A declarações do Sr. Deputado Jair Bolsanaro.

Leio-o para conheéimento do Plenário e da im
prensa.

Em seguida, ele será remetido ao referido
Deputado.

Está assim redigido:
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PSB/PCdoB
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PSDB

Ivan Paixão
Jorge Alberto
Marcelo Déda
Presentes de Sergipe: 3

ALAGOAS

Albérico Cordeiro PTB
Givaldo Carimbão PSB
HelenilQo Ribeiro PSDB
José Thomaz Nonô PFL .
Regis Cavalcante PPS
Presentes de Alagoas: 5

SERGIPE

PPS
PMDB
PT

Pf:RNAMBUCO

Carlos Batata PSDB
Djalma Paes PSB
Eduardo Campos PSB
Fernando Ferro PT
Gonzaga Patriota PSB
Inocêncio Oliveira PFL
José Chaves PMDB
Luiz Piauhylino PSDB
Severino Cavalcanti PPB
Presentee de Pernambuco: 9

Armando Abílio
Avenzoar Arruda
Carlos Dunga
Damião Feliciano
Domiciano Cabral
Efraim Morais
Enivaldo Ribeiro
Marcondes Gadelha
Wilson Braga
Presentes de Paraíba: 9

Átila Ura
Heráclito Fortes
Themístocles Sampaio
Wellington Di8$
Presentes de Piauí: 4

RIO GRANDE DO NORTE

Iberê Ferreira PPB
Laire Rosado PMDB
Lavoisier Maia PFL
Presentes de Rio Grande do Norte: 3

PARAíBA

PMDB
PT
PMDB
PMDB
PMDB
PFL
PPB
PFL
PFL

Ubiratan Aguiar
Presentes de Ceará: 12

PIAuí

PSDB
PFL
PMDB
PFL

PSB/PCdoB
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TOCANTINS

Antônio Jorge PFL
João Ribeiro PFL
Osvaldo Reis PMDB
Paulo Mourão PSDB
Presentes de Tocantins: 4

MARANHÃO

Cesar Bandeira PFL
Costa Ferreira PFL
Eliseu Moura PPB
Francisco Coelho PFL
Gastão Vieira PMDB
José Antonio PSB
Mauro Fecury PFL
Neiva Moreira PDT
Pedro Fernandes PFL
Pedro Novais PMDB
Roberto Rocha PSDB
Sebastião Madeira PSDB
Presentes de Maranhão: 12

CEARÁ

Almeida de Jesus PLPl./PSTIPSlJPMNtPSD
Almeida de Jesus PMJBPI..JPST~

Antonio Cambraia PMDB
Chiquinho Feitosa PSDB
Eunício Oliveira PMDB
José Unhares PPB
Léo Alcântara PSDB
Manoel Salviano PSDB
Marcelo Teixeira PMDB
Moroni Torgan PSDB
Raimundo Gomes de Matos PSDB

Hildebrando Pascoal
IIdefonço Cordeiro
João Tota
Sérgio Barros
Zila Bezerra
Presentes de Acre: 5

...-
Luiz Fernando PPB
Vanessa Granzziotin PCdoB PSB/PCdoB
Presentes de Amazonas: 5

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PDT
Confúcio Moura PMDB
Eurípedes Miranda PDT
Nilton Capixaba PTB
Sérgio Carvalho PSDB
Presentes de Rondônia: 5

ACRE

PFL
PFL
PPB
PDT
PFL
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PSB/PCdoB

PSB/PCdoB
Alberto Goldman
Aldo Rebelo
Aloízio Mercandante
André Benassi
Antonio Palocci
Arlindo Chinaglia
Armando Faria de Sá
Bispo Wanderval
Bispo Wanderval
Celso Giglio
Corauci Sobrinho
Dr. Hélio
Duilio Pisaneschi
Edinho Araújo
Eduardo Jorge
Emerson Kapaz
Evilásio Farias
Franco Montora

Alcione Athayde
Alexandre Santos
Almeida de Carvalho
Antonio Carlos Biscaia
Bispo Rodrigues
Bispo Rodrigues

Marcus Vicente PSDB
Max Mauro PTB
Nilton Baiano PPB
Rita Camata PMDB
Presentes de Espírito Santo: 8

RIO DE JANEIRO

PPB
PSDB
PFL
PT
PLPLlPSTIPSlIPMNlPSD
PFL
PUPST/PSUPMN/PSD

Celso Jacob POT
Coronel Garcia PSDB
Dr. Heleno PSDB
EberSilva DT
Fernando Gonçalves PTB
João Sampaio PDT
Luís Eduardo PSDB
Luiz Ribeiro PSDB
Luiz Sérgio PT
Miro Teixeira PDT
Pastor Valdeci Paiva PSD8A..JPSTtPSI....iPrvNPS
Pastor Valdeci Paiva PSTPI..JPST!PSI..JPM'.ItPS
Paulo de Almeida PPB
Paulo Feijó PSDB
Ronaldo Cezar Coelho PSDB
Rubem Medina PFL
Simão Sessim PPB
Vivaldo Barbosa POT
Presentes de Rio de Janeiro: 24

SÃO PAULO

PSDB
PCdoB
PT
PSDB
PT
PT
PPB
PLPUPSTIPSUPMNlPSD
PTBPlIPST!PSI..JPMNtPSD
PTB
PFL
PDT
PTB
PMOB
PT
PSDB
PSB
PSDB

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

BAHIA

PFL
PDT
PMDB

'PT
PFL
PCdoB
PFL
PT
PSDB
PSDB
PFL
PFL
PFL
PFL
PFL
PSDB
PFL
PT
PMDB
PFL
PSOB
PFL
PPB

EspíRITO SANTO

PSDB.
PSDB
PT
PTB

Aloízio Santos
Feu Rosa
João Coser
José Carlos Elias

MINAS GERAIS

Aracely de Paula PFL
Bonifácio de Andrada PSDB
Cleuber Carneiro PFL
Eliseu Resende PFL
Fernando Diniz PMDB
Hélio Costa PMDB
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A lista de conteúdo, haverá Comissão Especial para avaliar um
presença registra o comparecimento de 265 Senho- parecer a favor ou cont(a. Portanto, a própria Comis-
res Deputados. são Especial a ser instalada, dependendo do parecer

OSR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço de V. Exa. ou de decisão do Plenário, investigará o
a palavra pela ordem. Presidente da República nesta representação que fa-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem zemos.
V. Exa. a palavra. Esta representação, Sr. Presidente, está tam-

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revisão bém de acordo com o sentimento da sociedade, que,
do orador.) - Sr. Presidente, peço a palavra pela or- neste momento grave do País, percebe a crise ética e
dem para encaminhar representação contra o Presi- a desmoralização das instituições. E essa sociedade
dente da República, com base nas Leis nlls 1.079, de perceberá que o Parlamento brasileiro, particular-
1950, e 8.666, de 1993, e na Constituição Federal. mente a Câmara dos Deputados, é um Poder que

Esclareço a V. Exa., à Casa e à opinião pública está tendo coragem de fazer investigações em seus
que essa iniciativa é também de todos os partidos de membros.
Oposição - PDT, PSB, PCdoB, PPS. Além disso, A atual Legislatura já cassou um Deputado e
contamos com o apoio da Liderança do PL em ato pú- está punindo seus membros quando o comportamen-
blico que realizamos no Espaço Cultural. to deles fere o decoro parlamentar. Esta Casa, com

Essa representação, Sr. Presidente, baseia-se todos os defeitos e críticas que lhe são feitas, teve co-
precisamente na Constituição e na legislação em vi- ragem de sangrar na própria carne em vários episódi-
goro os, quando investigou seus próprios membros. Uma

Trata-se de ato de dever constitucional e políti- Casa que tem coragem de investigar seus próprios
co. Nós, na condição de Parlamentares, não podía- membros não se pode curvar diante do dever consti-
mos cruzar os braços diante de fatos graves como os tucional de investigar·outro Poder, mesmo sabendo
revelados pelo jornal Folha de S.Paulo. Gravações que esse, nas condições de hoje, é mais forte e tem
que a opinião pública ouviu pela televisão e pelo rádio recursos e instrumentos que esta Casa não tem.
provam que o Presidente da República disse que seu Por isso, comunicamos ontem a V. Exa., respei-
nome poderia ser utilizado para favorecer determina- tosamente, juntamente com os Deputados Miro Tei-
do banco, no caso o Opportunity. Esse banco não xeira, Luiza Erundina, Aldo Rebelo, Haroldo Lima - e,
participou do leilão, Sr. Presidente, exatamente por- agora, com mais apoio de Lideranças -, que entrega-
que já havia participado do leilão da Tele Centro Sul. ríamos esta representação.
Portanto, essa desculpa não pode ser a justificativa Fizemos isso por respeito. Os partidos com as-
legal do Governo ou dos seus Líderes na Casa. sento nesta Casa, diante de assunto tão grave, que-

Entendemos, Sr. Presidente, que o Presidente rem com esta representação não apenas marcar po-
da República ou qualquer autoridade da administra- sição ou fazer luta política, mas cumprir um dever
ção pública deve pautar suas ações também pelo constitucional e legal. E esse dever constitucional e
critério da impessoalidade - é o que está inscrito no legal é intransferível e, do ponto de vista político da
caput do art. 37 da Constituição Federal. Oposição, irrecusável no sentido de cumprir nosso

Já o art. 84 da Carta Magna dispõe sobre crime dever como Parlamentar.
de probidade administrativa do Presidente da Repú- Por isso, entrego a representação a V. Exa. soli-
blica contra a administração pública. Isso se dá exata- citando que a Secretaria da Mesa tome as providênci-
mente quando a impessoalidade, a probidade, a as formais necessárias para as assinaturas dos Líde-
transparência na separação entre o agente público e res, do ponto de vista dos autógrafos e da identifica-
o privado encontram-se feridas na relação com deter- ção dos autores da representação.

minados interess~s. Gostaria, Sr. Presidente, de ter o tempo da Lide-
Ao apresentarmos essa representação, Sr. Pre- rança para discutir outros temas para o futuro do nos-

sidente, não estamos fazendo nenhum denuncismo, so País, mas a crise ética e a fiscalização de outro Po-
nenhuma aventura. Não estamos fazendo nada que
não esteja previsto na Constituição; pelo contrário, der é também prioridade para a agenda do Brasil.
estamos respeitando-a. . Muito obrigado.

V. Exa., um constItucionalista, ensina-nos em O SR. PRESIDENTE (MichelTemer) - Recolho
seus livros que a representação deve ser observada a representE\,ção de V. Exa. e a examinarei com a
por sua formallda~e, já que, do ponto de vista do seu atenção que ela merece. .
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O SR. PRESIDENTE (Michel ~emer) - Vai-se rar pela PEC proposta pela Comissão Especial, essa
passar à apreciação da matéria que está sobre a será examinada, passando-se ao mérito em seguida.
mesa e da constante da Ordem do Dia. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vota·

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - ção a Proposta da Comissão Especial. Como votam
_ 1 _ os Srs. Líderes?

, _ O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.
A PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança

NI:! 498-B, DE 1997 do PL prometeu ao Sr. Ministro da DefHsa que votaria
(Do Sr. José Genoíno e Outros) "sim".

Votação, em primeiro turno, da Proposta O SR. EVILÁSIO FARIAS (Bloco/PSB - SP.
de Emenda à Constituição n!! 498-A, de 1997, Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
que altera a redação dos artigos 49, 84, 89, PSB/PCdoB vota pela rejeição, hsto é, "não".
90, 142 e 144 e suprime o artigo 91, da Cons- O SR. JOSUÉ BENGTSONJ (PTE, - PA. Sem re-
tituição Federal; tendo parecer da Comissão visão do orador.) - Sr. Presidente, o FTB vota "sim".
de Constituição e Justiça e de Redação, pela O SR. JOSÉ ROBERTO BATCICHIO (PDT -
admissibilidade desta e da de n!! 626/98, apen- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o POT
sada, contra os votos dos Deputados Jarbas rejeita, vota "não".
Lima e Jair Bolsonaro (Relator: Sr. Ney Lo- O SR. CUNHA BUENO (PPB - SP. Sem revi-
pes);, e da Comissão Especial, pela aprovação são do orador.) - Sr. Presidento, o PPB vota "sim",
da PEC n!! 626198, apensada, pela admissibili- pela preferência.
dade da emenda apresentada na Comissão e, O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem
no mérito, pela rejeição da PEC n!! 498-A, de revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "não".
1997 e da emenda apresentada na Comissão, O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS.
contra os votos dos Deputados Waldomiro Fi- Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, o PMOB
vorante, Jair Bolsonaro, José Genoíno, em se- vota "sim".
parado, do Deputado Virgílio Guimarães (Rela- O SR. JOÃO ALMEIDA (P80B -- BA. Sem revi-
tor: Sr. Aroldo Gedraz). são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB acompanha

Tendo apensada a de n!! 626/98. a decisão adotada na Comissã.o de Constituição e
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs. Justiça e de Redação e, portanto, vota pela Comissão

Deputados, vamos votar a proposta da Comissão Especial específica que, apreciando as duas propos·
Especial para que a votação se dê pela Proposta de tas, entendeu que a proposta adotada tem mérito
Emenda à Constituição n!! 626, de 1998, apensada. para discussão em plenário.
É uma preferência, portanto, pela PEC n!! 626/98, O PSDB vota "sim".
que se encontra apensada. O SR. AROLDO CEDRAZ (PFL -- BA: Sem revi·

Esclareço aos Srs. Parlamentares que quem são do orador.) - Sr. Presidente, o PFL vota "sirr".
quiser aprovar a votação da proposta apensada deve Q SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB - SP. Sem
votar "sim"; quem não quiser votar a favor de que seja revisão do orador.) - Sr. Presidf3nte, i3. Liderança do
examinada a proposta apensada votará "não". Governo encaminha o voto "sim".

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Sr. Presi- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vota-
dente, peço a palavra pela ordem para um esclareci- ção a proposta da Comissão Especial para que,a vo-
mento. tação se dê pela Proposta de Emenda à Constituição

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem n!!626, de 1998, apensada.
V. Exa. a palavra. Os Srs. Deputados que a aprovam permane-

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS. çam como se encontram. (Pausa.)
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, confesso Aprovada.
que tenho dificuldades de entender. Não houve uma OSR. PROFESSOR LUIZINHO ..., Sr. Presiden-
Comissão Especial que se definiu pela PEC do Go- te, peço a palavra pela ordem.
vemo e sobre -ela se manifestou o Plenário? O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)..., É que o V. Exa. a palavra.
Plenário tem-(que confirmar essa preferência, de O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem
modo que será:.votação por maioria simples. Se o Pie- revisão do orador.) - Sr. Presidente, Bolicito verifica-
nário, por maioria simples e_simbolicamente, delibe- ção de votação.



O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o 810
co/PUPST/PMN/PSD/PSL encaminha o voto "sim",
embora haja discdminação religiosa nas Forças
Armadas, instituição 9nde os pastores não podem
exercer'a capelaniártiilitar.

, Estamos solidHando ao Ministério de Defesa
que aca'be com o préconceito religioso hoje existente
na~ Forças Armad~s.,

'0 SR. NILMARIÇ) MIRANDA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

.O SR. PRES'IP'ENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra. .' . '

O SR. NILMÁRIO MIRANDA, (PT - MG. Sem
revisão do orador.) ,;.. Sr. Presidente, comunico à
Casa que faleceu ontem, em SãoPàulo, o intelectual
Prof. Vinícius Caldeira Brant, pessoa importante na
história deste Pais, ·um dos fundáliores da organiza
ção Ação Popular, na década de6Gj·e um dos funda·
dores do Partido dos Trabalhadoté$';Também coope
rou com esta Casa participando.:~da histórica CPI do
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Verifica- O SR. CUNHA BUENO- Sr. Presidente, peço a
ção concedida. palavra, pela ordem.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
te, peço a palavra pela ordem. V. Exa. a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem O SR. CUNHA Bl:JENO (PPB - SP. Sem revi-
V. Exa. a palavra. são do orador.) - Sr. Presidente, o painel ainda está

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem com a lista de presença e não com a votação.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT encaminha O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presi-
o voto "não". dência solicitaa todos os Srs. Deputados que tomem

Solicito a V. Exa. que faça nosso voto constar do os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis-
painel. tema eletrônico.

O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO (PDT - Está iniciada a votação.
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT Queiram seguir a orientação do·visor de cada
recomenda o voto "não". posto.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS. O SR. RUBENS BUENO - Sr. Presidente, peço
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB re- a palavra pela ordem.
comenda o voto "sim" e pede aos seus Deputados O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
que venham ao plenário, pelo quorum exigido. V. Exa. a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs. O SR. RUBENS BUENO (PPS"l PRo Sem revi-
Deputados, venham ao plenário, pois vamos entrar são do orador.) - Sr., Presidente, o P,PS vota "sim",
em processo de votação nominal. pela preferência.

O SR. CUNHA BUENO - Sr. Presidente, peço a O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
palavra pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, tendo

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem chegado agora ao plenário, referendo o encami-
V. Exa. a palavra. nhamento,feito peloVice-Líder do nosso partido, fa-

O SR. CUNHA BUENO (PPB _ SP. Sem revi. vorável à preferência para a votação da proposta de
são do orador.) _ Sr. Presidente, o painel eletrôn,ico emenda à Constituição do Poder Executivo. O PFL

vota "sim".ainda está registrando somente presenças. Peço a -
V. Exa. que tome as providências para poder colher OSR. JOAO ALMEIDA (PSDB - BA. Sem re-
os votos. visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota

"sim".
O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden-

te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

V. Exa. a palavra.
O SR. PROFESSOR' LUIZINHO (PT - SP. Sem

revisão do orador:)- Sr. Presidente, o PT vota "não",
para garantir que o primeiro projeto a ser votado seja
o do nobre Deputado José Genoíno.

O SR. AROLDO CEDRAZ (PFL - BA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL vota "sim" .

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Estou
aguardando somente que coloquem no painel a'ori
entação de Liderança, em seguida vamos Votar.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG; Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota "sim"

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Venham
ao plenário, Srs. Deputados, vamos votar..
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Sistema Penitenciário, que gerou muitas conse
qüências, como, por exemplo, a criação do Conse
lho Nacional Penitenciário e do Fundo Nacional Pe
nitenciário.

Deixou registrados vários trabalhos de grande
'porte intelectual, sobretudo na década de 70, sendo
um dos autores daquele histórico estudo "São Paulo,
crescimento e pobreza". Como membro do Cebrapa e
do Cedec, participou de pesquisas e publicações que
marcaram a história do País, a história da produção
intelectual e política da nossa Nação.

Queria deixar aqui meu voto de pesar pelo fa
lecimento do grande brasileiro Vinícius Caldeira
Brant.

O SR. DR. HÉLIO - Sr.Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. DR. HÉLIO (PDT - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PDT recomenda o voto
"não" e afirma que estamos encaminhando requeri
mento para a Comissão de Seguridade Social e Fa
mília convidando os diretores de hemocentros do
País para discutir e avaliar a distribuição do sangue
hoje no Brasil. Consideramos que o assunto é de
grande relevância. A população está assustada com
o potencial risco de contaminação de sangue, como
aconteceu no episódio envolvendo o Hemocentro de
Pernambuco. Chamamos os Poderes Públicos res
ponsáveis pela fiscalização e controle do sangue no
nosso meio.

O SR. GERALDO SIMÕES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. GERALDO SIMÕES (PT - BA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, com a sua tole
rância, gostaria de dizer que estou dando entrada
nesta Casa a um projeto de lei complementar que
proíbe a promulgação de leis que concedam subsí
dio, isenção, redução de base de cálculo, crédito
presumido, anistia, remissão ou qualquer benefício
fiscal um ano antes e três meses depois da data das
eleições.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
Deputados, vou encerrar a votação. Venham vo
tar.

A SRA. LUCI CHOINACKI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.

A SRA. LUCI CHOINACKI (PT - SC. Sem revi
são da oradora.) - Sr. Presidente, nesse final de se
mana realizamos, em Santa Catarina, seminário esta
dual sobre transgênicos, plantas orgânicas e semen
tes produzidas por agricultores. Participaram desse
seminário mais de 2 mil pessoas, entre agricultores,
técnicos e agrônomos, que se posicionaram clara
mente contra os transgênicos, porque ninguém co
nhece as conseqüências desses produtos para a saú
de e o meio ambiente. Discutiu-se a moratória dos
transgênicos e a sua não utilização por pessoas, que
serviriam de cobaia, porque, como disse, não se co
nhecem as conseqüências.

O SR. BEN-HUR FERREIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. BEN-HUR FERREIRA (PT - MS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, convido toda a
Casa para assistir amanhã, às 9h30min, à instalação
da Frente Parlamentar Brasil/África, que contará com
a presença de representantes de diversas embaixa
das africanas e do Itamaraty, no Espaço Cultural
Zumbi dos Palmares.

Sr. Presidente, mais uma vez solicito a V. Exa. a
instalação da Comissão para acompanhar os prepa
rativos para as comemorações dos 500 anos de des
cobrimento do Brasil. Até agora não foi aprovado o
Estatuto do índio, nem regulamentado o art. 68 da
Constituição, que trata dos remanescentes dos qui
lombos. Seria um grande feito da Câmara Federal ter
as legislações do índio e do negro regulamentadas
por ocasião dos festejos pelos 500 anos de descobri-
mento do Brasil. \\~\ , "

Queremos aproveitar a instalaç~o da Frente
Parlamentar Brasil/África, amanhã, para solicitar a
V. Exa. a instalação dessa Comissão, que vai anali
sar o que podemos fazer para que o Brasil, ao com
pletar 500 anos, tenha uma legislação moderna em
relação aos índios e ao tratamento ligado à discrimi
nação racial.

O SR. JOÃO GRANDÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. JOÃO GRANDÃO (PT - MS. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden-.'
te, Sras. e Srs. Deputados, no decorrer desta seman~
fomos procurados com mais uma denúncia de proble
mas no já combalido sistema de saúde do Brasil. NÓs
EUA, o FDA - Food and Drug Administration - #a
mais antiga agência americana de proteção ao cOn-



O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, apelo aos Srs.
Deputados presentes nas diferentes dependências
da Casa para que venham ao plenário a fim de que
possamos concluir a votação desse requerimento e
iniciar a votação da matéria.

Senhor Presidente, faço apelo também a
V. Exa. para que peça às Comissões que ainda estão
funcionando que terminem seus trabalhos, a fim de
que os Parlamentares membros dessas Comissões
venham ao plenário e possam votar esta importante
matéria.

O PFL vota "sim" ao requerimento.
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sumidor. Ela monitora a fabricação, importação, sileiros, dos fatos, apresentamos no dia de hoje re-
transporte, armazenamento e venda de produtos ali- querimento de informações levantando as seguintes
mentícios, equipamentos médicos, cosméticos, dro- questões:
gas, etc., incluindo aí a regulamentação da produção 1) A Agência Nacional de Vigilância Sanitária foi
e comercialização de marcapassos cardíacos implan- devidamente comunicada pela empresa do referido
táveis, sendo a agência um exemplo de proteção ao recall?;
consumidor em todo o mundo. 2) Em caso afirmativo, quais são as providênci-

Nessa agência, os marcapassos cardíacos im- as que estão sendo tomadas para proteger os pacien-
plantáveis são regulados através de um subsetor de tes com risco de vida?;
equipamentos médicos, que verifica a fabricação e 3) Quantos marcapassos dos modelos aci-
controle de qualidade in loco através de rígidos pa- ma foram implantados no Brasil até a presente
drões de produção. data?;

Esses aparelhos artificiais, vitais para a garantia 4) Quais os pacientes, data de implante, mo-
da vida de pacientes cardíacos, são classificados delo implantado e número de série desses apare-
pelo FDA como produtos Classe 111, que são aque- lhos?;
les que apresentam o maior grau de risco de vida 5) Quantos pacientes foram chamados para re-
quando ocorrem falhas, sendo, portanto, conside- avaliação junto à classe médica e quais foram os di-
rados produtos que exigem prévia autorização do agnósticos fornecidos para o funcionamento dos apa-
FDA para sua introdução no mercado americano. relhos?;
Também os fabricantes comprometem-se a infor- 6) Em caso negativo nas questões anteriores,
mar ao FDA, imediatamente, falhas de produção que providências a Agência Nacional de Vigilância
verificadas após o início de comercialização desses Sanitária pretende tomar para garantir a vida dos
produtos. As medidas para proteger a vida dos por- usuários de tais marcapassos?
tadores desses marcapassos, a partir de então, são
adotadas pela empresa fabricante e monitoradas ri- Era o que tinha a dizer.
gidamente pelo FDA. Muito obrigado.

Em 5 de maio de 1999, o FDA publicou um O SR. AIRTON CASCAVEL - Sr. Presidente,
recall - advertência pública de falha no equipa- peço a palavra pela ordem.
mento - de 8.761 marcapassos cardíacos implan- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
táveis da fabricante Guidant Corporation, de St. V. Exa. a palavra.
Paul, Minnesotta, USA, que foram distribuídos no O SR. AIRTON CASCAVEL (PPS - RR. Sem
mercado americano e internacional, incluindo-se o revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicito a cor-
Brasil. reção do encaminhamento do PPS no painel. Ao

A razão do presente recall, de acordo com o re- contrário do que está constando no painel, o PPS
vota "não".latório, é que os aparelhos apresentam um elevado

dreno de corrente, que leva ao desgaste prematuro
da bateria e, em conseqüência, à ausência do pulso
(estímulo elétrico) de saída. Esta ausência do pulso
de saída pode levar o paciente dependente do marca~

passo à morte.
A Associated Press, em sua Nota à Imprensa

nQ AP-NY-03-31-99, sob o título "Guidant Issues Pa
cemaker Warning", informa que o porta-voz da Gui
dant tornou público que esses marcapassos cujas ba
terias duram, em média, sete anos, podem acabar em
seis meses, dentre outros comunicados.

Conforme Diário Oficiai da União, do dia 15 de
janeiro de 1999, em anexo, a Agência Nacional de Vi
gilância Sanitária aprovou uso desses produtos no
Brasil e confirma-se a aquisição de parte desses lotes
relacionados no alerta do FDA pelo Governo Federal.
Diante da gravidade do problema palf'a pacientes bra-



Maio de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 27 24099

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Determi- junho próximo, daqui a duas semanas, estaremos re-
no à Secretaria da Mesa que comunique às Comis- cebendo o Ministro da Previdência e Assistência So-
sões a necessidade de encerrarem seus trabalhos, já cial, Sr. Waldeck Ornélas.
que iniciamos a Ordem do Dia. Muito obrigado, Sr. Presidente.

OSR. WALDOMIRO FIORAVANTE - Sr. Presi- O SR. VICENTE CAROPRESO - Sr. Presiden-
dente, peço a palavra pela ordem. te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra. V. Exa. a palavra.

O SR. WALDOMIRO FIORAVANTE (PT - RS. O SR. VICENTE CAROPRESO (PSDB - SC.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden-
deixar registrado nos Anais da Câmara dos Deputados te, gostaria de comunicar que estou dando entrada
que os Estados do Rio Grande do Sul, Paraná e San- em projeto de lei que faculta às pessoas físicas e jurí-
ta Catarina lançaram há poucos dias a Frente Sul de dicas deixarem, como contribuição, 6% de seu
Defesa da Agricultura Familiar. Hoje, várias Iideran- Imposto de Renda para hospitais públicos e 3%, tam-
ças sindicais de todos os Estados do Sul encon- bém do seu Imposto de Renda, para hospitais filan-
tram-se em Brasília visitando os Ministérios e tendo trópicos e instituições que atendem a deficientes.
reunião com os Ministros - inclusive acompanhei al- Essa proposição deverá ter o apoio irrestrito da Co-
gumas - para fazer com que o Governo veja a impor- missão de Seguridade Social e Família e também da
tância da agricultura familiar no combate ao desem- Frente Parlamentar de Saúde.
prego. Não temos dúvida nenhuma de que enquanto Senhor Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o
houver falta de política agrícola, de investimentos, de Estado de Santa Catarina tem vivido grande expecta-
verba para custeio e de subsídio à pequena proprie- tiva em relação à conclusão das obras de duplicação
dade, cada vez mais os agricultores abandonarão o da Rodovia BR"1 01. Trata-se de um empreendimento
campo e virão para à cidade, o que fará crescer mais de grande importância para a economia estadual,
ainda a fome que assola nosso País. com reflexos significativos para a economia do ei-

Fica nosso apelo a todos os Parlamentares des- xo-sul brasileiro e sua ligação com os demais países
ta Casa que, independentemente de partidos políti- integrantes do Mercosul.
cos, queiram vincular-se à Frente Sul de Defesa da Por essa razão, foi com grande satisfação que a
Agricultura Familiar. Eles serão muito bem-vindos, população catarinense recebeu a notícia de que esta-
porque este é um tema que interessa ao P~ís e à po- va sendo publicado no Diário Oficial da União de se-
pulação brasileira. .\ gunda-feira passada a suplementação de verbas

Muito obrigado a V. Exa. para várias obras do Programa Brasil em Ação, que
O SR. ENIO BACCI- Sr. Presidente, peço a pa- inclui os recursos necessários para a duplicação da

lavra pela ordem. BR-101. Do total de R$364,6 milhões, R$160,6 mi-
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem Ihões são destinados à Rodovia do Mercosul, sendo

V. Exa. a palavra. R$53,7 para São Paulo, R$53,5 para o Paraná e
O SR. ENIO BACCI (PDT - RS. Pela ordem. R$53,1 para Santa Catarina, suficientes para mais

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de quatro meses de trabalho, com previsão de término
registrar que hoje pela manhã, na Comissão de Segu- em setembro. A liberação definitiva da verba ainda
ridade Social, tivemos a presença da Secretária de depende de definição da CCF - Comissão de Contro-
Estado de Assistência Social do Ministério da Previ- le Fiscal - sobre os limites orçamentários e financei-
dência e Assistência Social, Sra. Wanda Engel Adu- ros para viabilizar os empenhos e pagamentos às
an, que fez explanação de extrema importância sobre construtoras, referentes aos recursos incorporados à
assistência ao menor e ao adolescente. Lei Orçamentária.

No dia 9 de junho, quarta-feira, estaremos rece- A duplicação da BR-1 01, no trecho entre a divi-
bendo naquela Comissão o Ministro da Previdência e sa do Estados do Paraná e Santa Catarina até Pa-
Assistência Social, Waldeck Ornélas, que lá estará Ihoça, está orçada em R$55B,5 milhões e deveria
exatamente para que os Parlamentares possam estar concluída no final do ano passado. O atraso
questioná-lo e esclarecer uma série de dúvidas. deve-se, entre outros fatores, à falta de recursos,

Repetindo, Sr. Presidente: lembro aos Parla- que comprometeu o ritmo de trabalho, gerando
mentares Titulares e Suplentes da Comissão de Se- transtornos para a população e prejudicando a cir-
guridade Social e Família desta Casa que no dia 9 de culação da produção, o que traz reflexos negativos



VOTARAM:

Sim: 273
Não: 93
Abstenções: 1
Total: 367

É aprovada a proposta de comissão especial de
preferência para votação da Proposta de Emenda à
Constituição nQ 626/98, apensada.

O SR. ROBERTO BALESTRA- Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem. .

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. ROBERTO BALESTRA (PPB - GO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, comu
nico à Casa que no dia 1Q de junho, a partir das 8h, Bra
sília estará recebendo 10 mil trabalhadores e empresá
rios do setor sucroalcooleiro, que farão na Esplanada
dos Ministérios manifestação de apoio ao Senhor Presi
dente da República, em razão de algumas medidas que
o Governo estará adotando com relação à retomada da
produção do álcool.

Solicito aos Deputados e Senadores que presti
giem todos os trabalhadores do setor sucroalcooleiro,
porque, pela primeira vez, capital e trabalho estarão
unidos em Brasília em manifestação única.

Senhor Presidente, solicito que oficie a todos os
Parlamentares, solicitando-lhes a presença, em ra
zão da grande importância deste movimento.

"L. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está en
ce\,:ada a votação.

'--AnunOO-G"resultado: -.....
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para a economia do Estado. Esta, aliás, é uma das O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tbllt
nossas maiores preocupações: as péssimas conse- V. Exa. a palavra. •
qüências que uma paralisação pode trazer para O SR. NEIVA MOREIRA (PDT - MA. Sem re-
Santa Catarina. visão do orador.) - Sr. Presidente, apresento à

Quero, portanto, agradecer ao Presidente da Mesa projeto de lei que dispõe sobre segurança
República e ao Ministro Eliseu Padilha, dos Transpor- para estabelecimentos financeiros e determina no-
tes, que souberam compreender a importância da e vas normas para constituição e funcionamento das
atenderam à reivindicação do Governador Esperidião empresas particulares que exploram serviços de vi-
Amin e da bancada federal de Santa Catarina. Ao gilância e transporte de valores e dá outras provi-
mesmo tempo, manifestar a confiança de que o Go- dências. O projeto foi discutido com a classe inte-
vemo acelere a etapa de liberação da verba e viabili- ressada, sobretudo com os companheiros do meu
ze a alocação de mais recursos para concluir de vez a Estado, o Maranhão.
duplicação. Muito obrigado, Sr. Presidente.

Mas, Sr. Presidente, o drama das rodovias em O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en-
Santa Catarina não acaba com a duplicação da cerrar a votação.
BR-1 01. Os catarinenses, angustiados, querem ver o Todos votaram? (Pausa.)
fim da novela em que se transformou a concessão Senhores Parlamentares, vamos ter muitas
para a iniciativa privada do Sistema Rodoviário de votações nominais, porque vamos discutir emenda
Brusque, do Sistema Rodoviário Norte (BR-280, entre constitucional. Portanto, permaneçam em plená-
São Francisco do Sul e Mafra), e da BR-470 (Nave- rio.
gantes-Campos Novos). É claro que defendemos a li
sura no processo e, por isso, ressaltamos o trabalho
do Tribunal de Contas do Estado, que apontou irregu
laridades nas licitações.

No entanto, esperamos que as averiguações
sejam feitas com agilidade, para que se dê solução
ao impasse, porque as rodovias estão abando
nadas, a manutenção não é feita pelo Governo
Federal e o DER, porque a concessão já está em
andamento, nem pela iniciativa privada, porque o
processo foi contestado, impedindo a realização de
obras de restauração e melhorias. O preço mais
caro está sendo pago pelo povo catarinense. Na úl
tima sexta-feira, cinco pessoas da mesma família, a
caminho do enterro do pai, morreram num grave
acidente em Ibirama.

Aproveito, ainda, a oportunidade para repudiar
as atitudes tomadas pela oposição ao Governo Federal
em relação ao episódio das fitas transcritas pela
Folha de S.Paulo, envolvendo o Presidente Fernando
Henrique Cardoso. Parece até que se está tentando
legalizar a escuta telefônica, ameaçando as liberda
des individuais, o que é, no mínimo, uma atitude inco
erente para aqueles que durante décadas defende-
ram essas mesmas liberdades. Ao mesmo tempo, rei-
tero minha posição de apoio ao Presidente Fernando
Henrique, que se tem pautado pela ética e pelo com
promisso com o futuro deste País.

Era o que tinha a dizer.

O SR. NEIVA MOREIRA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
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Proposição: PEC N° 498/97 - PREFERÊNCIA PELA
APENSADA ( 626/98)

Início Votação: 26/05/1999 17:00

Fim Votação: 26/05/1999 17:20

Resultado da Votação
Sim 273
Não 93
Abstenção 1

Total da Votação 367

Art. 17 1

Total Quorum 368

Obstrução O

Presidiram a Votação: Michel Temer -16:33

Orientação
PFL-Sim
PMDB-Sim
PSDB-Sim
PT- Não
PPB-Sim
PDT-Não
PSBIPCDOB - Não
P1B-Sim
PUPSTIPSUPMNIPSD - Sim
PPS- Não
GOV.-Sim

Partido Bloco Voto
RORAIMA
Airton Cascavel PPS Não
Almir Sá PPB Sim
Luciano Castro PSDB Sim
Luis Barbosa PFL Sim
Robério Araújo PPB Sim

Total Roraima: 5

AMAPÁ
Antonio Feijão PSDB Sim
Badu Picanço PSDB Sim
Dr. Benedito Dias PFL Sim
Eduardo Seabra PTB Sim
Evandro Milhomen PSB PSB/PCDOB Não
Jurandil Juarez PMDB Sim
Sérgio Barcellos PFL Sim

Tota! Amapá: 7
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PARÁ Partido Bloco Voto

Anivaldo Vale
Deusdeth Pantoja
Elcione Barbalho PSDB Sim
Giovanni Queiroz PFL Sim
Jorge Costa PMDB Sim
José Priante PDT Não
Josué Bengtson PMDB Sim
Nicias Ribeiro PMDB Sim
Nilson Pinto PTB Sim
Paulo Rocha PSDB Sim
Raimundo Santos PSDB Sim
Renildo Leal PT Não
Valdir Ganzer PFL Sim
Vic Pires Franco PTB Sim
Zenaldo Coutinho PT Não
Total Pará: 15 PFL Sim

PSDB SimAMAZONAS
Arthur Virgílio
Átila Lins
Francisco Garcia PSDB Sim
José Melo PFL Sim
Luiz Fernando PFL Sim
Pauderney Avelino PFL Sim
Silas Câmara

PPB Sim
Vanessa Grazziotin PFL Sim
Total Amazonas: 8 PFL Sim

PCdoB PSB/PCDOB NãoRONDONIA
Carlos Cury
Confúcio Moura
Eurípedes Miranda PPB Sim
Expedito Júnior

PMDB Sim
Nilton Capixaba

PDT Não
Sérgio Carvalho

PFL Sim
Total Rondonia : 6 PTB Sim

PSDB SimACRE
IIdefonço Cordeiro
Nilson Mourão
Sérgio Barros

PFL Sim
Zila Bezerra

PT Não
Total Acre: 4 PDT Não

PFL SimTOCANTINS
Antônio Jorge
Darci Coelho
Freire Júnior

PFL Sim
João Ribeiro

PFL Sim
Osvaldo Reis

PMDB Sim
Pastor Amarildo

PFL 9im
PMDB .simTotaJ Tocantins: 6
PPB SimI·,
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Partido Bloco Voto

MARANHÃO
Cesar Bandeira PFL Sim
Costa Ferreira PFL Sim
Francisco Coelho PFL Sim
Gastão Vieira PMDB Sim
João Cast~;o PSDB Sim
José Antonio PSB PSB/PCDOB Não
Mauro Fecury PFL Sim
Neiva Moreira PDT Não
Nice Lobão PFL Sim
Pedro Fernandes PFL Sim
Pedro Novais PMDB Sim
Remi Trinta PL PUPST/PSUPMN/PSD Sim

Total Maranhão: 12

CEARÁ
Adolfo Marinho PSDB Sim
Almeida de Jesus PL PUPST/PSUPMN/PSD Sim
Antonio Cambraia PMDB Sim
Chiquinho Feitosa PSDB Sim
Eunício Oliveira PMDB Sim
Inácio Arruda PCdoB PSB/PCDOB Não
José Pimentel PT Não
Léo Alcântara PSDB Sim
Manoel Salviano PSDB Sim
Moroni Torgan PSDB Sim
Raimundo Gomes de Matos PSDB Sim
Rommel Feijó PSDB Sim
Sérgio Novais PSB PSB/PCDOB Não
Ubiratan Aguiar PSDB Sim
Vicente Arruda PSDB Sim

Total Ceará: 15

PIAuí
B.Sá PSDB Sim
João Henrique PMDB Sim
Marcelo Castro PMDB Sim
Paes Landim PFL Sim
Thernístocles Sampaio PMDB Sim
Wellington Dias PT Não

Total Piauí: 6

RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina PMDB Sim
Betinho Rosado PFL Sim
Iberê Ferreira PPB Sim
Laire Rosado PMDB Sim
Lavoisier Maia PFL Sim

Total Rio Grande do Norte: 5

PARAíBA
Adauto Pereira PFL Sim
Avenzoar Arruda PT Não
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Partido Bloco voto

Carlos Dunga PMOB Sim
Damião Feliciano PMOB Sim
Efraim Morais PFL Sim
Enivaldo Ribeiro PPB Sim
Inaldo Leitão PMOB Sim
Marcondes Gadelha PFL Sim
Wilson Braga PFL Sim

Total Paraíba: 9

PERNAMBUCO
AntOnio Geraldo PFL Sim
Armando Monteiro PMDB Sim
Carlos Batata PSOB Sim
Clementino Coelho PSB PSB/PCDOB Não
Fernando Ferro PT Não
"Gonzaga Patriota PSB PSB/PCOOB Não
Inocêncio Oliveira PFL Sim
João Colaço PMDB Sim
Joaquim Francisco PFL Sim
Joel De Hollanda PFL Sim
José Chaves PMDB Sim
José Mendonça Bezerra PFL Sim
José Múcio Monteiro PFL Sim
Luiz Piauhylino PSOB Sim
Marcos de Jesus PST PLlPST/PSL/PMN/PSD Sim
Pedro Eugênio PSB PSB/PCOOB Não
Ricardo Fiuza PFL Sim
Salatiel Carvalho PMOB Sim

Total Pernambuco: 18

ALAGOAS
Augusto Farias PPB Sim
Givaldo Carimbão PSB PSB/PCDOB Não
Helenildo Ribeiro PSOB Sim
José Thomaz NonO PFL Sim
Luiz Dantas PSO PLlPST/PSL/PMN/PSD Sim
Olavo Calheiros PMOB Sim
Regis Cavalcante PPS Não

Total Alagoas: 7

SERGIPE
Augusto Franco PSDB Sim
Ivan Paixão PPS Sim
Jorge Alberto PMDB Sim
José Teles PSOB Sim
Pedro Valadares PSB PSB/PCDOB Não
Sérgio Reis PSOB Sim

Total Sergipe: 6

BAHIA
Aroldo Cedraz PFL Sim
Claudio Cajado PFL Sim
Coriolano Sales POT Não
Eujácio Simões PL PL/PST/PSL/PMN/PSD . Sim
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Partido Bloco "oto

Félix Mendonça PTB Sim
Francistônio Pinto PMDB Sim
GeddeJ Vieira lima PMDB Sim
Geraldo Simões PT Não
Haroldo lima PCdoB PSB/PCDOB Não
Jaime Fernandes PFL Sim
Jairo Azi PFL $im
Jairo Carneiro PFL Sim
João Almeida PSDB . Sim
João Leão PSDB Sim
Jonival Lucas Junior PPB Sim
Jorge Khoury PFL Sim
José Carlos Aleluia PFL Sim
José Lourenço PFL Sim
José Rocha PFL Sim
José Ronaldo PFL Sim
Leur Lomanto PFL Sim
Manoel Castro PFL Sim
Nelson Pellegrino PT Não
Paulo Magalhães PFL Sim
Pedro Irujo PMDB Sim
Roland Lavigne PFL Sim
Saulo Pedrosa PSDB Sim
Waldir Pires PT Não
Walter Pinheiro PT Não
Yvonilton Gonçalves PPB Sim

Total Bahia: 30

MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSDB Sim
Al'ãce1Vde Paula 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
Gilmar Machado PT Não
Glycon Terra Pinto PMDB Sim
Hélio Costa PMDB Sim
Herculano Anghinetti PPB Sim
Jaime Martins PFL Sim
João Fassarella PT Não
João Magno PT Não
José Militão PSDB Sim
Lael Varella PFL Sim
Lincoln Portela PST PUPST/PSUPMN/PSD Sim
Márcio Reinaldo Morei~a PPB Sim
Maria do Carmo Lara PT Não
Maria Elvira PMDB Sim
MMo de Oliveira PMDB Sim
Narcio Rodrigues PSDB Sim
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Partido Bloco Voto

Nilmário Miranda PT Não
Odelmo Leão PPB Sim
Olimpio Pires PDT Não
Philemon Rodrigues PMDB Sim
Rafael Guerra PSDB Sim
Romeu Queiroz PSDB Sim
Saraiva Felipe PMDB Sim
Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCOOB Não
Virgílio Guimarães PT Não
Vittorio Medioli PSDB Sim
Walfrido Mares Guia PTB Sim
Zaire Rezende PMDB Não
Zezé Perrella PFL Sim

Total Minas Gerais: 37

EspíRITO SANTO
Aloízio Santos PSDB Sim
Feu Rosa PSDB Sim
João Coser PT Não
José Carlos Elias PTB Sim
Marcus Vicente PSDB Sim
Max Mauro PTB Não
Rita Camata PMDB Sim

Total Espírito Santo: 7

RIO DE JANEIRO
Alcione Athayde PPB Sim
Aldir Cabral PFL Sim
Alexandre Santos PSDB Sim
Almerinda de Carvalho PFL Sim
Antonio Carlos Biscaia PT Não
Arolde de Oliveira PFL Sim
Bispo Rodrigues PL PUPST/PSLlPMN/PSD Sim
Carlos Santana PT Não
Celso Jacob PDT Não
Coronel Garcia PSDB Sim
Dino Fernandes PSDB Sim
Dr. Helena PSDB Sim
Eber Silva PDT Não
Eduardo Paes PFL Sim
Eurico Miranda PPB Sim
Fernando Gabeira PV Não
Fernando Gonçalves PTB Sim
João Sampaio PDT Não
Jorge Wilson PMDB Sim
José Carlos Coutinho PFL Sim
Laura Carneiro PFL Sim
Luís Eduardo PSDB Sim
Luiz Salomão PDT Não
Luiz Sérgio PT Não
Mareio Fortes PSDB Sim
Milton Temer PT Não
Pastor Valdeci Paiva PST PLlPST/PSLlPMN/PSD Sim
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Partido Bloco Voto

Paulo Baltazar PSB PSB/PCDOB Não
Paulo Feijó PSDB Sim
Roberto Jefferson PTB Sim
Rodrigo Maia PFL 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: 36

SÃO PAULO
Alberto Goldman PSDB Sim
Alberto Mourão PMDB Sim
Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCDOB Não
Aloizio Mercadante PT Não
André Benassi PSDB Sim
AnQela GuadaQnin PT Não
Antonio Carlos Pannunzio PSDB Sim
Antonio Kandir PSDB Sim
Antonio Palocci PT Não
Arlindo Chinaglia PT Não
Arnaldo Faria de Sá PPB Abstenção
Arnaldo Madeira PSDB Sim
Bispo Wanderval PL PLlPST/PSUPMN/PSD Sim
Celso GiQlio PTB Sim
Celso Russomanno PPB Sim
Corauci Sobrinho PFL Sim
Cunha Bueno PPB Sim
De Velasco PST PUPST/PSUPMN/PSD Sim
Delfim Netto PPB Sim
Dr. Hélio POT Não
Edinho Araújo PMOB Sim
Eduardo Jorge PT Não
Evilásio Farias PSB PSB/PCOOB Não
Franco Montora PSOB Sim
Gilberto Kassab PFL Sim
Iara Bernardi PT Não
Jair f\~eneguelli PT Não
José de Abreu PSOB Sim
José Dirceu PT Não
José Genoino PT Não
José Machado PT Não
José Roberto Batochio POT Não
Julio Semeghini PSOB Sim
Luiz Antonio Fleury PTB Sim
Maluly Netto PFL Sim
Marcelo Barbieri PMDB Sim
Medeiros PFL Sim
Michel Temer PMDB
Milton Monti PMDB Sim
Moreira Ferreira PFL Sim
Nela Rodolfo PMDB Sim
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Neuton Lima
Paulo Kobayashi
Professor Luizinho
Ricardo Berzoini
Ricardo Izar
Rubens Furlan
Salvador Zimbaldi
Sampaio Dória
Teima de Souza
Vadão Gomes
Xico Graziano
Zé índio

Total São Paulo: 53

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro
Uno Rossi
Pedro Henry
Teté Bezerra

Total Mato Grosso: 4

DISTRito FEDERAL
AÇJnelo Queiroz
Alberto FraÇJa
Geraldo ry1agela
Maria Abadia
Pastor JorÇJe
Pedro Celso

Total Distrito Federal: 6

GOIÁS
Jovair Arantes
lidia Quinan
Lúcia Vânia
Pedro Wilson
Roberto Balestra
Ronaldo Caiado

Total Goiás: 6

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 CamarÇJo
Airton Roveda
Basílio Villani
Chico da Princesa

Partido

PFL
PSDB
PT
PT
PMDB
PFL
PSDB
PSDB
PT
PPB
PSDB
PMDB

PFL
PSDB
PSDB
PMDB

PCdoB
PMDB
PT
PSDB
PMDB
PT

PSDB
PSDB
PSDB
PT
PPB
PFL

PT
PT
PMDB
PSDB
PTB
PFL
PMDB

PFL
PFL
PSDB
PSDB

Bloco

PSB/PCDOB

Voto

Sim
Sim
Não
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim

Não
Sim
Não
Sim
Sim
Não

Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim

Não
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
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Dr. Rosinha
Flávio Arns
Gustavo Fruet
Hermes Parcianello
Iris Simões
Ivanio Guerra
José Borba
José Janene
Márcio Matos
Moacir Micheletlo
Nelson Meurer
Odílio Balbínotli
Osmar SerraÇJlio
Padre Roque
Ricardo Barros
Rubens Bueno
Werner Wanderer

Total Paraná: 21

SANTA CATARINA
Antônio Carlos Konder Reis
Carlito Merss
Edinho Bez
Fernando Coruja
Gervásio Silva
João Matos
João Pizzolatli
José Carlos Vieira
Luci Choinacki
Raimundo Colombo
Serafim Venzon
Vicente Caropreso

Total Santa Catarina: 12

RIO GRANDE DO SUL
Adão Pretlo
Aírton Dipp
Cezar Schirmer
Enio Bacci
Esther Grossi
Fernando Marroni
Henrique Fontana
Marcos Rolim
Mendes Ribeiro Filho
Nelson Marchezan
Nelson Proença
Osvaldo Biolchi
Paulo Paim
Pompeo de Mattos
Roberto Argenta
Synval Guazzelli
Telmo Kirst
Valdeci Oliveira

Waldomiro Fioravante
,Veda Crusius

,;rotal Rio Grande do Sul: 20

Partido

PT
PSDB
PMDB
PMDB
PTB
PFL
PMDB
PPB
PT
PMDB
PPB
PSOB
PMDB
PT
PPB
PPS
PFL

PFL
PT
PMDB
PDT
PFL
PMDB
PPB
PFL
PT
PFL
POT
PSDB

PT
POT
PMDB
PDT
PT
PT
PT
PT
PMDB
PSDB
PMDB
PMDB
PT
PDT
PFL
PMDB
PPB
PT

PT
PSDB

Bloco Voto

Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim

Sim
Não
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Não
Sim

Não
Não
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Sim
Sim
Sim
Não

Não
Sim



"Art. 144 ..
IV - polícias estaduais e do Distrito

Federal e Corpos de Bombeiros.

§ 42 Compete às polícias estaduais e
do Distrito Federal:

I - as funções de polícia judiciária e a
apuração de infrações penais;

11 - a polícia ostensiva e a preservação
da ordem pública;

§ 51l Aos Corpos de Bombeiros, além
das atribuições definidas em lei, incumbe a
execução de atividades de defesa civil.

§ 62 Os Estados e os Municípios bus
carão política comum que permita a criação
de Corpos de Bombeiros voluntários nas co
munidades com mais de 50.000 (cinqüenta
mil) habitantes e que não disponham de
Corpos de Bombeiros regulares."

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
votam os Srs. Líderes?

O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PUPST/PMNI PSUPSD encaminha o voto "não".
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O SR. RICARDO NORONHA - Sr. Presidente, O SR. EVILÁSIO FARIAS (Bloco/PSB - SP.
peço a palavra pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco

O SR. PFJESIDENTE (Michel Temer) - Tem PSB/PCdoB vota "sim".
V. Exa a palavra. O SR. CELSO GIGLlO (PTB - SP. Sem revisão

O SR. RICARDO NORONHA (PMDB - DF. do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Trabalhista
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação Brasileiro vota "não".
anterior meu voto foi "sim". O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO (POT -

O SR. THEMíSTOCLES SAMPAIO (PMDB _ SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT
vota "sim".

PI. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota- O SR. ODELMO LEÃO (PPB _ MG. Sem revi-
ção anterior meu voto foi "sim".

são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota "não".
O SR. DJALMA PAES (Bloco/PSB - PE. Sem O SR. JOSÉ GENOíNO (PT _ SP. Sem revi-

revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante· são do orador.) _ Sr. Presidente, encaminhamos o
rior meu voto foi "não". voto "sim" e chamamos a atenção do Plenário, por-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sras. e que essa emenda do Deputado João Herrmann
Srs. Deputados, vamos votar a emenda apresenta- Neto, Líder do PPS, é da maior importância. Trata
da na Comissão Especial, com parecer pela rejei- do art. 144, que desmilitariza as Polícias Militares
ção - ou seja, não é a proposta da Comissão Espe- e as Polícias Civis, abre a possibilidade de unifica-
cial, mas uma emenda à proposta da Comissão ção das Polícias estaduais e retira o Corpo de
Especial, assinada pelo Deputado João Herrmann Bombeiros da função de instituição militar quando
Neto e outros. diz aqui que ao Corpo de Bombeiros, além das atri-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vota- buições definidas em lei, incumbe a execução de
ção a Emenda nll 1, apresentada na Comissão Espe- atividades de defesa civil, abrindo a possibilidade
cial, com parecer pela rejeição: de os Municípios constituírem Corpo de Bombei-

Dê-se a seguinte modificação ao art. 144 da ros voluntário nas comunidades com mais de 50
Constituição Federal (redação dada pelo art. 82 da mil habitantes.
PEC n1l 498/97, renumerando-se o atual § 61l: Portanto, Sr. Presidente, entendo que é uma

emenda correta, justa, e, por isso, encaminhamos fa
voravelmente.

Não aprová-Ia significa manter o texto consti
tucional, que mantém a militarização da Polícia Mili
tar no âmbito dos Estados e do Corpo de Bombei
ros.

O SR. MILTON MONTI (PMDB - SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB vota
"não".

O SR. JOÃO ALMEIDA (PSDB - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, a matéria que vamos
votar, oriunda da Comissão Especial, envolveu uma
ampla negociação entre os Ministérios militares, o
Governo e todos os partidos, compreendendo e valo
rizando o processo de transição que vivemos, qual
seja, do regime atual, de três Ministérios militares
para um Ministério da Defesa.

De modo que tem toda uma história e toda uma
formatação nesses princípios.

Portanto, votamos "não" a essa emenda para
discutir e votar a matéria principal, aprovada pela Co
missão Especial.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, essa emenda
deve ser tratada numa PEC própria. Não é assunto
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para ser discutido na criação do Ministério da Defesa. Teremos, inclusive, uma sessão extraordinária
Trata-se da desmilitarização das Polícias Militares e logo após.
do Corpo de Bombeiros voluntário. O SR. AYRTON XEREZ - Sr. Presidente, peço

Por isso, para não desvirtuar esta medida que a palavra pela ordem.
queremos tomar, que é a modernização das Forças O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
Armadas através da criação do Ministério da Defe- V. Exa. a palavra.
sa, o Partido da Frente Liberal recomenda o voto O SR. AYRTON XEREZ (PSDB - RJ. Sem revi-
"não". são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior

O SR. DUILIO PISANESCHI (PTB - SP. Sem votei com a Liderança do PSDB.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revisão
Governo encaminha o voto "não". do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior votei

O SR. ALBÉRICO CORDEIRO - Sr. Presiden- "não".
te, peço a palavra pela ordem. O SR. DUILIO PISANESCHI (PTB - SP. Sem

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante-
V. Exa. a palavra. rior votei "sim".

O SR. ALBÉRICO CORDEIRO (PTB - AL. O SR. NELSON OTOCH (PSDB - CE. Sem re-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Depu- visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anteri-
tado Albérico Cordeiro, na votação anterior, votou or votei "sim".
"sim". O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quem

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presi- votar nesta votação valerá pela anterior.
dência solicita a todos os Srs. Deputados que tomem O SR. PEDRO WILSON - Sr. Presidente, peço
os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis- a palavra pela ordem.
tema eletrônico. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

Está iniciada a votação. V. Exa. a palavra.
Queiram seguir a orientação do visor de cada O SR. PEDRO WILSON (PT - GO. Sem revisão

posto. do orador.) - Sr. Presidente, queríamos registrar que
O SR. OLIVEIRA FILHO - Sr. Presidente, peço foi constituída nesta Casa a Frente Parlamentar em

a palavra pela ordem. Defesa da Universidade Pública.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem Gostaríamos de contar com a adesão de V. Exa.,

V. Exa. a palavra. que é professor universitário, à Frente Parlamentar
O SR. OLIVEIRA FILHO (PPB - PRo Sem revi- em Defesa da Universidade Pública e comunicar

são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior que no próximo dia 9, no Plenário nO 10, juntamente
meu voto foi de acordo com o PPB. com a Comissão de Educação, faremos o lança-

o SR. ROBERTO PESSOA {PFL - CE. Sem mento dessa frente parlamentar.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação A SRA. JANDIRA FEGHALI- Sr. Presidente,
anterior meu voto foi de acordo com a Liderança peço a palavra pela ordem.

do PFL. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
O SR. HILDEBRANDO PASCOAL (PFL - AC. V. Exa. a palavra.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota- A SRA. JANDIRA FEGHALI (Bloco/PCdoB _
. ção anterior votei "sim". RJ. Sem revisão da oradora.) _ Sr. Presidente, que-

O SR. JUTAHY JUNIOR (PSDB - BA. Sem " ro dar uma informação muito importante à Casa e à
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an- Nação brasileira.
terior votei de acordo com a orientação do partido. Acabo de chegar do plenário do Supremo Tri-

A SRA. JANDIRA FEGHALI (Bloco/PCdoB - bunal Federal, que, demonstrando sua altivez e
RJ. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na sua consciência do processo nacional, acabou de
votação anterior votei ','não". deferir, por unanimidade, ou seja, pela votação

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) ..:- Esta de todos os Ministros, a nossa ação direta de
Presidência comunica ao Plenário que teremos vári- inconstitucionalidade quanto à Medida Provisória
as votaçõe~, a seguir, de modo que peço aos Srs. nº 1.219,. de 1995, que garantiria ao Governo oca-
Deputados q'ue permaneçam em plenário. suísmo de prorrogar o balanço da empresa Furnas



24112 Quinta-feira 27 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Centrais Elétricas para sua cisão em assembléia
amanhã. (Palmas.)

Nós, do PCdoB, juntamente com a bancada do
PSB entramos com ação direta de inconstitucionali
dade, baseados no art. 246 da Constituição Federal,
e o Supremo, por unanimidade, sustou a eficácia da
medida provisória, o que retira toda a base legal da
realização da assembléia de cisão e privatização de
Furnas Centrais Elétricas. (Palmas.)

Portanto, é bom que se elogie a decisão altiva e
independente do Supremo Tribunal Federal na pala
vra e voto de todos os seus Ministros, tendo como Re
lator o Ministro Néri da Silveira, e que se envie men
sagem clara ao Governo Federal de que esse tipo de
casuísmo tem resposta dentro desta Casa e dentro
da Suprema Corte.

Assim, a assembléia de amanhã não poderá re
alizar-se e todo esse processo de discussão de priva
tização do setor elétrico volta ao debate, que deve ser
sério e responsável para se evitar que mais um patri
mônio público da importância e da função social do
setor elétrico seja absolutamente doado e, principal
mente, com um Governo sub judice nos processos
de privatização.

Muito obrigada.

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 infor
mar que a bancada mineira, na sua maioria, está ex
tremamente feliz com a não-privatização de Furnas.
(Palmas.)

Muito obrigada.

O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o Líder OdeImo
Leão está aniversariando hoje e nossa bancada
transmite em poucas palavras os cumprimentos a
este bom combatente, companheiro e líder. Que
Deus o conserve assim entre nós por muito tempo.
Em nome do PPB, os parabéns.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Mesa
aproveita para cumprimentar o nobre Líder Odelmo
Leão, que tantos serviços tem prestado a esta
Casa.
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O SR. IGOR AVELIN9 - Sr. Presidente, peço
a palavra pela: ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR.IGOR AVELlNO (PMDB - TO. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, votei com o
PMDB na última votação.

O SR. WALDIR SCHMIDT (PMDB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an
terior, votei de acordo com a orientação da minha
bancada.

O SR. ROBERTO BRANT (PSDB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an
terior votei "sim".

O SR. GERMANO RIGOTTO (PMDB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior votei "sim".

O SR. BABÁ (PT - PA. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, na votação anterior votei de
acordo com a bancada.

O SR. EVILÁSIO FARIAS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. EVILÁSIO FARIAS (Bloco/PSB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, comunico
aos Deputados que no próximo dia 10 de junho a
Comissão de Finanças e Tributação e a de Desen
volvimento Urbano e Interior farão em conjunto uma
audiência pública, para a qual estarão sendo convi
dadas lideranças das federações habitacionais de
todo o Brasil, com a finalidade de discutir com os
Parlamentares desta Casa o primeiro projeto de ini
ciativa popular que aqui tramita.

Na ocasião, teremos oportunidade de travar
um profundo debate sobre habitação com as princi
pais lideranças de movimentos populares
pró-habitação e os Deputados desta Casa.

Contamos com a presença dos nobres Parla
mentares para engrandecer o importante evento.

O SR. FRANCISCO RODRIGUES - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. FRANCISCO RODRIGUES (PFL - RR.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior votei "sim".
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o SR. GERSON GABRIELLI (PFL - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an
terior acompanhei a orientação do partido.

O SR. ALCESTE ALMEIDA (PMDB - RR. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Alceste Almeida,
na votação anterior, acompanhei a orientação do par
tido.

O SR. MARCOS LIMA (PMDB - MG. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, Deputado Marcos Lima, voto "não".

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
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, a Comissão
de Educação, Cultura e Desporto gostaria de infor
mar à Casa que amanhã seguiremos para São Pau
lo, onde teremos, na Assembléia Legislativa, au
diência pública sobre a violência nas escolas do
nosso País.

Irão à audiência os Deputados Iara Bernardi,
Professor Luizinho, Esther Grossi e esta Parlamentar,
Presidente dessa Comissão.

Estamos ansiosos pela contribuição e pelas
sugestões que puderem oferecer os colegas à Co
missão de Educação, Cultura e Desporto sobre esse
tema palpitante e preocupante no cenário brasileiro
atual. Obrigada.

O SR. ARMANDO ABíLlO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. ARMANDO ABíLlO (PMDB - PB. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an
terior meu voto foi "sim", Armando Abílio.

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
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, comunico
aos admiradores do Governador Itamar Franco que
S. Exa. chega a Brasília hoje, às 18h.

O SR. JOEL DE HOLLANDA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.
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O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, temos alertado
as autoridades econômicas de que mais importante
do que tentar assentar trabalhadores no campo é
manter os que lá já estão trabalhando na atividade.
Para isso, temos ressaltado a importância do Pro
grama Nacional do Álcool, que hoje mantém cerca
de 1,1 milhão de trabalhadores na cadeia produtiva
do álcool.

O programa está a necessitar de medidas ur
gentes para que possa contribuir ainda mais para di
minuir o grave problema do desemprego em nosso
País.

Assim sendo, Sr. Presidente, no próximo dia
1Q estarão reunidos aqui em Brasília trabalhadores
da cana e produtores de álcool para uma grande
manifestação em favor da reativação do Programa
Nacional do Álcool, programa que gera emprego,
economiza divisas para o País e apóia uma tecnolo
gia essencialmente nacional, que é a produção de
álcool.

Portanto, convido todos os colegas Parlamenta
res para esse grande evento no dia 1Q de junho, em
Brasília. Será um grande encontro dos produtores de
cana e de álcool para mostrar a importância econômi
ca e social desse programa que gera tanto emprego
em todo o País, não somente no Nordeste, mas em
São Paulo, Estado de V. Exa., no Centro-Oeste, en
fim, em todos os Estados que têm hoje na ca
na-de-açúcar um dos mais importantes setores da
economia brasileira.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Determi

no à Secretaria da Mesa que faça sqar as campai
nhas para que os Srs. Deputados venham ao plená
rio.

O SR. BABÁ - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. BABÁ (PT- PA. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, vêm acontecendo atrocida
des contra os trabalhadores rurais sem terra na re
gião de Querência do Norte, região noroeste do
Estado do Paraná, onde está havendo uma desocu
pação em massa comandada pela Polícia Militar.
Tais operações estão sendo feitas sob verdadeiro
estado de sítio no Município, onde a PM fechou as
estradas e saídas, não permitindo sequer que a im
prensa entre para fazer levantamento e reconheci
rtlento da área, e estão ocorrendo prisões e torturas
contra os trabalhadores.



O SR. MAGNO MALTA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. MAGNO MALTA (PTB - ES. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, em função de estar
envolvido com a CPI do Narcotráfico, nas votações
anteriores votei de acordo com a orientação do meu
partido.

Quero dizer também que, em função ainda da
CPI do Narcotráfico, que está indo muito bem, tenho
tido dificuldade de estar em plenário para participar
dos debates.

Quanto à publicação no jornal de ontem de ma
téria com relação aos grampos, acho que em nada
macula o Presidente da República, mas uma coisa
quero ressaltar naquele incidente: é deprimente que o
Vice-Presidente de um partido como o PSDB, Sr.
Mendonça de Barros, dirija-se a um Ministro da quali
dade do Dr. Pedro Malan como babaca.

Senhor Presidente, Sras. e Srs. Deputados, as
conversas gravadas entre o Sr. Presidente e seus as
sessores, fato amplamente divulgado e discutido nes
ta Casa, vieram demonstrar, para aqueles críticos
contumazes, a postura íntegra e idônea do Ministro
Pedro Malan.

Durante toda a gravação divulgada não há ne
nhuma citação de que o Ministro estivesse envolvido
em qualquer procedimento incorreto ou suspeito, se é
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Sendo solidário a esses trabalhadores em sua que houve alguma irregularidade no processo de lei-
luta por seu pedaço de terra e pela reforma agrária - tão da Telebrás.
já são 41 os trabalhadores rurais sem terra presos - Aliás, a única menção ao Sr. Pedro Malan,
estou encaminhando ao Governador do Paraná, Jai- principal homem deste Governo, partiu desastrosa-
me Lerner, documento no qual, primeiramente, repu- mente do Sr. Mendonça de Barros, Ministro das Co-
dio essa selvagem política contra os trabalhadores e, municações à época, quando o chama desrespeito-
em seguida, exijo do Governador o fim imediato da samente de "babaca". Babaca, tolo ingênuo... Tal-
operação policial de desocupação, a imediata Iibera- vez por não compartilhar de manobras obscuras ou
ção de todos os presos e o fim da perseguição aos fora do padrão ético e moral, incompatíveis com
trabalhadores rurais sem terra. pessoas de trato retilíneo e de formação séria e pro-

Muito obrigado. fissional.

O SR. URSICINO QUEIROZ - Sr. Presidente, O Ministro Pedro Malan tem mostrado ser uma
peço a palavra pela ordem. pess?a honesta, tr~balhadora, de p_oucas palavras,

. conCISO, às vezes Sisudo, mas que nao apresenta ne-
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem nhum deslize em suas atitudes tomadas à frente da

V. Exa. a palavra. sua Pasta. Tentam imputar-lhe responsabilidades em
O SR. URSICINO QUEIROZ (PFL - BA. Sem fatos ocorridos, nos quais ele não teve nenhuma par-

revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an- ticipação ou conhecimento.
terior meu voto foi "sim". Neste acontecimento propriamente dito, e es-

O SR. FLÁVIO DERZI (PMDB - MS. Sem revi- pecialmente nas observações do Sr. Mendonça de
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior Barros, é certo que é melhor ser um "babaca", ho-
meu voto foi "sim". nesto e preocupado com os reais interesses do

País, insuspeito em suas atitudes, do que ser um
"sabido", que segundo o "Dicionário Aurélio" pode
ser também: "astuto", "velhaco", "trapaceiro", cheio
de suspeição.

Senhor Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ou
tro assunto.

Parabenizo a Rede Gazeta, do meu Estado, que
hoje inaugura o novo parque gráficodo jomal A Gazeta.

A Gazeta, fundada em 11 de setembro de 1928,
por Thiers Vellozo, tem mostrado no decorrer destes
anos uma afinidade ímpar com a população do Espíri
to Santo. Sempre acompanhando o desenrolar da
História através de informações rápidas e precisas,
dá aos seus leitores a certeza da análise crítica e da
imparcialidade no trato das questões abordadas.

Hoje um grande conglomerado informativo está
à disposição da gente capixaba, prestando relevan
tes serviços à população e representando importân
cia significativa para a economia estadual.

Orgulho para o Estado, A Gazeta, através
de um comando inovador, ousado e impetuoso,
nivela-se com as grandes redes nacionais quanto
à sua tecnologia e capacidade de readaptação às
novidades surgidas e exigidas pelo mundo mo
derno.

Com a implantação deste novo parque gráfi
co, A Gazeta estará se tornando um jornal ainda
mais pujante, mas sem perder aquele toque sin
gelo de identificação com os seus milhares de lei-



O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está
encerrada a votação.

Anuncio o resultado:

VOTARAM:

Sim: 101
Não: 268
Abstenções: 00
Total: 369

É rejeitada a Emenda nll 1, apresentada na
Comissão Especial.
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tores que, sem dúvida alguma, é o objetivo dessa É este o registro que fazemos nesta oportuni-
evolução. dade.

Parabéns à Rede Gazeta e ao jornal A Gazeta, O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
cada vez mais o "jornal da nossa terra". encerrar a votação. Todos votaram?

O SR. OSMÂNIO PEREIRA - Sr. Presidente, A SRA. MARIA ELVIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem. peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Tem O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra. V. Exa. a palavra.

O SR. OSMÂNIO PEREIRA (PMDB _ MG. , _A SRA. MARIA ELVIRA, (PMDB -: ~G. ?em
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota- rev~sao d~ oradora.) - Sr. Presidente, hOJe e_amver-
ção anterior, segui a orientação do meu partido, sáno do lIder do PPB, Deputado Odelmo Leao.

A SRA. ANGELA GUADAGNIN - Sr. Presiden- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -
te, peço a palavra pela ordem. Peço aos Srs. Deputados que permaneçam no

O SR. PRESIDENTE (M' h I T ) _ T plen~ri~ porque há várias votações e são todas
tC e emer em nommals.

V. Exa. a palavra. ~

A SRA. ANGELA GUADAGNIN (PT _ SP O SR. INOCENCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden-

S
. - d ) S' . te, peço a palavra pela ordem.

em revlsao a oradora. - r. Presidente, gostaria ,
de entregar à Mesa requerimento de informações di- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
rigido ao Ministro das Comunicações sobre a habili- V. Exa. a palavra.
tação de rádios comunitárias. O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.

São diversas rádios comunitárias já habilita- ~em revisão do orador.) - Faço um apelo, Sr. Pre-
das, com a documentação correta, esse procedi- sldente, ao~ n~bres pares presentes nas diferen-
mento dura já mais de ano e não temos resposta tes dependenctas da Casa para que venham ao
para poder entrar no ar e fazer o trabalho comunitá- plenário, a fim de que possamos terminar a vota-
rio. ção deste destaque e, em seguida, votarmos os

demais, concluindo assim a votação da PEC que
cria o Ministério da Defesa. Trata-se de matéria
importante e fundamental para a modernização
das Forças Armadas de nosso País.

O PFL nesta votação recomenda o voto "não".

O SR. EDUARDO CAMPOS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. EDUARDO CAMPOS (Bloco/PSB - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior, o Deputado Eduardo Campos votou
com o PSB: "não".

O SR. JOSÉ MACHADO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ MACHADO (PT - SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de
aproveitar esta oportunidade para informar ao
Plenário e a V. Exa. que este Deputado e outros
da bancada do PT incorporam-se à convocação
do ato que ocorrerá no próximo dia 111 de junho,
quando todo o setor produtor de álcool do País,
trabalhadores e empresários estarão se mobili
zando, em Brasília, para pleitear uma política in
dustrial para o setor sucroalcooleiro, um setor im
portante do ponto de vista da geração de empre
go e renda no País, além da sua incidência sobre
toda a cadeia produtiva.

Também queremos registrar que a Comissão
de Economia, Indústria e Comércio da Câmara dos
Deputados deliberou protocolar projeto de lei que
institui um programa nacional de renovação e reci
clagem da frota de veículos automotores do País,
que pretende, entre outras coisas, dinamizar o setor
automotivo e o setor produtor de álcool.
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Proposição:.PE~. N° 626/98 - EMEND~ N° 1
OFERECIDA NA COMISSAO

Inicio Votação: 26/05/1999 17:26

Fim Votação: 26/05/1999 17:43

Resultado da Votação
Sim 101
Não 268
Abstenção O

Total da Votação 369

Art. 17 1

Total Quorum 370

Obstrução 1

Presidiram a Votação: Michel Temer -16:33

Orientação
PFL -Não
PMDB·Não
PSOB·Não
PT-Sim
PPB-Não
PDT-Sim
PlB-Náo
PSBJPCDOB - Sim
PUPSTIPSUPMNJPSD-Não
PPS-Sim
GOV.-Não

Partido Bloco Voto
RORAIMA
Aírton Cascavel PPS Sim
Alceste Almeida PMDB Não
Francisco Rodrigues PFL Não
Luis Barbosa PFL Não
Robério Araújo PPB Não

Total Roraima: 5

AMAPÁ
Antonio Feijão PSDB Não
Badu Picanço PSDB Não
Dr. Benedito Dias PFL Não
Eduardo Seabra PTB Não
Evandro Milhomen PSB PSB/PCDOB Sim
Fátima Pelaes PSDB Não
Jurandíl Juarez PMDB Não
Sérgio Barcellos PFL Não
Total Amapá: 8
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Partido Bloco Voto

PARÁ
Anivaldo Vale PSOB Não
Babá PT Sim
Oeusdeth Pantoja PFL Não
Gerson Peres PPB Não
Jorge Costa PMOB Não
José Priante PMOB Não
Josué Bengtson PTB Não
Nicias Ribeiro PSOB Não
Nilson Pinto PSOB Não
Paulo Rocha PT Sim
Renildo Leal PTB Não
Valdir Ganzer PT Sim
Vic Pires Franco PFL Não
Zenaldo Coutinho PSOB Não
Total Pará: 14

AMAZONAS
Arthur Virgílio PSOB Não
Átila Lins PFL Não
Francisco Garcia PFL Não
José Melo PFL Não
Pauderney Avelino PFL Não
Silas Câmara PFL Não
Vanessa Grazziotin PCdoB PSB/PCOOB Sim

Total Amazonas: 7

RONDONIA
Carlos Cury PPB Não
Eurípedes Miranda POT Sim
Expedito Júnior PFL Não
Nilton Capixaba PTB Não
Sérgio Carvalho PSOB Não
Total Rondonia : 5

ACRE
Hildebrando Pascoal PFL Não
IIdefonço Cordeiro PFL Não
João Tota PPB Não
Márcio Bittar PPS Sim
Marcos Afonso PT Sim
Nilson Mourão PT Sim
Sérgio Barros POT Sim
Zila Bezerra PFL Não

Total Acre: 8

TOCANTINS
Darci Coelho PFL Não
Igor Avelino PMOB Não
João Ribeiro PFL Sim
Osvaldo Reis PMOB Não
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Partido Bloco Voto

Pastor Amarildo PPB Não

Total Tocantins: 5

MARANHÃO
Albérico Filho PMDB Não
Cesclr Bandeira PFL Não
Costa Ferreira PFL Não
Eliseu Moura PPB Não
Francisco Coelho PFL Não
Gastão Vieira PMDB Não
João Castelo PSDB Não
José Antonio PSB PSB/PCDOS Sim
Mauro Fecury PFL Não
Neiva Moreira PDT Sim
Nice Lobão PFL Não
Pedro Fernandes PFL Não
Pedro Novais PMDB Não
Remi Trinta PL PLlPST/PSLlPMN/PSD Não
Roberto Rocha PSDB Não

Total Maranhão: 15

CEARÁ
Almeida de Jesus PL PLlPST/PSLlPMN/PSD Não
Antonio Cambraia PMDB Não
Chiquinho Feitosa PSDS Não
Ináco Arruda PCdoB PSB/PCDOB Sim
Léo Alcântara PSDB Nâo
Manoel Salviano PSDS Não
Marcelo Teixeira PMDB Não
Moroni Torgan PSDS NãO:
Nelson Otoch PSDS Nãd
Pinheiro Landim PMDS Não
Raimundo Gomes de Matos PSDS Não
Roberto Pessoa PFL Não
Rornmel Feijó PSDS Não
Sérçlio Novais PSS PSS/PCDOS Sim
Ubiratan Aguiar PSDS Não
Vicente Arruda PSDS Não

TO~II Ceará: 16

PIAuí
B.Sá PSDS Não
Heráclito Fortes PFL Não
João Henrique • PMDB Não
Marcelo Castro PMDB Não
Paes Landim PFL Obstrução
Themístocles Sampaio PMDS Não
Wellington Dias PT Sim

TotéJl Piauí: 7

RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina PMDB Não
Setinho Rosado PFL Não
Hercrique Eduardo Alves PMDB Não,
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Partido Bloco Voto

Iberê Ferreira PPB Não
Laire Rosado PMDB Não
Lavoisier Maia PFL Não

Total Rio Grande do Norte: 6

PARAíBA
Armando Abílio PMDB Não
Avenzoar Arruda PT Sim
Carlos Dunga PMDB Não
Damião Feliciano PMDB Não
Enivaldo Ribeiro PPB Não
Inaldo Leitão PMDB Não

Total Paraíba: 6

PERNAMBUCO
Antônio Geraldo PFL Não
Armando Monteiro PMDB Não
Clementino Coelho PSB PSB/PCDOB Sim
Djalma Paes PSB PSB/PCDOB Sim
Eduardo Campos PSB PSB/PCDOB Sim
Fernando Ferro PT 'Sim
Gonzaga Patriota PSB PSB/PCDOB Sim
Inocêncio Oliveira PFL Não
João Colaço PMDB Não
Joaquim Francisco PFL Não
Joel De Hollanda PFL Não
José Chaves PMDB Não
José Mendonça Bezerra PFL Não
José Múcio Monteiro PFL Não
Luciano Bivar PSL PL/PST/PSL/PMN/PSD Não
Luiz Piauhylino PSDB Não
Marcos de Jesus PST PL/PST/PSL/PMN/PSD Não
Osvaldo Coelho PFL .Não
Pedro Eugênio PSB PSB/PCDOB Sim
Ricardo Fiuza PFL Não
Salatiel Carvalho PMDB Não
Sérgio Guerra PSB PSB/PCDOB Sim

Total Pernambuco: 22

ALAGOAS
Albérico Cordeiro PTB Não
Augusto Farias PPB Sim
Helenildo Ribeiro PSDB Não
João Caldas PMN PL/PST/PSLlPMN/PSD Não
José Thomaz Nonô PFL Não
Regis Cavalcante PPS Sim

Total Alagoas: 6

SERGIPE
Augusto Franco PSDB Não
Ivan Paixão PPS Sim
Jorge Alberto PMDB Não
José Teles PSDB Não
Marcelo Déda PT Sim
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Pedro Valadares
Sérgio Reis

Total Sergipe: 7

BAHIA
Aroldo Cedraz
Claudio Cajado
Coriolano Sales
Eujãcio Simões
Félix Mendonça
Geraldo Simões
Gerson Gabrielli
Haroldo Lima
Jaime Fernandes
Jairo Azi
Jairo Carneiro
João Almeida
João Leão
Jonival Lucas Junior
José Lourenço
José Ronaldo
Jutahy Junior
Leur Lomanto
Luiz Moreira
Nelson Pellegrino
Paulo Magalhães
Pedro Irujo
Roland Lavigne
Ursicino Queiroz
Waldir Pires
Walter Pinheiro
Yvonilton Gonçalves

Total Bahia: 27

MINAS GERAIS
Ademir Lucas
Aracely de Paula
Bonifãcio de Andrada
Carlos Mosconi
Cleuber Carneiro
Custódio Mattos
Danilo de Castro
Edmar Moreira
Eduardo Barbosa
Gilmar Machado
Glycon Terra Pinto
Hélio Costa
Herculano Anghinetli
Ibrahim Abi-Ackel
João Fassarella
João Magalhães
João Magno
José Militão

Partido

PSB
PSDB

PFL
PFL
PDT
PL
PTB
PT
PFL
PCdoB
PFL
PFL
PFL
PSDB
PSDB
PPB
PFL
PFL
PSDB
PFL
PFL
PT
PFL
PMDB
PFL
PFL
PT
PT
PPB

PSDB
PFL
PSDB
PSDB
PFL
PSDB
PSDB
PPB
PSDB
PT
PMDB
PMDB
PPB
PPB
PT
PMDB
PT
PSDB

Bloco

PSB/PCDOB

PLlPST/PSLlPMN/PSD

PSB/PCDOB

Voto

Sim
Não

Não
Não
Sim
Não
Não
Sim
Não
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Não
Não
Não
Não
Sim
Sim
Não

Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Não
Não
Não
Não
Sim
Não
Siiril
fiIi:lb
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Partido Bloco Voto

Lael Varella PFL Não
Lincoln Portefa PST PLlPST/PSLlPMN/PSO Não
Marcos Lima PMOB Sim
Maria do Carmo Lara PT Sim
Maria Elvira PMOB Não
Mário de Oliveira PMOB Não
Narcio RodriÇlues PSOB Não
Nilmário Miranda PT Sim
Odelmo Leão PPB Não
Olimpio Pires POT Sim
Osmânio Pereira PMOB Não
Phitemon Rodrigues PMOB Não
Rafael Guerra PSOB Não
Roberto Brant PSOB Não
Romeu Queiroz PSOB Não
Saraiva Felipe PMOB Não
Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCOOB Sim
Virgílio Guimarães PT Sim
Vittorio Medioli PSOB Não
Zaire Rezende PMOB Sim
Zezé Perrella PFL Não

Total Mínas Gerais: 39

EspíRITO SANTO
Aloízio Santos PSOB Não
Feu Rosa PSOB Não
João Coser pf Sim
José Carlos Elias PTB Não
Magno Malta PTB Não
Marcus Vicente PSDB Não
Max Mauro PTB Sim
Rita Camata PMDB Não

Total Espírito Santo: 8

RIO DE JANEIRO
Alcione Athayde PPB Não
Aldir Cabral PFL Não
Almerinda de Carvalho PFL Não
Antonio Carlos Biscaia PT Sim
Arolde de Oliveira PFL Não
Ayrton Xerêz PSOB Não
Bispo Rodrigues PL PLlPST/PSLlPMN/PSO Não
Carlos Santana PT Sim
Celso Jacob POT Sim
Coronel Garcia PSOB Não
Oino Fernandes PSDB Não
Or. Heleno PSOB Não
EberSilva POT Sim
Eduardo Paes PFL Não
Eurico Miranda PPB Não
Fernando Gabeira PV Sim
Fernando Gonçalves PTB Não
Jandira Feghali PCdoB PSB/PCOOB Sim
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Partido Bloco Voto

João Sampaio POT Sim
Jorge Wilson PMOB Não
Luis Eduardo PSOB Não
Luiz Salomão POT Sim
Luiz: Sérgio PT Sim
Mareió i=ortes PSÓB Não
Milton Temer PT Sim
Pastor Valdeei Paiva PST PUPST/PSUPMN/PSO Não
Paulo Baltazar PSB PSB/PCDOB Sim
Paulo Féijó PSDB Nãc
Roberto Jefferson PTB Não
Rubem Medina PFL Não
Simêo Sessim PPB Não
Vivaldo Barbosa POT Sim
Wanderley Martins POT Sim

Total Rio de Janeiro: 33

SÃO PAULO
Alberto Goldman PSOB Não
Alberto Mourão PMOB Não
Aldo Rebelo PCdoS PSB/PCoOB Sim
Aloizio Mereadanté PT Sim
Aloysio Nunes F=erreira PSoB Não
André Benassi PSOB Não
Angela GuaélaÇJnin PT Sim
Antonio Carlos Pannunzio PSoB Não
Antonio Kandir PSoB Não
Antonio Palocei PT Sim
Arlindo ChinaÇ)lia PT Sim
Arnaldo Faria de Sá PPB Sim
Arnaldo Madeira PSoB Não
Bispo Wanderval PL PLlPST/PSLlPMN/PSo Não
Celso Oiglio PTB Não
Celso Russomanno PPB Não
Corauei Sobrinho PFL Não
De Velasco PST PlIPST/PSlIPMN/PSo Não
Oro Hélio PoT Sim
ouilio Pisaneschi PTB Não
Edinho Araújo PMoB Não
Eduardo Jorge PT Sim
Emerson Kapaz PSoB Não
Evilásio Farias PSB PSB/PCOOB Sim
Gilberto Kassab PFL Não
Iara Bernardi PT Sim
Jair' Meneguelli PT Sim
José de Abreu PSDB Não
José oircéu PT Sim
José Genoíno PT Sim
José Machado PT Sim
José Roberto Satochio POT Sim
Lamartine Posella PMoB Não
Luiz Antonio Fleury PTB Não
Maluly NeM PFL Não,
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Partido Bloco Voto

Marcelo Barbieri PMDB Não
Medeiros PFL Não
Michel Temer PMDB Art. 17
Milton Monti PMOB Não
Moreira Ferreira PFL Não
Nelo Rodolfo PMOB Nêo
Neuton Lima PFL Não
Paulo Kobayashi PSOS Não
Professor Luizinho PT Sim
Ricardo Berzoini PT Sim
Ricardo Izar PMOB Não
Rubens Furlan PFL Não
Salvador Zimbaldi PSPB Não
Sampaio Oória PSOB Não
Teima de Souza PT Sim
Vadão Gomes PPB Não
Valdemar Costa Neto PL PLlPST/PSl/PMN/PSD Não
Wagner Salustiano PPB Sim
Xico Graziano PSOB Não
Zé índio PMOB Sim
Zulaiê Cobra PSOB Não

Total São Paulo; 56

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFL Não
Lino Rossi PSDB Não
Pedro Henry PSDB Não

Total Mato Grosso: 3

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz pedoB P$B/PCDOB Sim
Alberto Fraga PMDB Não
Geraldo Magela PT Sim
Maria Abadia PSDB Não
Pastor Jorge PMDB Não
Pedro Celso PT Sim
Ricardo Noronha PMDB Não

Total Distrito Federal: 7

GOIÁS
Jovair Arantes PSDB Não
Lidia Quinan PSDB Não
Pedro Wilson PT Sim
Roberto Balestra PPB Não
Ronaldo Caiado PFL Não
Total Goiás: 5
MATO GROSSO DO SUL
Flávio Derzi

PMDB
João Grandão Não

Marçal Filho
PT Sim

Nelson Trad
PMDB Não

Pedro Pedrossian
PTB Não

Waldemir Moka
PFL Não

Total Mato Grosso do Sul: 6 PMDB Não



24124 Quinta-feira 27 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 1999

PARANÁ
Abelardo Lupion
Affonso Camargo
Airton Roveda
Basilio Villani
Chico da Princesa
Flávio Arns
Iris Simões
Ivanio Guerra
José Borba
José Janene
Luiz Carlos Hauly
Márcio Matos
Nelson Meurer
Odilio Balbinat!i
Oliveira Filho
Padre Roque
Santos Filho
Valdomiro Meger
Werner Wanderer

Total Paraná: 19

SANTA CATARINA
Antônio Carlos Konder Reis
Carlita Merss
Edinho Bez
Fernando Coruja
Gervásio Silva
João Matos
João Pizzolatti
José Carlos Vieira
Raimundo Colombo
Serafim Venzon
Vicente Carapreso

Total Santa Catarina: 11

RIO GRANDE DO SUL
Adão Pretto
Airton Dipp
Cezar Schirmer
Enio Bacci
Esther Grassi
Fernando Marrani
Germano Rigotto
Henrique Fontana
Júlio Redecker
Marcos Rolim
Mendes Ribeira Filho
Nelson Proença
Osvaldo Biolchi
Paulo Paim
Pompeo de Mattos
Roberto Argenta
Synval Guazzelli
Telmo Kirst
Valdeci Oliveira
Waldir Schmidt

Total Rio Grande do Sul: 20

Partido

PFL
PFL
PFL
PSOB
PSOB
PSOB
PTB
PFL
PMOI3
PP8
PSOB
PT
PPB
PS08
PPB
PT
PFL
PFL
PFL

PFL
PT
PMOB
POT
PFL
PMD8
PPB
PFL
PFL
POT
PSOB

PT
POT
PM08
POT
PT
PT
PMOB
PT
PPB
PT
PMOB
PMOB
PM08
PT
POT
PFL
PMOB
PP8
PT
PMOB

Bloco Voto

Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Não
Não
Não
Sim
Não
Não
Não;

Não
Sim
Não
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Não

Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Não
Sim'
Não
Sim
Não
Não
Não
Sim
Sim
Não
Não
Não
Sim
Não
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
votar a Proposta de Emenda à Constituição nll 626,
de 1998, ressalvados os destaques.

O SR. ALMIR SÁ - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. ALMIR SÁ (PPB - RR. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, votei "não", na última vota
ção.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para
encaminhar contrariamente à votação da matéria,
concedo a palavra ao Deputado José Genoíno.

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, peço a atenção do Plenário para este enca
minhamento. Somos favoráveis à criação do Minis
tério da Defesa. No entanto, temos uma divergência
em relação à emenda do Governo que estamos
apreciando no que se refere ao previsto no inciso I
do art. 52, ou seja, à possibilidade de os comandan
tes militares serem julgados por crime de responsa
bilidade pelo Senado Federal. Achamos que isso é
um equívoco e discordamos.

A existência de foro privilegiado em relação ao
STF diz respeito a um determinado tipo de ação que,
do ponto de vista da administração das Forças Arma
das, como estas são nacionais e seus comandantes
dirigem nacionalmente o Exército, a Marinha e Aero
náutica, podem ser criados embaraços legais. Nesse
sentido, sim. Mas o Senado relaciona-se com o Minis
tro da Defesa e não com o comandante, que é a auto
ridade militar por excelência. Então, esse é o equívo
co.

A nossa divergência maior está no que ela não
tem. Esta emenda constitucional não prevê a possibi
lidade de o Congresso aprovar a política de defesa,
não prevê a possibilidade de o Presidente da Repúbli
ca enviar a política de defesa para o Congresso Naci
onal aprovar.

Veja bem, Sr. Presidente, e chamo também a
atenção da Casa: esta emenda mantém o Conselho
de Defesa Nacional e o Conselho da República.
Esses dois Conselhos têm competências semelhan
tes em relação ao estado de defesa, ao estado de sí
tio e à intervenção federal; entretanto, suas composi
ções são diferentes, e isto pode gerar um problema
de funcionamento institucional desses Conselhos. A
nossa proposta era juntar num único Conselho e, ao
fazê-lo, concordamos que os comandantes militares
nele tivessem assento como membros natos. E por
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que, Sr. Presidente? Porque entendemos que é ne
cessário um foro de Estado em que os comandantes
militares possam opinar sobre questões maiores rela
cionadas com a soberania, com a defesa de território
e com as questões de Estado.

Em relação ao art. 144, essa emenda deixa uma
lacuna, porque, ao criar o Ministério da Defesa, man
tém o princípio de que as polícias militares são forças
auxiliares do Exército. É correto ser força de reserva,
mas ser força auxiliar é um equívoco. As polícias mili
tares têm que ser fiscalizadas por uma secretaria vin
culada ao Ministério da Justiça, até para estimular o
processo de unificação de ação das Polícias Civil, Mi
litar e de investigação, como um organismo único
com aspectos diferentes.

Outra questão diz respeito ao art. 142. Na minha
proposta de emenda, suprime-se a expressão "da lei,
eda ordem", e acho isso necessário porque lei e or
dem são conceitos amplos, muito abstratos e subjeti
vos, o que pode colocar as Forças Armadas diante de
assuntos relacionados com a ordem interna.

As Forças Armadas defehdem o País e os Po
deres constitucionais e devem ser preservadas como
instituições nacionais permanentes.

Ao encaminhar contrariamente a esta PEC,
queremos deixar bem claro que somos favoráveis à
criação do Ministério da Defesá. com .outro modelo.
Em segundo lugar, Sr. Presidente, queremos o for
talecimento das Forças Armadas com a criação do
Ministério da Defesa, e não o seu enfraquecimento
com a criação de um Ministério ap.enas pelo enfo
que burocrático, que corre o risco de se transformar
numa espécie de Emfa com outro nome. A nossa
luta é para unificar e iritegrar as Forças Armadas
numa ação relacionada principalmente com a defe
sado País.

Portanto, queremos valorizar as Forças Arma
das diante de um modelo de Ministério da Defesa

. com outros pressupostos. Por' isso, Sr. Presidente,
apresentamos uma emenda alternativa.

O SR. CIRO NOGUEIRA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. CIRO NOGUEIRA (PFL - PI. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, registro meu voto
"sim" nas duas votações anteriores.

O SR. AUGUSTO NARDES (PPB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, votei "não".
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O SR. PRESIDENTE-(Michel Temer) - Conca- mos receio de incluir nesta proposta esse destaque
do a palavra ao Sr. Deputado Enio Bacci para enca- que qá competência ao Congresso, até porque a mai-
minhar a favor. oria nesta Casa sempre tem vencido?

O SR. ENIO BACCI (PDT - RS. Sem revisão do O Congresso deve ser competente para definir
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a políticas de defesa nacional, por guerra ou pela paz,
proposta foi aceita pela Comissão Especial e tem res- incluindo-se esse destaque na proposta do Governo,
paldo do Plenário. Como sustentou o Deputado José que está prevista no art. 49 da Constituição.
Genoíno, a proposta, por si só, peca apenas por ser Outro aspecto que entendemos que pode apri-
muito simples, por não conter alguns pontos que po- morar a proposta que vai a voto vem também através
deriam aprimorá-Ia. de um destaque da Oposição, o que dá competência

Basicamente, não há motivos para que deixe- privativa ao Presidente da República, no art. 84, de
mos de apoiar alguns pontos que esse projeto apre- enviar mensagens ao Congresso Nacional por oca-
senta, como a criação do Ministério da Defesa, como sião da abertura da Sessão legislativa, expondo a
a definição do cargo de Ministro de Estado da Defesa política de defesa nacional e solicitando providências
como· privativo de brasileiros natos, como também a que julgar necessárias.
própria definição de um juízo competente, um foro pri- Outro ponto é a questão já abordada pelo Depu-
vilegiado, que entendemos que possa até ter alguma tado José Genoíno, que deveria subordinar a Polícia
ressalva de alguns Parlamentares. Mas, por si só, Militar e o Corpo de Bombeiros aos Governadores de
não seria motivo para que deixássemos de dar a Estado e não ao Ministério do ExércitO:~

aprovação a um projeto, desde que houvesse aprimo- Entendemos, Sr. Presidente, qué a PEC apre-
ramento no seu texto. Isso pode ser feito através dos sentada pelo Governo, aceita pela Comissão Especi-
destaques apresentados, que podem resgatar alguns ai e por este Plenário, possa ser aprimorada, votan-
pontos básicos para que essa proposta se complete e do-se a favor dos destaques que estão na Mesa e que
venha ao encontro da vontade tanto do Governo serão levados a voto logo adiante.
como da Oposição. Achamos que é possível, desde Muito obrigado, Sr. Presidente.
que se dê, através de uma votação favorável aos des- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Para fa-
taques que estão na Mesa, a complementação ao lar contra a matéria, concedo a palavra ao Sr.
projeto que está indo à votação, o projeto definido Deputado Arnaldo Faria de Sá.
pela Comissão Especial. O SR. JOSÉ LlNHARES _ Sr. Presidente, peço

Quais seriam, basicamente, esses destaques? a palavra pela ordem.
Entendemos que um deles, talvez o mais importante, O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Tem
é o que define, no art. 142, as funções das Forças
Armadas. Especificamente, limita a função das For- V. Exa. a palavra.
ças Armadas à defesa da Pátria e à garantia dos po- O SR. JOSÉ LlNHARES (PPB - CE. Sem revi-
deres constitucionais, retirando a afirmação genérica são do orador.) ':": pro Presidente, nas duas votações
de que as Forças ArfTladas deveriam preservar a lei e anteriores eu voter coo(f ?1réu partido.
a ordem. No nosso modo de ver, é um conceito extre- Muno obrigado. " /
mamente amplo eperfQite que, muitas vezes, as For- /'O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
ças Armadas)ntervenh~;llMla questão da ordem soei- / .sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
ai, em greveã" em manifestações e assim por diante, Parlamentares, tenho encaminhamento contrário à
o que, segundo entendemos; deve ficar ao encargo criação do Ministério da Defesa, por entender que
da Polícia, que tem preparo e competência exata- não foram tomadas todas as precauções necessárias
mente para isso. para superar eventuais diferenças entre as três For-

Por outro lado, o destaqu~ que prevê, que defi- ças.
ne as competências exclusivas do-Gongresso Na- O interessante é que os Ministros do Exército,
clonal, dentre as quais aprovar a política de defesa da Marinha e da Aeronáuticadeixam de existir a partir
nacional, a autorlzaçAo do envio de força~ militares da aprovação dessa PEC, mas se altera, nesta PEC,
para o exterior, assim como o acompanhamento da o art. 52, que dá competência ao Senado da Repúbli-
execução dos programas e projetos relacionados à ca para apuração dos crimes de responsabilidade, e
defesa nacional, é uma forma de valorizar este Legis- aí os Comandantes das três Forças passam a ser in-
latlvo, o Congresso, que teria essa competência. Por cluídos. Ora, perdem a condição de ~inistro, mas se
que n6s, tanto da Oposição quanto do Governo, terra- altera o art. 52 para poder o Senado.,da República



o Ministro da Defesa, certamente, não será
uma pessoa oriunda do Exército, da Aeronáutica ou
da Marinha, porque, conforme já disse na própria dis
cussão, mesmo no Estado-Maior das Forças Arma
das, a substituição sempre se fez na forma de rodízio,
para que não 'se criassem os problemas de, ora um
Brigadeiro, ora um Almirante, ora um General·repre
sentasse o Emfa.

Sem dúvida nenhuma, o Ministério da Defesa
será o Emfa ampliado, sem o comando de um Minis
tro militar. Então; não sei se 'efetivamEmte, ao longo
do tempo, poderemos dizer qUê as nossas preocupa
ções foram válidas ou que puderam ser superadas.
Tenho as minhas dúvidas.

Por isso, mesmo não tendo a m~cessidade do
respeito hierárquico por não ser um soldado do Exér
cito, da Marinha ou da Aeronáutica, mas sendo um
soldado da Pátria, quero deixar este rEigistro.

Chamo a atenção da Casa para o fato de que,
amanhã, as nossas' Forçàs Armadas, representadas

.pelo Exército, pela Marinha e pela Aeronáutica, pode
rão ter problemas muito sérios.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Antes de
conceder a palavra ao próximo orador, esta Presidên
cia informa àqueles que 'não votaram anteriormente
que o voto que darão nesta oportunidade estará va
h;mdo também para as demais votações.
, Para falaràfavor da matéria, concedo a palavra
.ao Sr. Deputado Fernando Coruja.

O SR. FERNANDO CORUJA (POT - se. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, na verdade, houve uma inversão de
pauta, e quer~mos falar a favor da proposta do Depu
tado José Genoíno.

Entendemos necessário que o Congresso Naoi
onal tenha ampliada a sua função quantq às questões
da defesa. Quando, ao tratar da matériai o Deputado
propõe que este Congresso seja ouvido,: faz com que
esta Casa, que delibera e manifesta a vpntade popu
lar, tenha influência em questões importantes e deci
sivas, como as que dizem respeito à dElfesa do Pars.

É importante também que o Presidente da Re
pública envie a esta Casa, ao início da cada Legisla-
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manifestar-se em relação aos Comandantes da Mari- Gostaria que futuramente estiv(~sse errado
nha, do Exército e da Aeronáutica. equivocado com essas minhas dúvidas e preocupa:

A minha dúvida, Sr. Presidente, é se, nos co- ções e que, efetivamente, tanto o Exército, a Marinha
mandos combinados, teremos tranqüilidade de ação, e a Aeronáutica, que prestaram relevan":es serviços a
porque poderemos ter, numa determinada região, esta Pátria, não fossem relegados à condição de
ainda de forma incipiente, a Aeronáutica comandan- meras Forças auxiliares do Exército, da Marinha e
do ações de Exército ede Marinha. Como será isso da Aeronáutica, porque o Ministério da Defesa é que
aceito e admitido, até porque, até bem pouco tempo irá representá-los perante o Poder maior da Repúbli-
atrás, os Parlamentares foram, por várias vezes, ou- ca.
vidos pelos assessores parlamentares do Exército,
da Marinha e da Aeronáutica e verificou-se que todos
eles estavam de pé atrás, havia uma certa desconfi
ança em relação à criação do Ministério da Defesa?
Estavam de pé atrás em relação às dúvidas, às impli
cações, o que são precauções naturais.

Adicionamos outra dúvida: se hoje, com três
Ministérios (do Exército, da Marinha e da Aeronáuti
ca), faltam recursos - verifica-se a penúria em que
estão suas Unidades militares, reduzindo-se cada
vez mais o número de convocados para prestar o
chamado serviço militar; porque não dispõem de re
cursos -, como ficará a situação com um único Mi
nistério? Se com três Ministérios a situação já é difí
cil, imaginem V.Exas. com um único Ministério. Se
rão reduzidas às condições mais ínfimas as necessi
dades quer da Marinha, quer do' Exército, quer da
Aeronáutica.

Hoje ainda existe possibilidade de essa ou
aquela Força fazer uma pressão maior em relação
aos orçamentos militares. A partir do momento em
que houver uma única Força, representada pelo Mi
nistério da Defesa, a Aeronáutica, a Marinha e o Exér
cito certamente perderão, ironicamente, força para
pressionar, para conseguir os orçamentos necessári
os à sua manutenção.

Até por isso, num primeiro momento, houve
uma série de restrições quanto à criação do Ministério
da Defesa, mas lamentavelmenfe os Ministros que
defendiam a manutenção do status quo ante capitula
ram. Hierarquicamente, pelo poder maior do Chefe

"~upremo, o Sr. Presidente da República, essa capitu
lação.aconteceu. El)tãó, na própria mudança, em ra
zão da rêà1eição dóatual Presidente, não há mais Mi
nistro do Exército, Ministro da Marinha nem Ministro
da Aeronáutica, mas 'Comandante-em-Chete da Ma
rinha, da Aeronáutica e do Exército, o que é, sem dú
vida nenhuma - como já disse ontem na discussão
dessa proposta -, uma perda de poder importante,
mas eles,f:)or serem soldados, acabam aceitando e

,admitindotifliJe não há saída para argumentarem e
acabam adr'fiitindo a criação do Ministério da Defesa.



"Art. 12 .
§ 32 ..

"VII ..,.. de Ministro de Estado da Defesa.

:"-J",...........................................................
. /"·i;.~' : "I.,:

,"Art. 91. .. :,.~: ~.:::: .
.". ~ ",1.. .' 1" ,l,

•••••••••••••••••••••!,•••••••••••••• ~ ..; •• ~ .

V- o Ministrc),de Estad~ da Defesa:

"

1\

•••• lI ••••••••.•••••••••••••••••••••••••• •••

..........................................................
"Art. 52 ..
I - processar e julgar o Presidente e o

Vice.Pre~jdente da República nos crimes de
responsabilidade, bel'"(l como os Ministros de
Esta.doe .os Comandantes da Marinha, do
Exército e da Aeronáutica nos crimes de
me~ma natureza conexos com aqueles.

~Art.84. . :.. ~~.: ..
xiII - exercer' o 'comando supremo das

Forças Armadas, nomear os Comandantes
da Marinha, do Exército e da Aeronáutica,
promover seus ofIciais-generais e no
meá.los para os cargos que lhes são privati-

" • .~'" J, . .

vos; ,
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tura, proposta definindo quais os seus planos e objeti- para fazer Proposta de Emenda.à Constituição nSl 626,
vos em relação à defesa nacional, para que deles to- de 1998. . .
memos conhecimento. Sala das Sessões, 25 de.~aio de 1999. - Depu-

Ao propor a exclusão da expressão "por iniciati- tada Lulza Erundlna, Líder do Bloco Parlamentar
va de qualquer destes, da lei e da ordem", o Deputado (PSB/PCdoB). . ..
José Genoíno pretende fazer com que afastemos de Sala das Sessões, 25 de maio de 1999. - Depu-
vez o viés autoritário das Forças Armadas. tado José Genoíno, Líder do 'PT.

Queremos, enfim, Forças Armadas livres para
que possam disciplinar realmente a questão da defe- REQUERIMENTO·DE.DESTAQUE
sa, mas queremos que o Congresso Nacional tenha o (Bancad~ CioPT)
poder de decisão fina" Senhor Presidente, .

Mesmo nestes tempos em que, ~gundo dizem, Requeremos, nos termos do artigo 161,1 e § 2S1

vivemos num regime democrático, episódios e de- do Regimento Interno, destaque para a votação em
núncias têm demonstr,ado.q!Je ainda não impera a de- separado do artigo 142, constánte do artigo -,o. da Pro-
mocracia neste País. posta de Emenda: à Constitúição n2 498, de 1997,

Portanto, alterações no sentido de fazer com para fazer parte da Proposta de Emenda à Constitui-
que esta Casa do povo seja ouvida com relação à de· ção nSl 626, de 1998.
fesa nacional merecem o nosso apoio. Sala das Sessões, 25 de maio de 1999. - Depu-

Assim, Sr. Presidente, votamos 'l1ão.".aq projeto do tado José Genoíno, Líder do PT.
Governo e "sim" à emenda do Deputado José Genoíno. O SR. PRESIDENTE (Michel Tem~r) - Vou sub-

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) -Há sobre meter a votos a Proposta de Emenda à Gonstituição n
2

a mesa os seguintes Jeque'rimentos de destaque: 626 de 1998, em 12 turno, ressalvado os destaques:
As Mesas da Câmara dos Deputados e do

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Senado Federal, nos termos.. do art. 60 da Constitui·
(Bancada çfo' pn " ção Federal, promulgama.seguinte emenda ao texto

Senhor Presidente, .. . . constitucional:
Requeremos, no,s termos do artigo 161 ,I e § 22 Art. 111 Os dispositivoS a seguir indicados, da

do Regimento Interno, destaqúe para a votação em Constituição, passam a vigorar com as seguintes al-
separado do art. 52, constante do.art. ,~2 c!aProposta teráções:
de Emenda à Constituição ri2 626, de 1998, com vista
à sua supressão. " '

Sala das Sessões, 25 de maio de 1999. - Depu·
tado José Genoíno, Líde.r do PT;. '

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Bancada do PT)

Senhor Presidente, . ..
Requeremos, nos ~ermos d~ al'tig0161,I'e'§21l

do Regimento Interno, destaquepáraa'votação em
separado do artigo 49, constante do artigo'1 2 da Pro·
posta de Emenda à Constituição nSl 498," dê 1997,
para fazer parte da Proposta de Emehda à Constitui·
ção nº 626, de 1998. ' , ' " .

Sala das Sessões, 25.de maiQde 1999. ...:: Depu·
tado José Genoíno, Líder do PT: ',' ,;

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Bancada do PT) . " .' .'.

Senhor Presidente, '"
Requeremos, nos termos do artigo 161,1 e § 22 do

Regimento Interno, destaque para àvotação em sepa
rado do inciso XXIII do artigo 84, constante (\0 artigo 22
da Proposta de Emenda à Constituição n2; 498, de 1997,



Maio de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 27 24129

/I

"

c) nas infrações penais comuns e nos
crimes de responsabilidade, os Ministros de
Estado e os Comandantes da Marinha, do
Exército e da Aeronáutica, ressalvado o dis
posto no art. 52, I, os membros dos Tribuna
is Superiores, os do Tribunal de Contas da
União e os chefes de missão diplomática de
caráter permanente:

"Art. 105 .
1- .
b) os mandados de segurança e os

habeas data contra ato de Ministro de Esta
do, do Comandantes da Marinha, do exérci
to e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal;

c) os habeas corpus, quando o coator
ou paciente for quaisquer das pessoas men
cionadas na alínea a, ou quando o coator
for Ministro de Estado ou Comandante da
Marinha, do Exército ou da Aeronáutica,
ressalvada a competência da Justiça Eleito
ral:

..... PEC do nobre Deputado José Genoíno, não a pro-
VIII - os Comandantes da Marinha, do posta do Poder Executivo a que o Plenário deu prefe-

Exército e da Aeronáutica. rência.
........................................................ O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - É a
"Art. 102. Emenda à Constituição n2 626, de 1998, ressalvados
I - os destaques.
.............................................................. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos

ouvir os Srs. lfderes.
Como vota o PV?
O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PV vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como

vota o PPS?
O SR. JOÃO HERRMANN NETO (PPS - SP.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota
"sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o Bloco PL-PST?

OSR. DE VELASCO (Bloco/PST - SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PUPSTIPMNlPSUPSD vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PTB?

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
Trabalhista Brasileiro encaminha o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PoT?

O SR. DR. HIÉLlO (PDT - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PoT vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PPB?

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - S~, Presidente, o PPB vota com o
Relator, vota "sim". t

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PT? . ,

O SR. VIRGíLIO GUIMARÃES (PT - MG. sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na expectativa
de que outros possam nos ajudar a modificar o texto,
vota "não". E votamos "não" para podermos aprovar
na íntegra a histórica emenda do Deputado José Ge
norno.

O SR. PRESIDENTE (Michel Tem~r) - Como
vota o PMoB? '

OSR. MARÇAL FILHO (PMoB - Ms. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, ao PMDB coube a
Presidência da Comissão Especial qu~ tratou da ma
téria. Chegamos a um texto importante eque vai fazer
com que as nossas Forças Armadas!tenham melhor
otimização de recursos, inclusive em relação à recei
ta orçamentária. Com a criação do Ministério daoefe-

O SR. INOCÊNCIO 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, no início da dis
cussão dessa matéria, aprovamos neste plenário
requerimento de preferência para a PEC do Poder
Executivo. No entanto, ouvi vários Parlamentares dis
cutirem a matéria como se fôssemos votar agora a
proposta do Deputado José Genoíno.

Peço, então, a V. Exa. que confirme o que esta
mos votando.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Esta
Presidência confirma: está em votação a PEC do
Executivo, portanto, aquela que foi aprovada pela Co
missão Especial.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Justamente. É
isso mesmo, Sr. Presidente, o que queria estabele
cer, porque, pelo encaminhamento que vários Parla
mentaresfizeram, écomo se estivéssemos votando a



O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - E o Go
verno, como vota?

O SR. DUlllO PISANESCHI (PTB - SP. Sem
revisão do orador.) - O Governo, Sr. Presidente, pela
importância deste projeto, vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PSB?
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sa, poderemos ter maior implementação dessas for- O SR. PEDRO EUGÊNIO (Bloco/PSB _ PE.
ças. O PMDB vota "sim", Sr. Presidente. Sem revisãO'do orador.) - O Bloco PSB/PCdoB vota

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como "sim", Sr. Presidente.
vota o PSDB? O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presi-

O SR. JOÃO ALMEIDA (PSDB _ BA. Sem revi- dência solicita a todos os Srs. Deputados que tomem
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "sim" e os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis-

tema eletrônico.considera da maior importância a aprovação desta
matéria, porque se trata de assunto que vem sendo Está iniciada a votação.
discutido desde o início do Governo passado. O Pre- Queiram seguir a orientação do visar de cada
sidente da República enfrentou essa questão com posto.
muito empenho. Com o apoio desta Casa, negociou o O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden-
texto que hoje está em votação, constituindo o seu te, peço a palavra peala ordem.
Ministério da Defesa com a possibilidade de ser dirigi- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Tem
do por um Ministro civil, o que eleva o Brasil à catego- V. Exa. a palavra.
ria dos países mais civilizados.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como Sem revisão do orador.) - Faço apelo aos Srs. Par-

vota o PFL? lamentares presentes nas diferentes dependências
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem da Casa para que venham ao plenário. Trata-se de

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Depu- Proposta de Emenda à Constituição que requer
tados, esta PEC cria o Ministério da Defesa, perse- quorum qualificado de três quintos, ou seja, 308 vo-
guindo o que já acontece nos países mais desenvol- tos. Peço a presença dos Srs. Parlamentares.
vidas do mundo, onde, ao invés de três segmentos O PFL vota "sim", Sr. Presidente.
das Forças Armadas, há um único Ministério para ra- O SR. VIRGíliO GUIMARÃES _ Sr. Presiden-
cionalizar a aplicação dos recursos e priorizar os se- te, peço a palavra pela ordem.
tores fundamentais do País. A criação do Ministério
da Defesa dá condições ao País para se credenciar O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
e se candidatar a uma vaga no Conselho de Segu- V. Exa. a palavra.
rança da ONU. Além disso, Sr. Presidente, define O SR. VIRGíLIO GUIMARÃES (PT - MG.
que o Ministro da Defesa deve ser brasileiro nato e Sem revisão do orador.) - Houve uma mudança de
que ele passa a pertencer ao Conselho de Defesa posição do PT.
Nacional; estabelece que a sua nomeação é exclusi- O PT estava votando "não", portanto, contra a
va do Presidente da República, bem como a dos três PEC do Governo, para não prejudicar a proposta de
Comandantes das Forças Armadas - Marinha, Exér- autoria do Deputado José Genoíno, porque a enten-
cito e Aeronáutica - e dá foro especial também ao demos mais ampla, mais democrática e, por isso, me·
Ministro da Defesa, que já o tem no julgamento de Ihor. Estamos percebendo, porém, que todos os parti-
crimes por improbidades administrativas, habeas dos, inclusive os aliados, os partidos de oposição, es-
corpus e assim por diante. tão votando "sim"; acreditamos nós que na expectati-

Por isso, acredito que esta proposta de emenda va de podermos votar as emendas que viriam depois,
à Constituição está completa e faz com que o País por meio dos destaques.
avance no caminho da modernidade das Forças Nesse sentido, para não parecer que queremos
Armadas. O Partido da Frente Liberal recomenda o valorizar-nos ou ser diferentes de tudo, o PT posicio-
voto "sim" com o sentimento de que esta PEC atende na-se ao lado dos demais partidos da Oposição. Abri-
aos verdadeiros interesses nacionais. mos mão da PEC integral, do Deputado José Genoí

no, votaremos a favor, mas insistindo: vamos debater
e lutar pelos destaques para restituir os aspectos de·
mocráticos e mais amplos do PT.

Portanto, o PT altera a sua posição e vai votar
"sim" para depois votar os destaques que trazem as
emendas.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PT
vota "sim".



O SR. WALDOMIRO FIORAVANTE (PT - RS.
Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei "sim".

O SR. MARCOS AFONSO (PT - AC. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, nas votações anteri
ores, votei de acordo com o partido.

O SR. MARCOS CINTRA (Bloco/PL - SP.
Sem revisão do orador. ) - Sr. Presidente, acompa
nhei a orientação do partido.

O SR. JOÃO MAGNO (PT - MG. Sem revisão
do' orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
votei de acordo com a bancada do Partido dos Tra
balhadores.

O SR. ZEZÉ PERRELLA (PFL - MG. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, votei de acordo com a orientação do partido.

O SR. RODRIGO MAIA (PFL - RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anteri
or, votei com o Líder do PFL.

O SR. NILO COELHO (PSDB - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, nas duas votações
anteriores, segui a orientação do partido.

. O SR. BEN·HUR FERREIRA (PT - MS. Sem
"revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an
terior, votei conforme orientação do PT.

Convido os companheiros a se manifestarem
favoravelmente e a comparecerem ao grande ato
que acontecerá no dia 1!l de junho para a reativação
do Proálcool.

O SR. MATTOS NASCIMENTO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. MATTOS NASCIMENTO (PMDB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior, votei com o PMDB.

O SR. ANTÔNIO JORGE (PFL - TO. Sem revi
são do orador;.)- Sr. Presidente, na votação anterior,
votei "não".
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Va- associar aos Deputados Joel de Hollanda, Roberto
mos votar. Os Srs. Deputados devem permanecer Balestra, José Machado e João Caldas e reforçar o
em plenário. Temos quatro destaques para vota- convite para a grande manifestação no dia 1l! de ju-
ção. nho sobre a questão do setor sucroalcooleiro.

O SR. JAIME MARTINS - Sr. Presidente, Todos os partidos, todos os sindicatos estão
peço a palavra pela ordem. se juntando para tentar sensibilizar o Governo are-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Tem ativar o programa que mais gerou emprego em nos
so País.V. Exa. a palavra.

O SR. JAIME MARTINS (PFL - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anteri
or, votei "sim".

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PFL - RO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, não tenho cer
teza se votei nas duas votações anteriores. Se por
ventura deixei alguma delas sem votar, meu voto foi
com a Liderança do PFL.

O SR. RICARTE DE FREITAS (PSDB - MT.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas vota
ções anteriores, votei com a Liderança.

O SR. LUIZ FERNANDO (PPB - AM. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, votei "sim".

O SR. PEDRO CORRÊA (PPB - PE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, nas duas vota
ções anteriores, votei com o partido: "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
encerrar a votação. Srs. Deputados, venham ao '
plenário. A votação é nominal, de emenda consti
tucional.

O SR. ROMEL ANIZIO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. ROMEL ANIZIO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na duas votações
anteriores, votei com a bancada.

O SR. DR. ROSINHA (PT - PRo Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
votei com a bancada do PT.

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL - DF. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, votei de acordo
com a bancada do PFL.

O SR. JOSÉ MÚCIO MONTEIRO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ MÚCIO MONTEIRO (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero me
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O SR•.RUBENS BUENO (PPS - PR. Sem re- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - De-
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante- termino à Secretaria da Mesa que faça soar as
rior, votei "sim". campainhas para chamar a atenção dos Srs. Par-

O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço lam~ntares. Temos 468 Parlamentares na
a palavra pela ordem. Casa.(Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem Srs. Parlamentares, vamos permanecer na
V. Exa. a palavra. Casa e no plenário. Quanto antes votarmos, tanto

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revisão antes terminaremos.
do orador.) - Sr. Presidente, consultado pela Secreta- O SR. JOSÉ ROCHA....; Sr. Presidente, peço a
ria da Mesa, concordo em que votemos em primeiro palavra pela ordem.
lugar o DVS em relação ao § 1º do art. 52.

Comunico a V. Exa. e ao Plenário que a banca- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
da do PT, embora tenha pedido ao PSB para apre- V. Exa. a palavra.
sentar o destaque, se perder o destaque ao art. 49, O SR. JOSÉ ROCHA (PFL - BA. Sem revisão
retirará o destaque ao art. 84, porque uma coisa está do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
associada à outra. Teremos três votações sobre esta votei "não", com a Liderança do meu partido.
matéria, a fim de que possamos votar hoje a regula- O SR. PAULO LIMA (PMDB - SP. Sem revi-
mentação das medidas provisórias. são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anteri-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em se- or, acompanho o meu partido, o PMDB.
guida a estas votações, teremos sessão extraordi- O SR. PAULO MARINHO (PFL - MA. Sem
nária para votação do projeto de regulamentação revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
da edição de medidas provisórias. Como se trata do anterior, votei "sim", seguindo a orientação do
segundo tumo de votação deste projeto, espero que os PFL.
Srs. Líderes apenas façam o encaminhamento e
que não seja necessária qualquer discussão. O SR. PAULO DE ALMEIDA (PPB - RJ.
(Pausa.) Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas vo

tações anteriores, segui a orientação do meu par-
Srs. Deputados, venham ao plenário, pois es- tido.

tamos em processo de votação nominal. Vamos vo-
tar rapidamente. O SR. JORGE KHOURV (PFL - BA. Sem revi-

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA _ Sr. Presi- são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anteri
or, votei com a Liderança do meu partido.

dente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Pre-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem sidência comunica que teremos várias votações no-
V. Exa a palavra. minais, Sras. e Srs. Deputados, e votação nominal

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem de emenda constitucional tem efeitos administrati-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL, assim vos. Por isso, peço aos nobres Parlamentares que
como os demais partidos, recomenda o voto "sim". fiquem atentos para o fato de que, no caso de

Trata-se de proposta de emenda à Constituição emenda constitucional, é preciso votar para contar o
que cria o Ministério da Defesa, importantíssimo para a efeito administrativo.
modernização das nossas Forças Armadas. No entan- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está en-
to, o quorum atual é muito baixo para aprovação de cerrada a votação.
emenda constitucional. Se nem todos os partidos ti- Anuncio o resultado:
vessem encaminhado o voto "sim", estaríamos diante VOTARAM:
de quorum insuficiente para decidir, de acordo com a
vontade da maioria da Casa, uma proposta de emenda Sim: 417
de tão grande importância. Não: 2

Apelo aos Srs. Parlamentares presentes nas Abstenções: 1
dependências da Casa para que venham ao plenário, Total: 420
a fim de que possamos concluir o mais rapidamente É aprovada a Proposta d~ Emenda à Constitui-
possível a votação desta matéria importantíssima e ção nll 626/98, ressalvados os ~estaques.
passar à votação de outras matérias. Prejudicada a Proposta de Emenda à Constitui-

a PFL recomenda o voto "sim". ção nll 498/97.
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Proposiçil): PECo N° 626198 - PROPOSTA
ORIGINAL

Inicio Votação: 261051199918:09

Fim Votação: 2610511999 18:29

Resultado da Votação
Sim 417
Não 2
Abstenção 1

Total da Votação 420

Art. 17 1

Total Quorum 421

Obstrução 1

Presidiram a Votação: Michel Temer -16:33

Orientação
PFL-Sim
PMDB-Sim
PSOB-Sim
PT-Sim
PPB-Sim
PDT-Sim
PSBIPCDOB - Sim
PlB-Sim
PUPSTIPSUPMNIPSD - Sim
PPS-Sim
GOV.-Sim

Partido Bloco Voto
RORAIMA
Airton Cascavel PPS Sim
A1ceste Almeida PMDB Sim
Almir Sá PPB Sim
Elton Rohnelt PFL Sim
Francisco Rodrigues PFL Sim
Luis Barbosa PFL Sim
Robério Araújo PPB Sim

Total Roraima: 7

AMAPÁ
Antonio Feijão PSDB Sim
Badu Picanço PSDB Sim
Dr. Benedito Dias PFL Sim
Eduardo Seabra PTB Sim
Evandro Milhomen PSB PSB/PCDOB Sim

Fátima Pelaes PSDB Sim
Jurandil Juarez PMDB Sim
Sérgio Barcellos PFL Sim

Total A~pá : 8
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Partido Bloco Voto

PARÁ
Anivaldo Vale PSOB Sim
Babá PT Abstenção
Oeusdeth Pantoja PFL Sim
Elcione Barbalho PMOB Sim
Gerson Peres PPB Sim
Giovanni Queiroz POT Sim
Jorge Costa PMOB Obstrução
José Priante PMOB Sim
Josué Bengtson PTB Sim
Nicias Ribeiro PSOB Sim
Nilson Pinto PSOB Sim
Paulo Rocha' PT Sim
Renildo Leal PTB Sim
Valdir Ganzer PT Sim
Vic Pires Franco PFL Sim
Zenaldo Coutinho PSOB Sim
Total Pará: 16

AMAZONAS
Arthur Virgílio PSOB Sim
Átila Lins PFL Sim
Francisco Garcia PFL Sim
José Melo PFL Sim
Luiz Fernando PJ:>,B Sim
Pauderney Avelino PFL Sim
Silas Câmara __ PFL Sim
Vanessa Grazziotin PCdoB PSB/PCOOB Sim
Total Amazonas: 8

RONDONIA
Agnaldo Muniz -O;jj\<PDT Sim
Carlos Cury PPB Sim
Confúcio Moura PMOB Sim
Euripedes Miranda POT Sim
Expedito Júnior PFL Sim
NUton Capixaba PTB Sim
Sérgio Carvalho PSOB Sim
Total Rondonia : 7

ACRE
Hildebrando Pascoal PFL Sim
IIdefonço Cordeiro PFL Sim
João Tota PPB Sim
Márcio Bitiar PPS Sim
Marcos Afonso PT Sim
Nilson Mourão PT Sim
Sérgio Barros POT Sim
ZUa Bezerra PFL Sim
Total Acre: 8
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Partido Bloco Voto

TOCANTINS
Antônio Jorge PFL Sim
Darci Coelho PFL Sim
Freire Júnior PMOB .Sim
João Ribeiro PFL Sim
Osvaldo Reis PMOB Sim
Pastor Amarildo PPB Sim
Paulo Mourão PSOB Sim

Total Tocantins; 7

MARANHÃO
Albérico Filho PMOB Sim
Cesar Bandeira PFL Sim
Costa Ferreira PFL Sim
Eliseu Moura PPB Sim
Francisco Coelho PFL Sim
Gasta0 Vieira PMOB Sim
João Castelo PSOB Sim
José Antonio PSB PSB/PCOOB Sim
Mauro Fecury PFL Sim
Neiva Moreira POT Sim
Nice Lobão PFL Sim
Paulo Marinho PFL Sim
Pedro Fernandes PFL Sim
Pedro Novais PMOB Sim
Remi Trinta PL PUPST/PSUPMN/PSO Sim
Roberto Rocha PSOB Sim
Sebastião Madeira PSOB Sim

Total Maranhio: 17

CEARÁ
Adolfo Marinho PSOB Sim
Almeida de Jesus PL PUPST/PSLlPMN/PSO Sim
Antonio Cambraia PMDB Sim
Chiquinho Feitosa PSOB Sim
Eunlcio Oliveira PMOB Sim
José Unhares PPB Sim
José Pimentel PT Sim
Léo A1cAntara PSDB Sim
Manoel seMana PSDB Sim
Marcelo Teixeira PMDB Sim
Moroni Torgan PSDB Sim
Nelson otoch PSDB Sim
Pinheiro Landim PMDB Sim
Raimundo Gomes de Matos PSDB Sim
Rommel Felj6 PSDB Sim
Ubiratan Aguiar PSDB Sim
VIcente Arruda PSOB Sim

Total CIII'Í : 17

PlAUk
Átila urà· PSDB Sim
Ciro Nogueira PFL Sim
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PMIIIIo BIoc:o ·Yoto

JoAo Henrique PMDB Sim
Marcelo castro PUDB SIm
Paes Landim PFL Sim
Themfstocless.n_ PMDB Sim
Wellington Dias . PT Sim

Total Piaui: 7

RiO GRANDE DO NORTE
Ana catarina PMDB Sim
Betinho Rosado PFL Sim
Iberê Ferreira PPB Sim
Laire Rosado PUDB Sim
LavoiJier Maia PFL Sim

Total Rio Grande do NoIte: 5

PARAIBA
Adauto Pereira PFL Sim
Armando Abnio PMDB Sim
Avenzoar Arruda PT Sim
C8rIos Dunga PMDB Sim
Damilo FeJicIano PMDB Sim
Domiciano cabral .PMDB Sim
Efraim Morais PFL SIm
Enivaldo Ribeiro PPB Sim
JnaIdo LeitAo PMDB SIm
Ma"condes Gadelha PFL Sim
W/IIon Braga PFL Sim

Total Pa.: 11

PERNAMBUCO
AntOnio Geraldo PFL Sim
Armando Monteiro PMDB Sim
C8rIoa Batata PSOB Sim
CIementino Coelho PSB PSBIPCDOB Sim
DjalmaPaes PSB PSBIPCOOB Sim
Fernando Ferro PT Sim
Gonzaga PatrioIe PSB PSBIPCDOB Sim
lnocênciQ 0Iiveh PFL Sim
Joequim FrMCiIco PFL Sim
JoeJ De HoIJanda PFL Sim
José Chaves PMDB Sim
José~ eezen. PFL Sim
Joeé MIlcio Monteiro PFL Sim
Luciano BIvw PSL PlJPSTIPSLJPMNlPSD SIm
Luiz Piauhylino P80B SIm
Marcos de Jesus PST PLlPSTIPSLlPMNlPSD SIm
Osvaldo CQ8/ho PFL Sim
PedroCom1e PPB SIm
Pedro EuDInio· PSB PSBIPCDOB Sim
RkaóoFklza PFL Sim
8e\r8rino c.v.bIlIi PPB Sim

T............:2t
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Partido Bloco Voto
ALAGOAS
Albérico Cordeiro PTB Sim
Augusto Farías PPB Sim
Helenildo Ribeiro PSDB Sim
José Thomaz Nonô PFL Sim
Luiz Dantas PSD PUPST/PSUPMN/PSD Sim
Olavo Calheiros PMDB Sim
Regis Cavalcante PPS Sim

Total Alagoas: 7

SERGIPE
Augusto Franco PSDB Sim
Ivan Paixão PPS Sim
Jorge Alberto PMDB Sim
José Teles PSDB Sim
Marcelo Déda PT Sim
Pedro Valadares PSB PSB/PCDOB Sim
Sérgio Reis PSDB Sim

Total Sergipe: 7

BAHIA
Aroldo Cedraz PFL Sim
Claudio Cajado PFL Sim
Coriolano Sales PDT Sim
Eujácio Simões PL PUPST/PSUPMN/PSD Sim
Félix Mendonça PTB Sim
FrancistOnio Pínto PMDB Sim
Geraldo Simões PT Sim
Gerson Gabrielli PFL Sim
Haroldo Lima PCdoB PSBIPCDOB Sim
Jaime Fernandes PFL Sim

Jairo Azi PFL Sim

Jairo Carneiro PFL Sim
Jaques Wagner PT Sim

João Almeida PSDB Sim.

João Leão PSDB Sim
Jonival Lucas Junior PPB Sim
Jorge Khoury PFL Sim
José Carlos Aleluia PFL Sim

José Lourenço PFL Sim
José Rocha PFL Sim

José Ronaldo PFL Sim
Jutahy Junior PSDB Sim

Leur Lomanto PFL Sim

Luiz Moreira PFL Sim
Manoel Castro PFL Sim
Nelson Pellegrino PT Sim

NUoCoelho , PSDB Sim

Paulo Magal~ :-PFL Sim

Pedro lrujo PMDB Sim
RoIand LavigM, PFL Sim

Saulo Pedrosa PSDB .Sim

Ul'llclno Que/roz PFL Sim
Waldir Pires PT Sim
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Partido Bloco Voto

Walter Pinheiro PT Sim
Yvonilton Gonçalves PPB Sim

Total Bahia: 35

MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSDB Sim

Aracely de Paula PFL Sim
Bonifácio de Andrada PSDB Sim
Carlos Mosconi PSDB Sim
Cleuber Carneiro PFL Sim
Custódio Mattos PSDB Sim
Danilo de Castro PSDB Sim

Eduardo Barbosa PSDB Sim
Eliseu Resende PFL Sim

Gilmar Machado PT Sim
Glycon Terra Pinto PMDB Sim

Hélio Costa PMDB Sim

Herculano Anghinetti PPB Sim

Ibrahim Abi-Ackel PPB Sim
Jaime Martins PFL Sim

João Fassarella PT Sim

João Magalhães PMDB Sim

João Magno PT Sim

José Militão PSDB Sim

Lael Varella PFL Sim

Lincoln Portela PST PUPST/PSUPMN/PSD 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

Narcio Rodrigues PSDB Sim

Nilmário Miranda PT Sim

OdelmoLeão PPB Sim

Olimpio Pires PDT Sim

Osrnênio Pereira PMDB Sim

Philemon Rodrigues PMDB Sim

Rafael Guerra PSDB Sim

Roberto Brant PSDB Sim

Romel Anizio PPB Sim

Romeu Queiroz PSDB Sim

Saraiva Felipe PMDB Sim

Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCDOB Sim

Virgllio Guimarães PT Sim

Vittorio Medioli PSDB Sim

Walfrido Mares Guia PTB Sim

laire Rezende PMDB Sim

Zezé Perrella PFL Sim

Total Mi... Gerais: 43

ESP(RITO SANTO
AIolzio Santos PSDB Sim

Feu Rosa PSDB Sim
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Partido Bloco Voto

Joao Coser PT Sim
José Carlos Elias PTB Sim
Magno Malta PTB Sim
Marcus Vicente PSOB Sim
Max Mauro PTB Sim
Rita Camata PMOB Sim

Total Espirito santo: 8

RIO DE JANEIRO
A1cione Athayde PPB Sim
A1dir Cabral PFL Sim
Antonio Carlos Biscaia PT Sim
Arolde de Oliveira PFL Sim
Bispo Rodrigues PL PUPST/PSUPMN/PSO Sim
Carlos Santana PT Sim
Celso Jacob POT Sim
Coronel Garcia PSOB Sim
Oino Fernandes PSOB Sim
Or. Heleno PSOB Sim
EberSilva POT Sim
Eduardo Paes PFL Sim
Eurico Miranda PPB Sim
Femando Gabeira PV Sim
Fernando Gonçalves PTB Sim
Jandira Feghali PCdoB PSB/PCOOB Sim
Jol:'io Sampaio POT Sim
Jorge Wilson PMOB Sim
Luis Eduardo PSOB Sim
Luiz Sa/omao POT Sim
Luiz Sérgio PT Sim
Marcio Fortes PSOB Sim
Mattos Nascimento PMOB Sim
Milton Temer PT Sim
Miro Teixeira POT Sim
Pastor Valdeci Paiva PST PUPST/PSUPMN/PSO Nao
Paulo Baltazar PSB PSB/PCOOB Sim
Paulo de Almeida PPB Sim
Paulo Feijó PSOB Sim
Ricardo Maranhão PSB PSBIPCOOB Sim
Roberto Jefferson PTB Sim
Rodrigo Maia PFL Sim
Ronaldo Cezar Coelho PSOB Sim
Rubem Medina PFL Sim
Simão 5essim PPB Sim
Vivaldo Barbosa POT Sim
Wanderley Martins POT Sim

Total Rio d. Janeiro: 37

SÁOPAULO
Alberto GoIdman PSOB Sim
Alberto Mourão PMDB Sim
Aldo Rebelo PCdoB PSBlPCDOB Sim
A1oizio Mercadante PT Sim
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Aloysio Nunes Ferreira
André Benassi
Angela Guadagnin
Antonio Carlos Pannunzio
Antonio Kandir
Antonio Palocci
Arlindo Chinaglia
Arnaldo Faria de Sã
Arna/do Madeira
Bispo Wanderval
Celso Giglio
Celso Russomanno
Cunha Bueno
De Velasco
Delfim Netto
Dr. Hélio
Duilio Pisaneschi
Edlnho Araújo
Eduardo Jorge
Emerson Kapaz
Evi/ásio Farias
Franco Montora
Iara Bernardi
Jair Meneguelli
Jo~o Herrmann Neto
Jorge Tadeu Mudalen
José de Abreu
José Dirceu
José Genofno
José Machado
José Roberto Batochio
Julio Semeghini
Lamartine PoseUa
Luiz Antonio Fleury
Maluly Netto
Marcelo Barbieri
Marcos Cintra
Medeiros
Michel Temer
Milton Monti
Nela Rodolfo
Nauton Lima
Paulo Kobayashi
Paulo Lima
Professor Luizinho
Ricardo Berzoini
Ricardo Izar
Rubens FurJan
SalVador Zimbaldi
Sampaio Dóris
Teima de Souza
VadAoGomes

Partido

PSDB
PSDB
PT
PSDB
PSDB
PT
PT
PPB
PSDS
PL
PTS
PPS
PPB
PST
PPB
PDT
PTS
PMOB
PT
PSDS
PSS
PSDB
PT
PT
PPS
PMDS
PSDS
PT
PT
PT
PDT
PSDS
PMDS
PTS
PFL
PMDS
PL
PFL
PMDS
PMDB
PMDS
PFL
PSDS
PMDS
PT
PT
PMDB'
PFL
PSDS
PSDB
PT
PPB

Bloco

PUPST/PSUPMN/PSD

PUPST/PSUPMN/PSD

PSB/PCDOB

PUPSTIPSUPMN/PSD

Valo

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Art. 17
Sim
Sim
Sim
Sim
SIm
Sim
Sim
Sin
Sm
$in

SIm
SIm
Slm
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Valdemar Costa Neto
Wagner Salustiano
Xico Graziano
Zé fndia

.Zulaiê Cobra

Total $lo Paulo: 61

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro
Uno Rossi
Pedro Henry
Ricarte de Freitas
Teté Bezerra

Totalllato Grosso: 5

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz
Alberto Fraga
Geraldo Magela
Maria Abadia
Pastor Jorge
Paulo Octávio
Pedro Celso
Ricardo Noronha

Total DistritoFederaI: 8
GOIÁS
Juquinha
Lidia Quinan
Pedro Wilson
Ronaldo caiado
ToIal Gola. : 4

MATO GROSSO DO SUL
Ben-Hur Ferreira
Joao GfarIdao
MarçaI Filho
MarIsa 8emIno
NelsonTrad
Pedro Pedrossian
Waldemir Moka

ToIaIlIato GnJuodo SUl : 7

PARANÁ
Abelardo Lupion
Alfonso C8nUI'go
~Roveda

BasDio ViIIani
ChlcodaPmcela
Or. Rosinha
FIivioArna
Gl.-tavo Fruet

. Hermes ,...1eIIo
IrIs SIrn6es .

PartIdo

Pl
PPB
PSDB
PMOB
PS~

PFL
PSDB
PSDB
PSOB
PMDB

PCdoB
PMDB
PT
PSDB
PMDB
PFL
PT
PMDB

PSDB
PSDB
PT
PFL

PT
PT
PMDB
PSDB
PTB
PFl
PMOB

PFL
PFL
PFL
PSDB
PSDB
PT
PSD8
PMDB
PMOB
PTB

Bloco

PLlPSTIPSUPMN/PSD

PS8IPCD08

Voto

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim

Siri
Sim
Sim
Sim
Sim
Sin
Sin

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
SIm
SIm
SIm
Sim
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Ivanio Guerra
José Borba
José Janene
Luiz Carlos Hauly
Márcio Matos
Moacir Micheletlo
Nelson Meurer
Odílio Balbinotli
Oliveira Filho
Osmar Serraglio
Padre Roque
Ricardo Barros
Rubens Bueno
Santos Filho
Valdomiro Meger
Werner Wanderer

Total Paraná: 26

SANTA CATARINA
Antônio Carlos Konder Reis
Carlilo Merss
Edinho Bez
Fernando Coruja
Gervásio Silva
João Matos
João Pizzolatli
José Carlos Vieira
Pedro Bitlencourt
Raimundo Colombo
Serafim Venzon
Vicente Caropreso

Total Santa Catarina: 12

RIO GRANDE DO SUL
Adão Preito
Augusto Nardes
cezar SChirmer
Darcisio Perondi
Enio Bacci
Eslher Grossi
Fernando Marroni
Henrique Fontana
Luis Carlos Heinze
Marcos Rolim
Mendes Ribeiro Filho
Nelson Marchezan
Nelson Proença
Osvaldo Biolchi
Paulo Paim
Pompeo de Maltos
Roberto Argenta
Synval Guazzelli
Telmo Kirst

Valdeci Oliveira
Waldir Schmidt
Waldomiro Fioravante
Veda Crusius

Total Rio Grande do Sul: 23

Partido

PFL
PMOB
PPB
PSOB
PT
PMOB
PPB
PSOB
PPB
PMOB
PT
PPB
PPS
PFL
PFL
PFL

PFL
PT
PMOB
POT
PFL
PMOB
PPB
PFL
PFL
PFL
POT
PSOB

PT
PPB
PMOB
PMOB
POT
PT
PT
PT
PPB
PT
PMOB
PSOB
PMOB
PMOB
PT
POT
PFL
PMOB
PPB

PT
PMOB
PT
PSOB

Bloco Voto

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim



O SR. JOÃO ALMEIDA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
.V. Exa. a palavra.

O SR. JOÃO ALMEIDA (PSDB - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o Relator da matéria
quer se manifestar. Talvez fosse interessante ouvi-lo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce
do a palavra pela ordem ao ilustre Relator, Sr. Depu
tado Aroldo Cedraz.

O SR. AROlDO CEDRAZ (PFL - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, estamos diante de
artigo para o qual chamo a atenção dos pares desta
Casa.

A argumentação do Deputado José Genoíno,
_contra a manutenção no texto da ':'EC nQ 626 da atri
. buição de competência para julgamento dos Coman
-dantes das Forças por crime de responsabilidade,
centra-se na verdade em dois pontos: primeiro, a pos
sibilidade, no caso de crime de responsabilidade co
metido pelo Ministro de Estado da Defesa, de que ele

1 seja atribuído aos Comandantes das Forças. Segun
do, o tratamento diferenciado entre os Comandantes
das Forças e os secretários executivos dos demais
Ministérios, conforme foi abordado hoje e na sessão
anterior.
. Sr. Presidente, nenhum dos dois pontos susten-

tam-se em face de análise mais detalhada da ques
tão. Acreditar que é possível atribuir-se a prática de
crime de responsabilidade cometido pelo Ministro de
Estado da Defesa aos Comandantes das Forças é
descrer principalmente nos momentos processuais
que antecedem a abertura de processo por crime de
responsabilidade.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos parado. Além do mais, cria confusão hierárquica nas
votar os destaques. Sobre a mesa o seguinte requeri- Forças Armadas e gera um entulho na Constituição,
mento de destaque da bancada do PT: que no futuro terá de ser retirado por se tratar de uma

Senhor Presidente, espécie de aleijão jurídico. Portanto, trata-se de des-
Requeremos, nos termos do artigo 161, I e § 22 taque para votação em separado, para que tal dispo-

do Regimento Interno, destaque para a votação em sitivo não permaneça na PEC já aprovada.
separado do art. 52, constantes do art. 1Q da Proposta O PT vota "não".
de Emenda à Constituição nQ 626, de 1998, com vista O SR. MENDES RIBEIRO FilHO (PMDB - RS.
à sua supressão. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB

Sala das Sessões, 25 de maio de 1999. - Depu- vota "sim".
tado José Genoino, Líder do PT. Entendemos a necessidade de se adequar a

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou sub- mudança administrativa do Governo aos costumes do
meter a votos seguinte dispositivo destacado: País. É evidente que deve haver, por parte do Gover

no Federal, preocupação muito grande no sentido de
;~rt~~~e~~'~~'~'j~ig~~'~'P~~~i'd'~~'t~'~'~ que o ato do Executivo não seja contra esse ou aque-

Vice~Presidente da República nos crimes de le setor das Forças Armadas.
responsabilidade, bem como os ministros de Portanto, o PMDB vota "sim" para manter o tex-
Estado e os comandantes da Marinha, do to.
Exército e da Aeronáutica nos crimes de
mesma natureza conexos com aqueles.

"

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
votam os Srs. Líderes?

O SR. DE VELASCO (Bloco/PST - SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PUPST/PSUPMN/PSD vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Esclare
ço aos Srs. Parlamentares que quem quiser manter o
texto votará "sim"; quem quiser suprimi-lo votará
"não".

Como vota o Bloco PSB/PCdoB?
O SR. EVllÁSIO FARIAS (Bloco/PSB - SP.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PSB/PCdoB vota "sim"

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
Trabalhista Brasileiro, para manter o texto, vota "sim".

O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PV vota "não".

O SR. JOÃO HERRMANN NETO (PPS - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota
"não".

O SR. ODElMO lEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota "sim".

O SR. VIRGíliO GUIMARÃES (PT - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTvota "não".

Trata-se do dispositivo que consta da PEC do
Governo, que dá aos comandantes militares o status
de Ministro. Isso gera confusão do ponto de vista jurí
dico e administrativo, porque mantém de maneira es- .
drúxula essa situação sem paralelo no Direito Com- .
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No caso, Sr. Presideote, de crime conexo com O SR. JOÃO ALMEIDA (PSDB - BA. Sem revi-
crime de responsabilidade - para o qual chamo a são do orador.) - Sr. Presidente, o Relator esclareceu
atenção da Casa - praticado pelo Presidente ou pelo de forma adequada a questão.
Vice-Presidente, preliminarmente, nos termos do art. Em vista disso, o PSDB encaminhao voto "sim".
51, inciso I, da Constituição Federal, tem que haver O SR. DR. HÉLIO (PDT - SP. Sem revisão do
autorização da Câmara dos Deputados para que seja orador.) - Sr. Presidente, o PDT encaminha o voto
instaurado processo contra eles. "não".

Nesse caso, o Deputado José Genoíno está O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
crendo que se possa iludir a Câmara dos Deputados, revisão do orador.) - Sr. Presidente, este assunto é
para que ela entenda que não foi o Ministro de Estado da mais alta importância.
da Defesa quem cometeu o crime conexo, mas os Temos o direito e a obrigação de preservar a in-
Comandantes das Forças. tegridade do texto da PECo No momento em que se

Com relação ao tratamento diferenciado entre dá status de Ministro aos Comandantes das Forças
os Comandantes das Forças e o secretário executivo Armadas - Marinha, Exército e Aeronáutica -, não se
dos Ministérios, o ilustre Líder do PT tenta comparar pode atribuir a prática do crime de responsabilidade
cargos e funções de natureza completamente diver- ao Ministro de Estado da Defesa, e, sim, ao Coman-
sa. Os Comandantes das Forças não são secretários dante de cada uma das Forças.
executivos de Ministério. Exercem em relação a es- É um absurdo, Sr. Presidente, fazer conexão
ses funções completamente distintas, com tarefas e entre a responsabilidade que é do Comandante de
responsabilidades, diria, muito peculiares. cada uma das Forças Armadas e a do Ministro de

É preciso, sim, Sr. Presidente, que seja prevista Estado de Defesa. Além do mais, em outras matérias
a possibilidade de prática de crime de responsabilida- já se deu essa mesma atribuição. Se a Câmara apro-
de pelos Comandantes das Forças, até como mais var dispositivo dessa natureza, esta proposta de
uma forma de controle democrático do estamento mi- emenda à Constituição ficará totalmente capenga.
litar pelo poder civil. Isso porque outro dispositivo atribui também aos Co-

Perguntaria aos meus colegas: qual secretário mandantes das Forças Armadas a participação no
executivo de Ministério possui em seu comando mais Conselho de Defesa Nacional, além do que já fora
de 100 mil homens armados, equipados e treinados conferido aos Comandantes de cada uma das For-
para o combate? Essa particularidade por si só já jus- ças. Nesse caso, vamos tirar apenas uma parte, fi-
tificaria o dispositivo. cando as outras como se fossem Ministrode Estado.

Assim, as fundamentações apresentadas para Então, Sr. Presidente, acredito que esse DVS
se retirar a preyisão de prática de crime de responsa- estejatotalmente equivocado. Ele não aprimora o tex-
bilidade pelos Comandantes das Forças mostram-se to; pelo contrário, cria contradição enorme. Com isso,
insubsistentes, razão pela qual somos contrários à descaracteriza e desestrutura um projeto completo,
supressão dos dispositivos que tratam da matéria do bom, moderno, eficiente.
texto da proposta de emenda constitucional em vota- Portanto, Sr. Presidente, coerente com a mo-
ção. demidade das Forças Armadas, com um Ministério

Portanto, somos favoráveis à manutenção do da Defesa forte e atuante, à altura das necessidades
texto, Sr. Presidente. do País e da modemidade que ele exige, o Partido da

O SR. JORGE COSTA- Sr. Presidente, peço a Frente Liberal recomenda o voto "sim", para a manu-
palavra pela ordem. tenção do texto.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem O SR. DE VELASCO - Sr. Presidente, peço a
V. Exa. a palavra palavra pela ordem.

O SR. JORGE COSTA (PMDB - PA. Sem revi- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior V. Exa. a palavra.
votei "sim" e, não, obstrução. O SR. DE VELASCO (BlocoIPST- SP. Sem re-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois visão do orador.) - Sr. Presidente, quero fazer uma
não. retificação. O Bloco PUPSTIPMNlPSUPSD é favorá-

O SR. JOÃO ALMEIDA - Sr. Presidente, peço vel à manutenção do texto original. Por isso, ao invés
a palavra pela ordem. de votar "não", vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
V Ex la ra vota a Liderança do Governo?'. a.apav.
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O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB - SP. Sem O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, destaco que tal- V. Exa. a palavra.
vez estejamos diante da última votação de um pro- O SR. JOSUÉ BENGTSON (PTB - PA. Sem re-
cesso histórico, que é o de criação do Ministério da visão do orador.) - Sr. Presidente, considerando as
Defesa e de definição de responsabilidades e trata- várias irregularidades que a Companhia Vale do Rio
mentos específicos aos Comandantes das Forças. Doce vem cometendo sucessivamente no Estado do

Este projeto tem coerência interna muito gran- Pará, tais como o não-pagamento do Imposto de
de, que precisa ser mantida. Os Comandantes milita- Renda e o não-pagamento dos aluguéis do terreno
res, no Ministério da Defesa, têm atribuições específi- que ocupa no nosso Estado; considerando o abando-
cas, reconhecidas constitucionalmente e, portanto, no do Projeto Salobo, que constava como
possibilidades de penalização também constitucio- pré-requisito para sua privatização, e acompanhando
nalmente estabelecidas. a Assembléia Legislativa do nosso Estado, estou en-

De maneira, Sr. Presidente, que, reconhecendo caminhando a esta Casa pedido de instauração de
mais uma vez o trabalho do Relator e a importância Comissão Parlamentar de Inquérito para que possa-
de manter a coerência do projeto - seja do anterior, mos apurar as irregularidades que essa companhia
que criou o Ministério da Defesa, seja desta PEC, que vem cometendo.
regulamenta o tratamento dado aos Comandantes O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs. Par-
militares -, o Governo recomenda enfaticamente o lamentares, só vamos permitir encaminhamento de
voto "sim" para a manutenção do texto. votação; outros encaminhamentos não serão permiti-

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presi- dos. Vamos tentar votar rapidamente.
dência solicita a todos os Srs. Deputados que tomem Srs. Parlamentares, venham ao plenário. Va-
seus lugares a fim de ter início a votação pelo sistema mos votar.
eletrônico. O SR. EULER MORAIS - Sr. Presidente, peço

Está iniciada a votação. a palavra pela ordem.
Queiram seguir a orientação do visor de cada O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

posto. V. Exa. a palavra.
OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Comuni- O SR. EULER MORAIS (PMDB - GO. Sem re-

co aos Srs. Parlamentares que ainda teremos mais visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anteri-
duas ou três votações nominais e, em seguida, ses- or, acompanhei a orientação da Liderança do PMDB;
são extraordinária. O SR. MOREIRA FERREIRA (PFL - SP. Sem

O SR. PEDRO CHAVES - Sr. Presidente, peço revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas duas vota-
a palavra pela ordem. ções anteriores, acompanhei a bancada do PFL.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem O SR. CORAUCI SOBRINHO (PFL - SP. Sem
V. Exa. a palavra. revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante-

O SR. PEDRO CHAVES (PMDB - GO. Sem re- rior, acompanhei a orientação partidária.
visão do orador.) - Sr. Presidente, nas votações ante- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Reitero
riores, acompanhei a orientação do meu partido, o aos Srs. Parlamentares os efeitos administrativos da
PMDB. ausência em cada votação de proposta de emenda

O SR. JOVAIR ARANTES (PSDB - GO. Sem constitucional. Venham ao plenário para votar.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na última vota- O SR. GILBERTO KASSAB - Sr. Presidente,
ção, acompanhei a orientação do PSDB. peço a palavra pela ordem.

A SRA. LAURA CARNEIRO (PFL - RJ. Sem O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, nas duas últi- V. Exa. a palavra.
mas votações, votei com o PFL. O SR. GILBERTO KASSAB (PFL - SP. Sem

O SR. JORGE COSTA (PMDB - PA. Sem revi- revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas votações an-
são do orádor.) - Sr. Presidente, na votação anterior, teriores, votei de acordo com meu partido.
votei "sim" e não estava em obstrução. O SR. NORBERTO TEIXEIRA (PMDB - GO.

O SR. EDUARDO CAMPOS (Bloco/PSB - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas vota-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ções anteriores, segui a orientação do partido.
anterior, votei com a Liderança do PSB. O SR. SÉRGIO NOVAIS (Bloco/PSB - CE. Sem

O SR. JOSUÉ BENGTSON - Sr. Presidente, revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas votações an-
peço a palavra pela ordem. teriores, votei com o PSB.



O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) 
Aguardei o Deputado Babá concluir sua fala, mas
reitero aos Srs. Parlamentares que durante as vo
tações s6 serão permitidos encaminhamentos de
votação.

O SR. INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB - CE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior, meu voto foi de acordo com o Bloco
PSB/PCdoB.

O SR. INOCÊNCIO 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, apelo
aos Srs. Parlamentares para que venham ao ple
nário, a fim de que possamos definir a votação
deste destaque.

Desejamos a manutenção do texto, para que
não perca sua inteireza nem seja desvirtuado o pa
recer do ilustre Relator Aroldo Cedraz em matéria
tão importante.

Precisamos de quorum alto, Sr. Presidente,
porque se trata de DVS. Necessitamos de 308 vo
tos a favor para manter o texto do Relator. Trata-se
de matéria fundamental. Portanto, faço um apelo
aos Srs. Deputados para que venham ao plenário, a
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O SR. ALEXANDRE SANTOS (PSDB - RJ. Deputados de todos os partidos - contra portaria do
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei de Departamento de Aviação Civil - DAC, que regula a
acordo com a.indicação do partido. aviação neste País, reduzirído de quatro para três o

O SR. MAGNO MALTA - Sr. Presidente, peço número de comissários de bordo.
a palavra pela ordem. Infelizmente, devido a essa portaria, a Vasp já

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Tem demitiu quatrocentos comissários de bordo e a Varig
V. Exa. a palavra. 260, havendo ainda possibilidade de outras demis

sões nas companhias aéreas.
O SR. MAGNO MALTA (PTB - ES. Sem revi- Estamos fazendo este abaixo-assinado para

são do orador.) - Sr. Presidente, o Presidente da enviar ao Ministro da Aeronáutica, uma vez que no
República não poderia ter escolhido homem mais Rio de Janeiro houve liminar da 22 Vara do Rio de Ja-
digno e honrado do que o ex-Senador Elcio Alvares neiro, do Juiz Rogério Tobias de Carvalho, suspen-
para o Ministério da Defesa, o que é um orgulho dendo os efeitos dessa portaria; só que o DAC e as
para o Estado do Espírito Santo. companhias aéreas não estão cumprindo essa deter-

O SR. MURILO DOMINGOS - Sr. Presidente, minação.
peço a palavra pela ordem. Então, solicito as assinaturas dos Srs. Deputados

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem neste abaixo-assinado que pede afim da portaria que
V. Exa. a palavra. só traz mais desemprego e desilusão aos trabalhado-

O SR. MURILO DOMINGOS (PTB - MT. Sem res.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas três vota
ções anteriores, segui o partido.

A SRA. LUCI CHOINACKI (PT - SC. Sem re
visão da oradora.) - Sr. Presidente, nas votações
anteriores, segui a orientação do partido.

O SR. LUIZ BITIENCOURT (PMDB - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas vota
ções anteriores, segui a orientação do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
Deputados, vamos permanecer em plenário e vo
tar em cada emenda e, logo em seguida, na regu
lamentação das medidas provisórias, em segundo
turno.

O SR. AGNALDO MUNIZ - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. AGNALDO MUNIZ (PDT - RO. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, nas votações an
teriores, votei com a bancada.

O SR. AIRTON DIPP (PDT - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
votei com a bancada do PDT.

O SR. BABÁ - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. BABÁ (PT - PA. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, estamos passando um abai
xo-assinado - para o que colhemos assinaturas de



Se assumissem honestamente que esta que
propõem é uma fórmula de transição, nós iríamos
até compreender. Agora, dizer que isso enfraque
ce o Ministério da Defesa é uma contradição abso
luta, incompreensível, quando nós estamos pro
pondo exatamente um Ministério da Defesa real,
completo, atribuindo ao Ministro da Defesa as fun
ções normais de um Ministro e definindo quem são
seus subordinados, por mais importantes que se
jam.

Que as Forças Armadas sejam compostas de
Marinha, Aeronáutica e Exército. Que tenham o co
mandante das Forças, mas que eles sejam subordi
nados ao Ministro da Defesa. Isto não os diminui em
nada, não restringe em nada a sua função de Coman
dantes" O que não podemos é fazer do Ministério da
Defesa uma espécie de Emfa modificado, um Ministé
rio da Defesa envergonhado - parece ser isso o que o
Governo quer fazer.

Os que têm atacado tão fortemente a posição
do PT são exatamente aqueles que sempre se opu
seram ao PT e ao Deputado José Genoíno pela pro
positura da criação do Ministério da Defesa. Na épo
ca, foi como se nós propuséssemos algo contra o
País, como se fosse um ato subversivo, atentatório
aos pilares da Pátria.

Sr. Presidente, o que o Governo está propon
do é uma transição. Não aceitamos essa defesa
confusa de algo que sabemos não vai perdurar. O
Ministério da Defesa, ao ser implantado, terá de ser
um Ministério inteiro, co~so e, portanto, com maior
capacidade para executar às políticas de defesa.
Se ele tiver que compartilhar algo, que seja com o
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fim de que p~ssamos definir ~sta votação com quo- d~poisque ouvimos neste plenário um Deputado ma-
rum expressIvo, com o sentimento de que ela pos- mfestar estranheza por partidos populares, naciona-
sa ser representativa da vontade da maioria da listas adotarem uma posição diferente.
Casa. O PT defende o Ministério da Defesa. O PT pro-

a PFL vota "sim". pôs isso por intermédio do Deputado José Genoíno.
O SR. MARCELO BARBIERI (PMDB _ SP. Exatamente aqueles que sempre se opuseram ao Mi-

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero de- nistério da Defesa agora vêm falar que esta questão
ixar clara a posição do PMDB na Comissão, a qual enfraquece o Ministério da Defesa, quando é exata-
integrei. mente o contrário. Nós queremos um Ministério da

Com relação a este destaque em particular, Defesa integral, completo, como em outros países do
é fundamental que seja mantido o texto apresen- mundo, com Forças Armadas fortíssimas - e no en-
tado pelo Relator, porque ele preserva a integri- tanto não há essa confusão entre Comandantes das
dade das Forças por intermédio de seus Coman- Forças e Ministros.
dantes. A não-aprovação desse destaque irá des- O que nós estamos vendo aqui é que o Governo
caracterizar totalmente o papel do Ministério da propõe o Ministério da Defesa de maneira envergo-
Defesa, na medida em que vai enfraquecer as nhada. Não teve coragem de ir até o fim, de estabele-
corporações, principalmente as três Forças e cer o Ministério da Defesa inclusive com o corpo fun-
seus comandos. cional próprio, e fica vinculado à questão das trêsFor-

Neste sentido, Sr. Presidente, o debate que ti- ças.
vemos na Comissão Especial não pode ser modifi
cado, sob pena de o projeto ficar totalmente desca
racterizado, o que significará que não estaremos
aprovando nada em termos de criação do Ministério
da Defesa. Simplesmente significará, na prática, o
fim do Ministério da Defesa, porque será um Minis
tério da Defesa sem defesa, sem Forças Armadas,
sem comandos militares. Isto é profundamente ne
fasto para o País.

Por isso, em nome do meu partido, o PMDB, rei
tero o voto "sim" nesta votação, principalmente nesse
item. Lamento que alguns partidos que se arvoram
em defensores da Pátria estejam encaminhando o
voto "não". É surpreendente para mim a orientação
que vejo no painel, porque esta votação é fundamen
tai para garantir a integridade do projeto, principal
mente das Forças Armadas.

Por isso, reitero as palavras do Sr. Relator,
Deputado Aroldo Cedraz, cumprimentando-o pela
forma como conduziu o debate na Comissão Especi
al. Estamos com 397 votos registrados no painel até o
momento, o que é pouco. Repito que não podemos
apurar esta votação com este quorum, sob pena de
termos uma derrota numa votação fundamental para
a defesa da soberania deste País e da integridade
das Forças Armadas Brasileiras.

Portanto, reitero o voto "sim" e conclamo todos
aqueles que têm um posicionamento em defesa do
Brasil a votarem "sim" nesta votação.

Muito obrigado.
O SR. VIRGíliO GUIMARÃES (PT - MG. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de en
caminhar pelo Partido dos Trabalradores, sobretudo
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Congresso Nacional, como propomos em um outro que nessa caminhada, Sr. Presidente, as Forças
destaque. Armadas sejam preservadas politicamente, dotados

Por isso Sr. Presidente o PT mantendo a sua os seus comandos da capacidade de orientar a políti-
postura de p~rtido popular, ~acion~lista, que defen- ca~e defesa nacional. Acredito seja isso o que o atual
de inclusive as Forças Armadas como uma Força proJet~ estabelece.
permanente e subordinada aos interesses naciona- Aproveito a oportunidade para cumprimentar o
is, sem as distorções por que já passou no passado, Relator do projeto, Deputado Aroldo Cedraz.
vota "não". E convocamos todos os Parla~en~ares O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
do PT e os Parlamentare~ popul~r~s e naCionalistas Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ouvi algu-
a nos acompanharem no voto "oao . mas intervenções a respeito deste destaque. Quero

O SR. ALDO REBELO (Bloco/PCdoB - SP. voltar ao tema, porque o considero importante. Acho
Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, o Bloco que o nobre Deputado Marcelo Barbieri foi muito fe-
PSB/PCdoB encaminha o voto "sim", na convicção Iiz na sua intervenção. S. Exa., que participou da
de estar defendendo o que corresponde aos interes- Comissão Especial que apreciou a PEC, com uma
ses nacionais, das Forças Armadas e da democra- atuação importante, aqui demonstrou a necessidade
cia. de se manter o projeto na sua inteireza, para não

Sr. Presidente, é evidente que em países como descaracterizá-lo.
o Brasil, sob pressão de forças externas poderosíssi- Sr. Presidente, em todos os países onde se
mas, as Forças Armadas tendem a cumprir papel im- criou o Ministério da Defesa, os projetos previam o
portante na defesa da soberania nacional. Estado-Maior da Defesa com os Comandantes das

Temos conhecimento de experiências de cria- Forças Armadas - Exército, Marinha e Aeronáuti-
ção de Ministérios da Defesa em países dependentes ca -, atribuindo-se aos últimos o status de Minis-
e de Primeiro Mundo que têm sido nefastas para os tro. Por isso, eles têm o mesmo status de Ministro
interesses de sua soberania e de suas Forças Arma- - e não apenas nesta parte que está sendo trata-
das. da, sobre a descaracterização de responderem

Não queremos, Sr. Presidente, que uma cúpu- pela responsabilidade criminal, fazendo com que,
la civil, muitas vezes treinada em outros países, e por crime conexo, a responsabilidade seja imputa-
com a cabeça formada por interesses que não os do da ao Ministro de Estado da Defesa -, sobretudo
Brasil, tenha papel preponderante num Ministério na inteireza do projeto, pois eles participam do
tão importante para o País como é o Ministério da Conselho de Defesa Nacional, como se Ministros
Defesa. de Estado fossem, como Comandantes dessas

O Brasil não é um país imperialista, não almeja Forças.
nem cobiça territórios ou riquezas de outras nações, Sr. Presidente, o crime de responsabilidade
mas tem interesses geopolíticos e geoeconômicos deve ser atribuído, nesse caso, a cada um dos Co-
fundamentais a defender. mandantes das três'Forças, e não apenas ao Ministro

O Brasil tem um imenso território e caminha de Estado da Defesa. Dizer que, ao fazermos isso, vai
para se transformar numa grande Nação, que ocupa- se perder a estrutura do Ministério, não é verdade.
rá o seu lugar não apenas no nosso hemisfério como Pelo contrário, um dos pilares básicos das Forças
no mundo. E precisará, para tanto, que o comando Armadas é a hierarquia, que é respeitada, cumprida e
das Forças Armadas tenha prerrogativas e direitos fundamental para a integração e consolidação das
não para intervir indevidamente na vida política e so- Forças Armadas em nosso País. Por isso, não vejo
cial do País, mas que constituam status político que qual benefício poderia advir da aprovação deste des-
lhe dê condições de influenciar nas decisões funda- taque. Não vejo em que aperfeiçoaria o texto o fato de
mentais em rel~ção à segurança e à defesa da sobe- o Ministro de Estado da Defesa responder por crimes
rania da nossa Pátria. .de responsabilidade dos Comandantes das demais

Por esta razão, compreendemos que se trata, Forças.
de fato, de um processo de transição. Em assim sen- Sr. Presidente, acredito que a manutenção do
do, a criação do Ministério da Defesa e as atribuições texto do Relator, Deputado Aroldo Cedraz, reconheci-·
conferidas aos Comandantes das três Forças estão do por todos pela sua competência, pelo seu trabalho
em sintonia com as necessidades de criação, pelo e pela maneira como conduziu seu parecer, acatado
Brasil, do Ministério da Defesa, incorporando a expe- hoje por unanimidade por esta Casa, é fundamental.
riência das nações civilizadas e democráticas. Mas Descaracterizá-lo seria dar umapasso atrás, sobretu-



Eu disse às autoridades militares que esse
dispositivo é inconveniente do ponto de vista da hie
rarquia, da disciplina e da autoridade militar, porque
estamos dando à autoridade militar tratamento polí
tico, numa Casa que tem de tratar politicamente
com o Ministro da Defésa, Sr. Presidente. É impor
tante que isso fique bem claro. Por exemplo, nem o
Senado nem o Congresso Nacional podem convo
car Comandante militar. Podem convocar o Minis
tro.

Alerto-os para o fato de que essa possibili
dade pode representar inclusive um enfraqueci
mento da autoridade militar dos Comandantes da
Marinha, do Exército e da Aeronáutica, em senti
do contrário ao dos discursos que defendem a
manutenção do texto da emenda constitucional
do Executivo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
encerrar a votação.

O SR. MARCELO BARBIERI- Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. MARCELO BARBIERI (PMDB - SP.
sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
apenas retificar uma observação democraticamente
feita pelo Deputado José Genoíno. O Senado da
Repúbli~é responsável por indicar os membros do
Conselho de Defesa do nosso País. Entre eles es
tão os chefes militares. Se o Senado tem poder para

o PFl recomenda o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Prorro
go a sessão pelo prazo necessário para terminar
mos a votação dos destaques.

O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ GENoíNO (PT - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, é claro que o Ple
nário está esperando quorum mais elevado, por se
tratar de DVS. E, de certa maneira, estamos fazen
do alguns encaminhamentos.

É importante deixar bem claro que o destaque
supressivo do Partido dos Trabalhadores, que está
sendo votado neste momento, não tem o intuito de
prejudicar as Forças Armadas. O nosso destaque su
pressivo é no sentido de que os Comandantes milita
res não devem ser julgados por crime de responsabili
dadepelo Senado Federal. É somente isso, Sr. Presi
dente. O foro especial para questões administrativas
e outras pendências está sendo mantido, ou seja, o
Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal
Federal.

Agora, é inconveniente que o Senado Federal,
que julga crimes de responsabilidade do Presidente
da República e dosMinistros de Estado, julgue os C0
mandantes militares. Por quê? Porque a relação do
Congre~com os Comandantes militares, com a cri
ação do Ministérioda Defesa, é feita através do Minis-
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do no momento em que almejamos um Ministério da tro da Defesa. É inoportuno estabelecer que os Co-
Defesa forte, que venha realmente a modernizar as mandantes militares sejam julgados, por crime de
Forças Armadas, a priorizar a aplicação de recursos responsabilidade, pelo Senado Federal, até porque
nessa área, num país com grandes dificuldades, fa- isso pode funcionar exatamente ao contrário, no sen;-
zendo com que esses recursos sejam dirigidos sobre- tido da poIitização, da desagregação e até de não se
tudo aos setores mais carentes, que necessitam de dar responsabilidade ao Ministro, transferindo-a para
intervenção imediata. os Comandantes.

Por isso, Sr. Presidente, entendemos que a Sr. Presidente, defendo a idéia de que os Co-
manutenção do texto é questão fundamental para mandantes têm de ser fortalecidos, como autoridades
não descaracterizar matéria tão bem construída, militares por excelência. Portanto, nosso destaque
discutida e formatada pelo ilustre Relator. O PFl re- supressivo é sobre a competência doSenado Federal
comenda o voto "sim" e faz um apelo aos Srs. Parla- quanto ao julgamento de crime de responsabilidade.
mentares para que venham ao plenário. Votação Quando se estabelece, como está no texto, para os
desta importância não pode ser decidida por parte Comandantes militares esse julgamento por crimes
da Casa, mas sim pela sua grande e expressiva ma- de responsabilidade e conexos, nós determinados,
ioria, sobretudo para se tomar mais representativa em relação ao Ministro'da Defesa, um duplo trata-
da vontade daqueles que desejam um Ministério da mento, que é inconveniente. A autoridade do Ministro
Defesa forte, para que o País possa usufruirdos be- da Defesa é a principal, do ponto de vista da relação
nefícios ensejados por esta importante votação que com o poderconstitucional, queé o Congresso Nacio-
a Câmara dos Deputados haverá de concluir nesta nal.
noite.



É mantido o dispositivo destacado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está
eJ')cerrada a votação.

,....;-, .

Anuncio o resultado:

VOTARAM:

Sim: 355
Não: 84
Abstenções: 1
Total: 440
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indicá-Ios,par? O Conselho de Defesa, por que não O SR. JOÃO COLAÇO (PMDB - PE. Sem
terá para Julga-los? . revisão do orador.)'""" Sr;'·Presidente, Deputado

Por outro lado - vamos analisar a questão - o João, Colaço, na· votaçãb anterior, votou
Deputado José Genoíno fala em politização. Eu "sim". ',' ,.
usaria outro tElrmo. O SR. AROLDQ Çêb#Áz - Sr. Presidente,

O SR. JOSÉ GENOíNO- Deputado, o Sena- peço a palavra pela ordem. - .
do não indica. Quem indica é o Presidente da Re- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
pública. V. Exa. a palavra.

O SR. MARCELO BARBIERI - O Senado O SR. AROLDO CE.PAAZ (PFL - BA.-Sem
aprova, mas pode vetar também, Deputado José revisão do orador.) - Sr. ~residente, quero apenas
Genoíno. completar a fala do emínente Deputado Marcelo

Sr. Presidente, o Deputado José Genoíno fala Barbieri. S.Exa., com o brilhantismo e a compe·
em politização. Eu usaria o termo democratização, tência de sempre, acaba de-contraditar o que há
porque a sociedade brasileira também tem de ter pouco foi levantado pelo eminente Deputado José
acesso aos Comandantes militares, o que nunca ti~ '. Genoíno. Gostaria de complementar, dizendo que
vemos na história contemporânea brasil~ira, fruto do . o Deputado José Genoíno incorreu em enorme
período de exceção que vivemos. Na~medida enL contradição quando permitiu e aceitou, no art.
que democratizamos o Brasil,§erá rn~i~o.bom e pro." •.~ 105, e particularmente no art. 102, que Coman-
dutivo para (J País a integração democrática entre . dantes das Forças fossem julgados pelo Supremo
as Forças Armadas e o Congresso Nacional. Excluir;.; Tribunal Federal por crime de responsabilidade.
esse convívio seria temerário para a democracia. Sabemos que,. no caso de.crimes conexos, a pos·
Afastar os miiitares do convívio democrático é que é sibilidade de julgamento é apenas uma seqüência
perigoso para a democracia brasileira. Acho que o eminentemente processual. Quando existirem er·
texto original do nobre Relator Aroldo Cedraz garan- ros do Presidente da República ou do Vi-
te esse espírito altamente democrático, que é o jul- ce-Presidente da República, que eles sejam tam·
gamento peleI Senado. bém julgados pelo Senado Federal.

Por isso, democraticamente, discordo do Portanto, Sr. Presidente, cumprimento o
Deputado José Genoíno e reputo como funda- eminente Deputado Marcelo Barbieri por todas
mental, estratégica e essencial a aprovação des- as colaborações que tem dado a esta Casa, par-
te DVS, o voto "sim" a estlil DVS, pOJque do con~ ticularmentt:) agora! nesta matéria, e digo que,
trário vamos descaracterizar profundamente oa5- ef~tivamente, não' há nenhuma politização _da
sencial do projeto, que é um novo espírito de con- questão, como foi dito pelo Deputado José
vivência democrática entre as Forças Armadas. Genofno.
O Ministério da Defesa não vai acabar com as>A SRA. TELMA DE SOUZA - Sr. Presidente,
Forças Armadas - com o Exército, com a Marinha peço a palavra pela ordem.
e com a Aeronáutica. Ele vai exatamente agre- .. 'O S
gar, unir e juntar as Forças Armadas numa dire- . . R PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
ção única. V:"Ex~. a palavra. .

A SRA TELMA DE SOUZA (PT - SP. Sem re-
Por isso, Sr. Presidente, o voto para garantir visão da oradora.) - Sr. Presidente, na votação an-

aos chefes militares o direito a fórum especial de jul- terior meu voto foi "sim".
gamento é algo que vem fortalecer o papel do Con
gresso Nacional, do Senado Federal e da democra·
cia brasileira.

Reitero, em nome do PMDB, o voto "sim" nes
ta votação.

Era o que tinha a dizer.

O SR...IOÃO COLAÇO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem. .

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.
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Propoalçlo: PECo 'foIo 626198· DVS. ARTIGO N° 52
( ARTIGO 10 DA PEC )

Início Votação: 261051199918:41

Fim Votação: 2610511999 19:11

Resultado da Votaçlo
Sim 355
Nlo 84
Abstençlo 1

Total da Votaçlo 440

Art. 17 1

Total Quorum 441

Obstruçlo O

Presidiram a Votaçlo: Michel Temer· 16:33

Orientaçlo
PFL -Sim
PMoe-SIm
PSOB-S1m
PT-Nlo
PPS-Sim
POT- Nio
PSBIPCOOB - Sim
PlB·SIm
PUPSTIPSUPMNIPSD - Sim
PPS· Nio
PV ·Nto
GOV. -Sim

Partido Bloco Voto
RORAIMA
Airton Cascavel PPS Sim
A1ceste Almeida PMDB Sim
Almir Sá PPB Sim
Elton Rohnelt PFL Sim
Francisco Rodrigues PFL Sim
Luciano Castro PSDB Sim
Luis Barbosa PFL Sim
Robério Araújo PPB Sim

Total Roraima: 8

AMAPÁ
Antonio Feijêo PSDB Sim
Badu Picanço PSDB Sim
Dr. Benedito Dias PFL Sim
Eduardo Seabra PTB Sim
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Partido Bloco Voto

Evandro Mi/homen PSB PSBlPCDOB Sim
Fátima Pelaes PSDB Sim
Jurandi/ Juarez PMDB Sim
Sérgio Barcellos PFL Sim

Total Amapá: 8

PARÁ
Anivaldo Vale PSDB Sim
Babá PT Nao
Deusdeth Pantoja PFL Sim
Elcione Barbalho PMDB 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
Reni/doLeal PTB Sim
Valdir Ganzer PT Não
Vic Pires Franco PFL Sim
Zenaldo Coutinho PSDB Sim

Total Pará: 17

AMAZONAS c
Francisco Garcia PFL Sim
José Melo PFL Sim
Luiz Femando PPB Sim
Paudemey Avelino PFL Sim
Si/asCêmara PFL Sim
Vanessa Grazziotin PCdoB PSBlPCDOB Sim

Total Amazonas: 6

RONDONIA
Agnaldo Muniz por Nao
CarlosCury PPB Sim
Confúcio Moura PMOB Sim
Eurlpedes Miranda por Abstençao
Expedito Júnior PFL Sim
Nilton Capixaba PTB Sim
Sérgio Carvalho PSOB Sim

Total Rondonia: 7

ACRE
Hildebrando Pascoal PFl Sim
IIdefonça Cordeiro PFL Sim
Joao Tota PPB Sim
Márcio Bittar PPS Não
Marcos Afonso PT Não
NUson Mourão PT Nao
Sérgio Barros por Não
Zila Bezerra PFL Sim

Total Acre: 8
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Partido Bloco Voto

TOCANTINS
Antônio Jorge PFL Sim
Darci Coelho PFL Sim
Freire Júnior PMOB Sim
IgorAvelino PMOB Sim
João Ribeiro PFL Sim
Osvaldo Reis PMOB Sim
Pastor Arnarildo PPB Sim
Paulo Mourão PSOB Sim

Total Tocantins: 8

MARANHÃO
Albérico Filho PMDB Sim
Cesar Bandeira PFL Sim
Costa Ferreira PFL Sim
Eliseu Moura PPB Sim
Francisco Coelho PFL Sim
Gasta0 Vieira PMOB Sim
João Castelo PSDB Sim
José Antonio PSB PSBlPCOOB Sim
Mauro Fecury PFL Sim
Neiva Moreira POT Não
Nice Lobão PFL Sim
Paulo Marinho PFL Sim
Pedro Fernandes PFL Sim
Pedro Novais PMDB Sim
Remi Trinta PL PUPSTIPSUPMNIPSO Sim
Roberto Rocha PSDB Sim
Sebastião Madeira PSOB Sim

Total Maranhlo: 17

CEARÁ
Adolfo Marinho PSDB Sim
Almeida de Jesus PL PUPST/PSLlPMNIPSO Sim
Antonio Cambraia PMDB Sim
Chiquinho Feitosa PSOB Sim
Eunício Oliveira PMDB Sim
Inácio Arruda PCdoB PSBlPCOOB Sim
José Unhares PPB Sim
José Pimentel PT Nllio
Léo Alcântara PSDB Sim
Manoel Salviano PSDB Sim
Marcelo Teixeira PMOB Sim
Moroni Torgan PSOB Sim
Nelson Otoch PSOB Sim
Pinheiro Landim PMOB Sim
Raimundo Gomes de Matos PSOB Sim
Rommel Feij6 PSOB Sim
Sérgio Novais PSB PSBlPCOOB Sim
Ubiratan Aguiar PSOB Sim
VIcente Arruda P$OS Sim

Total Ceará: 19
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Partido Bloco Voto

PIAul
Átila Lira PSDB Sim
B.Sá PSDB Sim
Ciro Nogueira PFL Sim
João Henrique PMDB Sim
Marcelo Castro PMDB Sim
Paes Landim PFL Sim
Themlstocles Sampaio PMDB Sim
Wellington Dias PT Não

Total Piaui : 8

RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina PMDB Sim
Betinho Rosado PFL Sim
Iberê Ferreira PPB Sim
Laire Rosado PMDB Sim
Lavoisier Maia PFL Sim

Total Rio Grande do Norte: 5

PARAIBA
Adauto Pereira PFL Sim
Armando Abllio PMDB Sim
Avenzoar Arruda PT Não
Carlos Dunga PMDB Sim
Damião Feliciano PMDB Sim
Domiciano Cabral PMDB Sim
Efraim Morais PFL Sim
Enivaldo Ribeiro PPB Sim
Inaldo Leitão PMDB Sim
Marcondes Gadelha PFL Sim
Wilson Braga PFL Sim

Total Paraíba: 11

PERNAMBUCO
AntOnio Geraldo PFL Sim
Armando Monteiro PMDB Sim
Carlos Batata PSDB Sim
Clementino Coelho PSB PSBlPCDOB Sim
Djalma Paes PSB PSBlPCDOB Sim
Eduardo campos PSB PSBlPCDOB Não
Fernando Ferro PT Não
Gonzaga Patriota PSB PSBlPCDOB Sim
Inocêncio Oliveira PFL Sim
JoãoColaço PMDB Sim
Joaquim Francisco PFL Sim
Joel De Hollanda PFL Sim
José Mendonça Bezerra PFL Sim
José Múcio Monteiro PFl Sim
Luciano Bivar PSL PllPSTIPSLlPMNIPSD Sim
Marcos de Jesus PST PUPST/PSLlPMNlPSD Sim
Osvaldo Coelho PFL Sim
Pedro Corrêa PPB Sim
Pedro Eugênio PSB PSBlPCDOB Sim
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Partido Bloco \'::l~O

Ricardo Fiuza PFL Sim
Sérgio Guerra PSB PSB/PCOOB Sim
Severino Cavalcanti PPB Sim

Total Pernambuco: 22

ALAGOAS
Albérico Cordeiro PTB Sim
Augusto Farias PPB Sim
Helenildo Ribeiro PSOB Sim
João Caldas PMN PUPST/PSUPMN/PSO Sim
José Thomaz NonO PFL Sim
Luiz Dantas PSO PUPST/PSUPMN/PSO Sim
Olavo Calheiros PMOB Sim
Regis Cavalcante PPS Não

Total Alagoas: 8

SERGIPE
Augusto Franco PSOB Sim
Ivan Paixão PPS Não
Jorge Alberto PMOB Sim
José Teles PSOB Sim
Marcelo Déda PT Não
Pedro Valadares PSB PSBJPCOOB Sim
Sérgio Reis PSOB Sim

Total Sergipe: 7

BAHIA
Aroldo Cedraz PFL Sim
Claudio Cajado PFL Sim
Coriolano Sales POT Não
Eujácio Simões PL PUPST/PSUPMN/PSO Sim
Félix Mendonça PTB Sim
FrancistOnio Pinto PMOB Sim
Geraldo Simões PT Não
Gerson Gabrielli PFL Sim
Haroldo Lima PCdoB PSBIPCOOB Sim
Jaime Fernandes PFL Sim
JairoAzi 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 Rocha PFL Sim
José Ronaldo PFL Sim
Jutahy Junior PSOB Sim
Leur Lomanto PFL Sim
Luiz Moreira PFL Sim
Manoel Castro PFL Sim
Nelson Pellegrino PT Não
Nilo Coelho PSOB Sim
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Partido Bloco Voto

Paulo Magalhães PFL Sim
Pedro Irujo PMDB Sim
Roland Lavigne PFL Sim
Saulo Pedrosa PSDB Sim
Ursicino Queiroz PFL Sim
Waldir Pires PT Não
Walter Pinheiro PT Não
Yvonilton Gonçalves PPB Sim

Total Bahia: 34

MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSOB Sim
Aécio Neves PSDB Sim
Aracely de Paula PFL Sim
Bonifácio de Andrada PSDB Sim
Carlos Mosconi PSDB Sim
Cleuber Cameiro PFL Sim
Custódio Mattos PSDB Sim
Danilo de Castro PSDB Sim
Eduardo Barbosa PSDB Sim
Eliseu Resende PFL Sim
Gilmar Machado PT Não
Glycon Terra Pinto PMDB Sim
Hélio Costa PMDB Sim
Herculano Anghinetti PPB Sim
Ibrahim Abi-Ackel PPB Sim
João Fassarella PT Não
João Magalhaes PMDB Sim
João Magno PT Não
José Militão PSDB Sim
Lael Varella PFL Sim
Lincoln Porteia PST PUPST/PSUPMN/PSD Sim
Márcio Reinaldo Moreira PPB Sim
Marcos Lima PMDB Sim
Maria do Carmo Lara PT Não
Mário de Oliveira PMDB Sim
Narcio Rodrigues PSDB Sim
Nilmário Miranda PT Não
Odelmo Leão PPB Sim
Olimpio Pires PDT Não
Philemon Rodrigues PMDB Sim
Rafael Guerra PSDB Sim
Romel Anizio PPB Sim
Romeu Queiroz PSDB Sim
Saraiva Felipe PMOB Sim
Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCOOB Sim
Virgilio Guimarl!ies PT Nl!io
Walfrido Mares Guia PTB Sim
zaire Rezende PMOB Nl!io
Zezé Perrella PFL Sim

Total Minas Gerais: 39
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Partido Bloco Voto
ESP[RlTO SANTO
A1ofzio Santos PSDB Sim
Feu Rosa PSDB Sim
JoãóCoser PT Não
José Carlos Elias PTB Sim
Magno Malta PTB Sim
Marcus Vicente PSDB Sim
Max Mauro PTB Sim
Rita Camata PMDB Sim

Total Espírito Santo: 8

RIO DE JANEIRO
A1cione Athayde PPB Sim
A1dir Cabral PFL Sim
Alexandre Santos PSDB Sim
Antonio Carlos Biscaia PT Não
Arolde de Oliveira PFL Sim
Ayrton Xerêz PSDB Sim
Bispo Rodrigues PL PUPSTIPSUPMN/PSD Sim

Carlos Santana PT Não
Celso Jacob PDT Não
Coronel Garcia PSDB Sim
Dino Fernandes PSDB Sim

Dr. Heleno PSDB Sim
EberSilva PDT Não

Eduardo Paes PFl Sim

Eurico Miranda PPB Sim

Fernando Gabeira PV Nãó

Fernando Gonçalves PTB Sim

J~ndira Feghali PCdoB PSBlPCDOB Sim

João Sampaio PDT Não

Jorge Wilson PMDB Sim

Laura Carneiro PFl Sim

Luis Eduardo PSDB Sim

Luiz Ribeiro PSDB Sim

Luiz Salomão PDT NAo

Luiz Sérgio PT NAo

Mareio Fortes PSDB Sim

Mattos Nascimento PMDB Sim

Milton Temer PT NAo

Pastor Valdeci Paiva PST PUPSTIPSUPMNIPSD Sim

Paulo Baltazar PSB PSBlPCDOB Sim

Paulo de Almeida PPB Sim

Paulo Feijó PSDB Sim

Ricardo Maranhão PSB PSBlPCDOB Sim

Roberto Jefferson PTB Sim

Rodrigo Maia. PFL Sim

Ronaldo Cezar Coelho PSDB Sim

Rubem Medina PFL Sim

SimAo 8essim PPB Sim

VIValdO Barbosa PDT NAo
Wanderley Martins PDT NAo

Total Rio de Janeiro: 40
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_.-

Partido Bloc;o Voto
SÃOPAtJLO
Alberto Goldman PSOB Sim
Alberto Mourão PMOB Sim
Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCOOB Sim
A1oizio 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 Sé PPB Não
Arnaldo Madeira PSOB Sim
Bispo Wanderval PL PUPSTIPSUPMN/PSO Sim
Celso Giglio PTB Sim
Celso Russomanno PPB Sim
Corauci Sobrinho PFL Sim
Cunha Bueno PPB Sim
OeVelasco PST -PUPSTIPSUPMN/PSO Sim
Oelfim Netto PPB Sim
Dr. Hélio PDT Não
Duilio Pisaneschi PTB Sim
Edinho Araújo PMOB Sim
Eduardo Jorge PT Não
Emerson Kapaz PSOB Sim
Evilásio Farias PSB PSB/PCDOB Sim
Franco Montoro PSDB Sim
Gilberto Kassab PFl. Sim
Iara Bernardi PT Não i

Jair Meneguelli PT Não
João Herrmann Neto PPS Não
Jorge Tadeu Mudalen PMOB Sim
José de Abreu PSOB Sim
José Dirceu PT Não
José Genoino PT Não
José Machado PT Não
José Roberto Batochlo POT Sim
Julio Semeghinl PSDB Sim
Lamartine Posella PM08 Sim
Luiz Antonio Fleury PTB Sim
Maluly Netto PFL Sim
Marcelo Barbierl PM08 Sim
Marcos Cintra PL PLlPSTIPSUPMNIPSO Sim
Medeiros PFL Sim
Mich~Temer PMOB Art. 17
Mdton Monti PMOB Sim
MoreIra Fe"..11'I PFL Sim
Nilo RodoIfo PMOB Sim
NeutonLlml PFL Sim
Paulo Kob8YUh1 PSOB Sim
Paulo Llml PMDB Siri
ProfeIaor Lulzlnho PT Não
Ricardo Berzolnl PT Não
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Partido Bloco Voto

Ricardo Izar PMDB Sim
Robson Tuma PFL Sim
Rubens Furlan PFL Sim
Salvador Zimbaldi PSDB Sim
Sampaio Dória PSDB Sim
Teima de Souza PT Não
Vadão Gomes PPB Sim
Valdemar Costa Neto PL PUPST/PSUPMN/PSÓ Sim
Wagner Salustiano PPB Sim
Xico Graziano PSOB Sim
Zé Indio PMDB ' Sim
Zulaiê Cobra PSDB Sim

Total São Paulo: 64

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFL Sim
Uno Rossi PSDB Sim
Murilo Domingos PTB Sjm
Pedro Henry . PSDB Sim
Ricarte de Freitas PSDB Sim
Teté Bezerra PMDB .Sim

Total Mato Grosso: 6

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCDOB Sim
Alberto Fraga PMDB . Sim
Geraldo Magela PT N~io

Maria Abadia PSDB Sim
Pastor Jorge PMDB Sim
Paulo Octávio PFl Sirr
Pedro Celso PT Não
Ricardo Noronha PMDB Sim

Total Distrito Federal: 8

GOIÁS
Barbosa Neto PMDB Sim
Euler Morais PMDB Sim
Jovair Arantes PSDB Sim"

Juquinha PSDB Sim
Lidia Quinan PSDB .Sim

Lúcia Vânia PSDB Sim
Luiz Bittencourt PMDB Sim
Norberto Teixeira PMDB Sim
Pedro Chaves PMDB Sim
Pedro Wilson PT Ni~o

Roberto Balestra PPB Sim
Ronaldo Caiado PFL Sim

Total Goiás: 12

MATO GROSSO DO SUL
Ben·Hur Ferreira PT Não
João Grandão PT Não
Marçal Filho PMDB Sim
Marisa Serrano PSDB Sim
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Partido Bloco Voto

Nelson Trad PTB Sim
Pedro Pedrossian PFL Sim
Waldemir Moka PMOB Sim

Total Mato Grosso do Sul : 7

PARANÁ
Abelardo Lupion PFL Sim
Affonso Camargo PFL Sim

Airton Roveda PFL Sim
BasílioVillani PSOB Sim

Chico da Princesa PSOB Sim

Or. Rosinha PT Não

FlãvioArns PSOB Sim
Gustavo Fruet PMOB Sim

Hermes Parcianello PMOB Sim

IrisSimÕ6s PTB Sim
Ivanio Guerra PFL Sim

Jos~ Borba PMOB Sim

José Janene PPB Sim

Luiz Carlos Hauly PSOB Sim

Mãrcio Matos PT Nao

Moacir Micheletto ·PMOB Sim"

Nelson Meurer PPB Sim

Odílio Balbinotti PSOB Sim,

Oliveira Filho PPB Sim

Osmar Serraglio PMOB Sim

Padre Roque PT Nao

Ricardo Barros PPB Sim

Rubens Bueno PPS Nao

Santos Filho PFL Sim

Valdomiro Meger PFL Sim

Wemer Wanderer PFL Sim

Total Paraná: 26

SANTA CATARINA
AntOnio Carlos Konder Reis PFL Sim
Carlito Merss PT NAo

Fernando Coruja POT Não

Gervãsio Silva PFL Sim

Joao Matos PMOB Sim

Joao PizzoIatti PPB Sim

José Carlos Vieira PFL Sim

Luci Choinacki PT Nao

Pedro Bittencourt PFL Sim

Raimundo Colombo PFL Sim

Serafim Venzon POT Não

Vicente Caropreso PSOB Sim

Total Santa Catarina: 12

RIO GRANDE DO SUL
Adao Pretto PT NAo
Airton Oipp POT Nao
Augusto Nardes PPB Sim
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Cezar Schirmer
Oarcísio Perondi
Enio Bacci
Esther Grossi
Fernando Marroni
Germano Rigotto
Henrique Fontana
Júlio Redecker
Luis Carlos Heinze
Marcos Rolim
Mendes Ribeiro Filho
Nelson Marchezan
Nelson Proença
Osvaldo Biolchi
Paulo Paim
Pompeo de Mattos
Roberto Argenta
Synval Guazzelli
Telmo Kirst
Valdeci Oliveira
Waldir Schlilidt
Waldomiro Fioravante
Veda Crusius

Total Rio Grande do Sul: 26

Partido

PMOB
PMOB
POT
PT
PT
PMOB
PT
PPB
PPB
PT
PMOB
PSOB
PMOB
PMOB
PT
POT
PFL
PMOB
PPB
PT
PMOB
PT
PSOB

Bloco Voto

Sim
Sim
Não
Não
Não
Sim
Não
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Não
Sim
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a sugestões apresentadas pelo eminente Deputado José
mesa o seguinte requerimento da bancada do PT: Geryoíno e a proposta oriunda do Executivo. O Deputado

Senhor Presidente, José Genoíno enfoca artigos diferentes daqueles que
Requeremos, nos termos do artigo 161, I, § 2!l do vieram na proposta apresentada pelo Poder Executivo.

Regimento Intemo, destaque para votação em separado Portanto, não poderia esta Relatoria aproveitar as
do artigo 49, constante do artigo 1Q da Proposta de emendas do Deputado José Genoíno, particularmente
Emenda à Constituição nº 498, de 1997, para fazer parte em relação à inclusão do inciso XVIII no art. 49.
da Proposta de Emenda à Constituição nº 626, de 1998. O art. 49 da Constituição Federal trata - chamo

Sala das Sessões, 25 de maio de 1999. - a atenção da Casa - das competências exclusivas do
Deputado José Genoíno, Líder do PT. Congresso Nacional, ou seja, define as matérias so-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce- bre as quais o Congresso Nacional delibera sem que
do a palavra ao Sr. Deputado José Genoíno para en- seja necessária, ao final do processo, a sanção presi-
caminhar. denciaLlnserida a apreciação da política de defesa

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revisão nacional entre as competências constantes no art. 49,
do orador) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o não poderia o Congresso Nacional alterar o projeto
que este destaque pretende? de política de defesa nacional enviado pelo Executi-

Vamos discutir duas coisas. A primeira é que a vo, como afirma o Deputado José Genoíno. Há, por-
existência do Ministério da Defesa exige uma políti- tanto, uma dicotomia entre o que o Deputado José
ca de defesa, e a existência de uma política de de- Genoíno idealizou e o que escreveu.
fesa dá fundamento para o Ministério da Defesa e Apenas argumentando, Sr. Presidente, se - e
para o orçamento da defesa. Nossa emenda trata chamo a atenção para o "se" condicional- pudesse
constitucionalmente deste problema, abrindo, em o Congresso Nacional, no exercício de uma compe-
relação às competências exclusivas do Congresso tência exclusiva, emendar a politica de defesa naci-
Nacional, a possibilidade de este aprovar a política onal- raciocinando pelo lado do absurdo -, poderia
de defesa enviada pelo Presidente da República. elaborar um substitutivo ao projeto enviado pelo

Chamo a atenção dos colegas que falaram so- Executivo e, aí, editado o decreto legislativo que
bre a valorização das Forças Armadas. Também pen- aprovasse esse substitutivo, não poderia o Executi-
so que este seja o momento de dar oleito constitucio- vo manifestar-se sobre essa nova política de defe-
nal para que essa valorização tenha, por parte do Po- sa nacional, uma vez que, como V. Ex§ sabe, o de-
der Legislativo, a co-responsabilidade. ereto legislativo não é submetido à sanção presi-

A segunda questão, Sr. Presidente, é que estou dencial. Portanto, é incorreta a afirmativa do Depu-
ampliando as prerrogativas do Congresso Nacional tado José Genoíno de que o Congresso Nacional
para aprovar a política de defesa. Conseqüentemente, não participa de discussões relativas à política de
estou prevendo a possibilidade de o Poder Executivo defesa nacional, tendo em vista que está incluído
enviar a proposta de política de defesa para ser discuti- nas atribuições do Congresso Nacional - art. 48 da
da e votada por este Parlamento. Isso cria uma Constituição Federal- deliberar, com sanção presi-
co-responsabilidade por parte do Congresso Nacional. dencial, sobre o plano plurianual, a Lei de Diretrizes

Essa minha emenda, Sr. Presidente, dá à políti- Orçamentárias e a Lei de Orçamento. É exatamen-
ca de defesa o status constitucional que respalda a te através desses diplomas legais que vamos mate-
estratégia das Forças Armadas. rializar nesta Casa a política de defesa nacional.

Por isso, encaminho o voto "sim" à emenda. Portanto, Sr. Presidente, o Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce- não está afastado da discussão da política de defesa

do a palavra ao Sr. Deputado Aroldo Cedraz, como nacional, como prevê o ilustre Deputado. Ao contrá-
Relator da matéria. rio, participa do momento mais importante dessa polí-

O SR. AROLDO CEDRAZ (PFL _ BA. Sem revi- tica - momento em que se destinam recursos para
são do orador.) - Sr. Presidente, é preciso que a que ela seja efetivamente realizada.
Casa saiba que o Relator não acolheu as propostas Por isso, somos pela rejeição do destaque do
do eminente Deputado José Genoíno, mesmo eminente Deputado José Genoíno.
reconhecendo a sua importância para esta Casa - o O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O pare-
Deputado prestou contribuições à Relatoria para que cer do Relator é pela rejeição.
o texto constitucional pudesse ser aperfeiçoado -, por- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vota-
que há, na verdade, uma grande discrepância entre as ção o destaque. Como votam os Srs. Líderes?



O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PDT?

OSR. NEIVA MOREIRA (PDT - MA. sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, desde que a proposta em
questão chegou a esta Casa, o PDT manifestou o seu
apoio à criação do Ministério da Defesa. Todos os países
do mundo têm o seu Ministério da Defesa. Ele trará uma
contribuição orçamentária estratégica, de mobilização de
meios, e eficaz para as Forças Armadas.

Pessoalmente, empenhei-me em duas ou três
alterações. Uma delas diz respeito ao dispositivo es
drúxulo de terem que passar para a reserva os co
mandantes, generais, brigadeiros e almirantes que
aceitarem ser Comandantes das Forças. Acho que
isso não tem sentido. Mas não foi possível realizar es
sas alterações. Foi seguida a orientação da maioria.
Espero que, no futuro, esse dispositivo seja modifica
do, até porque sinto que as próprias Forças Armadas
começam a ter uma nova posição a respeito.

Sr. Presidente, sobre a necessidade de a polí
tica de Defesa Nacional ter de passar pelo Con
gresso Nacional, acho que é uma coisa normal,
benfazeja, boa para o País e boa para as Forças
Armadas. Não podemos deixar que um assunto
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_ Nós, do PCdoB, vemos isso com extrema preocu
paçao, porque longe está trabalharmos a idéia de que o
Brasil deixou de ser alvo da cobiça internacional, pela
suposta inexistência, já, da guerra fria. Mais do que
nun?B- o Brasil é alvo das cobiças internacionais, em
particular, das cobiças do império norte-americano'
mais do que nunca precisamos fortalecer as Força~
Armadas para a defesa da nacionalidade brasileira'
mais do que nunca nos preocupa a idéia da diminuiçã~
das verbas para os Ministérios militares.

Vem do Palácio do Planalto uma proposta de
Orçamento, na qual já não há verba para a manutenção
do projeto da Marinha na Antártida. Vem do Palácio do
Planalto uma proposta pela qual também na Amazônia
um projeto do Exército já não seria efetivado.

Por isso estamos votando "sim" à emenda. Que
remos alertar todos os presentes para o fato de que
estamos atentos para que não se transforme esse Mi
nistério da Defesa, relatado pelo nobre Deputado
Aroldo Cedraz, com firmes e corretos propósitos, em
um pulso contra o povo brasileiro.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como

vota o PTB?
O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ.

Sem revisão do orador.) - O Partido Trabalhista Bra
sileiro vota "não".
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O SR. JOÃO HERRMANN NETO (PPS - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, apesar dos
argumentos do eminente Relator, o PPS vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o Bloco PSB/PCdoB?

O SR. HAROLDO LIMA (Bloco/PCdoB - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, encaminho
nossa posição da tribuna, porque talvez seja a única
oportunidade que teremos para falar a respeito da cri·
ação do Ministério da Defesa.

Faço uma observação a todos os colegas que
aqui estão, inclusive ao Sr. Relator: preocupa-nos acri·
ação do Ministério da Defesa, embora estejamos votan·
do a favor dela e decididos a fortalecê·lo.

Lembramos que, na época da Constituinte, quan
do nós, dos partidos de esquerda, expusemos a idéia
de se criar o Ministério da Defesa, fomos procurados
em seguida por oficiais generais das três Forças. Os ofi
ciais nos disseram que tinham certas idéias a respeito
do assunto e que gostariam de expô-Ias para nós.

Realizamos diversas reuniões, das quais parti
ciparam generais, almirantes, brigadeiros e oficiais
superiores, fazendo diversas preleções e discussões.
Chamaram a nossa atenção para o fato de que, devi
do às circunstâncias do Brasil naquela época, a cria
ção do Ministério da Defesa levaria ao enfraqueci
mento da defesa brasileira.

Nós, da Esquerda - ou muitos de nós -, começa
mos a duvidar das nossas convicções. Se naquele ins
tante defendíamos a criação do Ministério da Defesa,
não nos passava pela cabeça a idéia de que sua cria
ção iria diminuir a importância da defesa do Brasil. De lá
para cá, a situação se alterou. Houve um processo em
curso no Brasil e no mundo: o neoliberalismo, que foi
implantado na área econômica brasileira de forma ex
traordinária, como é sabido por todos. Também se pro
cura implantá-lo na área política e na área militar.

Queremos dizer que não deixa de ser estranho
que, de repente, venha justamente do Palácio do Pla
nalto essa idéia da criação do Ministério da Defesa.
Tem-nos parecido que o Ministério da Defesa pode
ser, sim, fator de fortalecimento da defesa nacional, e
por isso estamos votando a favor.

Há, provavelmente, por trás dessa pressão do
Planalto em criar o Ministério da Defesa, o ponto de
vista do governo norte-americano de que as Forças
Armadas da América Latina deixaram de ter uma ra
zão específica de existir e devem transformar-se em
Forças Especiais de Combate ao Narcotráfico. E, na
seqüência desse processo, criar-se-ia o Ministério da
Defesa, esvaziando o papel das Forças Armadas do
nosso continente e do nosso País.



Como vota o PPB?
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha o
voto "não".

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "sim", de acor
do com o encaminhamento que fiz. Ao mesmo tempo,
concorda plenamente com os encaminhamentos fa
voráveis manifestados pelos partidos que estão apoi
ando esta emenda.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PMDB?
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dessa relevância fique apenas na exclusiva orienta- O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS.
ção do Presidl;mte da República. Sem revisão do orador.):.... Sr. Presidente, a proposta

O nosso companheiro e Deputado Aroldo Cedraz, do Deputado José Genoíno, com todas as explica-
que fez um brilhante e competente trabalho como Rela- ções feitas pelo Relator no que toca à impossibilidade
tor, frisou que isso é importante e que o Congresso Naci- técnica, faz com que questionemos novamente o sis-
onal pode exercer a sua tarefa através do Orçamento. tema de Governo em que estamos vivendo.

Sr. Presidente, o problema não é só em relação Sou parlamentarista; perdi no plebiscito. Esta-
à maneira de alocar recursos para a tropa; é um pro- mos num presidencialismo, mas o que me parece
blema político. Atualmente, a defesa nacional de estranho, por mais que venhamos a considerar a
qualquer país é um problema político, diplomático, importância do Ministério da Defesa, é que é ine-
geoestratégico, fundamental, e o Congresso Nacio- rente ao Presidente da República, no presidencia-
nal não pode ser excluído da sua elaboração. Foi este Iismo, tomar as decisões referidas no art. 49, inci-
o entendimento da emenda do Deputado José Genoí- sos VIII, XIX e XX.
no, amplamente discutida na Oposição. Por considerar questão própria do Presidente

Então, Sr. Presidente, damos caloroso apoio à da República, o PMDB vota "não".
proposta do nobre Deputado José Genoíno. Mas repare, Sr. Presidente, como são as coisas

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Como nesta Casa. Acabamos de aprovar, em primeiro turno, o
vota o PV? relatório do Deputado Aloysio Nunes Ferreira, que trata

O SR. FERNANDO GABEIRA (PV _ RJ. Sem re- das medidas provisórias, e ali estamos sendo presiden-
cialistas, porque estamos dando ao Presidente a com-

visão do orador.) - Sr. Presidente, para nós essa ques- petência de dispor sobre a organização e o funciona-
tão é muito importante, uma vez que fomos eleitos com mento da administração federal, quando isso não impli-
uma certa concepção de defesa. Parte da nossa plata- car aumento de despesa, criação ou extinção de órgãos
forma estava baseada no pacifismo. Não podemos en- públicos. Antes, na Constituição, isso teria de ser feito
tender como uma política de defesa nacional não seja por lei; agora é por decreto. Agora estamos assumindo
discutida pelo Congresso Nacional. Se isso aconteces- o presidencialismo que votamos. É o mesmo caso com
se há alguns anos, seria até compreensível. o qual nos deparamos no que diz respeito à pretensão

O conceito de defesa nacional torna-se cada do Deputado José Genoíno.
vez mais complexo. Cada vez mais, envolve variáveis Então, o PMDB não pode manifestar-se de
que não são exclusivamente militares, como por outra forma a não ser votando contra a sugestão do
exemplo as variáveis ambiental, tecnolôgica e do de- Deputado do PT.
senvolvimento da informática. O SR. AUGUSTO NARDES - Sr. Presidente,

Do ponto de vista da democràcia, é fuf'ldamental peço a palavra pela ordem.
que a discussão passe pelo Congresso Nacional, mas O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
do ponto de vista específico da defesa, o Brasil ficará V. Ex!! a palavra.
muito mais bem servido se a sua política de defesa naci- O SR. AUGUSTO NARDES (PPB - RS. Sem
onal for discutida e aprovada pelo Congresso Nacional. revisão do orador.) _ Sr. Presidente, na votação ante-

O PV vota "Sl·m",. rior votei "não".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PV O SR. DR. HÉLIO - Sr. Presidente, peço a pala-

vota "si~ rlvra pela or~em.

O SR. PJ=iESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavrà.

O SR. DR. HÉLIO (I:'DT- SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o PÔ'Tencaminha o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (MLQhel Temer) - Como
vota o PSDB? ".

O SR. JOÃO ALMEIDA (PSDB - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, temos de entender
este projeto no contexto em que foi negociado. Esta
mos vivendo um momento de transição de uma situa
ção presente para uma situação nova, que o País ain
da não conhece, mas que entende cOlll9 adequada.
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Estão fazendo uma adaptação da Constituição para o O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
funcionamento adequado do Ministério das Defesa. Deputados, permaneçam em plenário. Logo mais te-

Este assunto foi discutido intensivamente nas remos sessão extraordinária para votação nominal
Comissões e foi celebrado um acordo nesses termos. em segundo turno da regulamentação das medidas
A proposta aprovada tem esse fundamento, de modo provisórias.
que não há por que deturpá-Ia com essa inovação que O SR. GONZAGA PATRIOTA - Sr. Presidente,
já foi questionada, debatiqa e rejeitada na Comissão, peço a palavra pela ordem.
que produziu o acordo da proposta que este Plenário O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
acabou de aprovar. Daí por que o PSDB vota "nãd'. V. Exl a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB -
vota o PFL? PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL- PE. Sem re- com o partido anteriormente.
visão do orador.) - Sr. Presidente, creio que para esse O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT - RS. Sem
destaque que visa à inclusão de três incisos ao art. 49 da revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante-
Constituição Federal, art. 12 da PEC, não há justificativa. rior votei com o partido.

O primeiro inciso trata da definição da política de O SR. SALATIEL CARVALHO (PMDB - PE.
defesa nacional, que é própria do Chefe do Poder Exe- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas duas
cutivo. O que o Congresso Nacional faz, e a Câmara últimas votações, votei conforme a orientação do meu
dos Deputados o fará, e não vai abdicar de sua posi- partido.
ção e de suas atribuições, é discutir o assunto e apre- O SR. JOSÉ CHAVES (PMDB - PE. Sem revi-
sentar sugestões e soluções para os diferentes proble- são do orador.) - Sr. Presidente, na última votação,
mas dessa política de defesa. O segundo trata do en- votei de acordo com o partido.
vio de tropas das Forças Armadas para o exterior, que O SR. OSMÂNIO PEREIRA (PMDB - MG. Sem
teria que passar pelo Congresso Nacional. Isso já éfei- revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante-
to. Tanto é verdade que, para enviar tropas ao exterior rior votei de acordo com a orientação do partido.
em missão de paz, é necessária a autorização do Con- O SR. ENIO BACCI- Sr. Presidente, peço a pa-
gresso Nacional. O terceiro diz que o Congresso Naci- lavra pela ordem.
onal deveria discutir programas e projetos para a defe- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
sa nacional. Sr. Presidente, isso também está implícito V. ExI a palavra.
nas atribuições do Congresso Nacional. O SR. ENIO BACCI (PDT - RS. Sem revisão do

Essas medidas são redundantes, porque todas as orador.) _ Sr. Presidente, quero registrar a entrega de um
atribuições que o Líder do PT quer incluir no art. 49 já projeto à Casa no dia de hoje que dáalgumas preferênci-
são atribuições do próprio Poder Legislativo, do Con- as ao cidadão ostomizado. Ostomizado é todo aquele
gresso Nacional, da Câmara dos Deputados. Portanto, que, em decorrência de procedimento cirúrgico, está
não vejo por que acrescentar esses três dispositivos ao obrigado ao uso de bolsa coletora de fezes ou urina.
art. 49 da Constituição, art. 12 da PECo Por isso, o Parti- Este projeto dá preferência no atendimento ao ci-
do da Frente Liberal recomenda o voto "não". dadão que possui esse tipo de prótese, que é conheci-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Go- do como equipamento para ostomizados, como o direi-
vemo, como vota? to de não passar pela roleta em ônibus de transporte co-

O SR. DuíLIO PISANESCHI (PTB - SP. Sem letivo, ingressando pela porta da frente, assim como ou-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Governo vota tros benefícios. A idéia é facilitar a vida do cidadão osto-
com o Relator, "não". mizado, que muitas vezes tem a dificuldade agravada

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PL, por ser obeso, por vir de um pós-cirúrgico ou ainda, por
como vota? algum outro motivo, e que tenha dificuldade na realiza-

o SR. DE VELASCO (Bloco/PST - SP. Sem re- ção da higiene do seu equipamento.
visão do orador.) - Vota "não", Sr. Presidente. Sr. Presidente, esta proposta busca evitar que

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presi- esse cidadão ostomizado passe por situações vexa-
dência solicita a todos os Srs. Deputados que tomem tórias em função de acidentes, o que tem dificultado a
os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis- reintegração dessa pessoa ao convívio social e, con-
tema eletrônico. seqüentemente, seu próprio tratamento. Muitas des-

Está iniciada a votação. sas pessoas, traumatizadas pela cirurgia e pela dis-
Queiram seguiraorientaçáo doviSQr de cadaposto. criminação sofrida, têm medo de sair de casa.
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Apresentamos esse projeto com o objetivo de o mas os Srs. Deputados sópoderão encaminhar "sim"
Poder Público proporcionar as condições mínimas ou "não", à votação.
para que o cidadão ostomizado se adapte à nova rea- Concedo a palavra ao ,nobre Deputado Padre
Iidade e assim possa viver dignamente, como qual- Roque.
quer cidadão comum. OSR. PADRE ROQUE (PT- PRo Sem revisão do

Muito obrigado, Sr. Presidente. . orador.) - Sr. Presidente, acabo de receber uma denún-
O SR. ROBERTO BRANT - Sr. Presidente, cia muito séria. Na sexta-feira passada, aconteceu um

peço a palavra pela ordem. despejo de sem-terra, no noroeste do Paraná, com re-
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem quintes de extrema violênci~. Colheram-se as provas,

V. Exª a palavra. fizeram os exames de corpo de delito e agora a Polícia
O SR. ROBERTO BRANT (PSDB - MG. Sem está pegando, um a um, .e!3ses que foram feridos no

revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas duas vota- confronto e levando-os a se enfrentarem com um advo-
ções anteriores meu voto foi "sim". gado, dizendo que não conhecem o advogado, que não

O SR. EDMAR MOREIRA (PPB _ MG. Sem re- aconteceu nada e que os ferimentos aconteceram fora
visão do orador.) _ Sr. Presidente, nas duas vota- do conflito. Finalmente, ela está destruindo as provas.
ções anteriores votei de 'acordo com a orientação do Então, eu queria denunciar isso. Émais uma arbi-

.d trariedade que se faz contra úm povo pobre, abandona-
meu parti o. do; sofrido e que, neste instante, é induzido, sob amea-

O SR. POMPEO DE MATTOS - Sr. Presidente, ças severas, segundo me disseram, muitas vezes até
peço a palavra pela ordem. com um revólver na cabeça, a negar tudo o que denun-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem ciaram espontânea e livremente há poucos dias.
V. Exª a palavra. ' Trata-se, Sr. ,Presidente, de mais um fato lasti-

O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT - RS. Sem . mável que está acontecendo no Paraná.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, queremos apre- O SR. FLÁVIO DERZI- Sr. Presidente, peço a
sentar um projeto de lei que dispõe sobre a tributação palavra pela ordem.
federal do jogo do bingo. Sabemos que hoje esse
jogo é legalizado no Brasil, mas, infelizmente, é uma O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

V. Exª a palavra.
ciranda em função de uma legislação inadequada.
Nem a Lei Zico nem a Lei Pelé conseguiram prever O SR. FLÁVIO DE.RZI (PMDB - MS. Sem revi-
adequadamente a legislação do bingo no que se refe- são do orador.) - Sr, Presidente, na votação anterior,

meu voto foi "não".re à receita, à tributação.
O bingueiro atualmente tem que pagar um ter~ O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en-

ço de cada rodada para o Governo, o que inviabiliza' cerrar a votação. Todos votaram? Vamos votar, então.
o jogo, gerando sonegação. Hoje, osbingos não pa- O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Sr. Presidente,
gam impostos, porque é impossível pagar impostos peço a palavra pela ordem.
na forma da legislação atual. Então, estamos pró~ O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
pondo uma nova legislação no que diz respeito aos V. Exª a palavra.
impostos que incidem sobre o bingo, criando um irr O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PRo Sem
posto único sobre o jogo do bingo especificamentE revisão do orador.) - Sr. Presidente, esse assunto le-
tentando com isso legalizar os bingos, fazer cor vantado pelo Deputado Padre Roque é lamentável. As
que eles não soneguem, mas também que aument, invasões de terra no Paraná representam o descumpri-
a arrecadação dos bingos para o Erário, a fim de,mento da lei e da orçJemJnstitucionalizada. Mais lamen-
que possamos usar o dinheiro da arrecadação do tável ainda é o não-cumprimento das desocupações.
jogo do bingo para a saúde, para a educação e para . Queremos que haja obediência à lei neste País.
o esporte. . . O SR. VALDOMIROMEGER - Sr. Presidente,

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. peço a palavra pela ordem. .
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer} - Tem

cerrar a votação. Todos votaram? V. Exª a palavra.
Srs. Deputados, estão sendo feitos encaminha- O SR. VALDOMIROMEGER (PFL - PRo Sem

mentos de matérias estranhas à votação. Vou conce- revisão do orador.) - Sr. Presjdente, como represen-
der a palavra, neste momento, apenas ao Deputado tante da régião noroeste, onde estive no domingo,
Padre Roque, que há bastante tempo vem insistindo, posso dizerque não houve qualquer tipo de violência con-
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tra OS sem-terra. Desculpe-me, colega Padre Roque, não
houve violência alguma O Governo apenas cumpriu...

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
Deputados, não vou permitir discussão durante a
votação.

Vou encerrar a votação.
Vamos. ficar em plenário, Srs. Deputados. Há

mais alguma coisa para votarmos rapidamente.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exll a palavra.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, vamos encer
rar.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
acompanhar o conselho do Líder Odelmo Leão e en
cerrar a votação.

Proposição: PECo No 626/98 - OVS. ARTIGO N°
49 PEC N° 498/97 PARA ADITAR PEC
N° 626/98

Inicio Votação: 26105/1999 19:34

Fim Votação: 26/05/1999 19:44

ResuJtlldo dll Votação
Sim 112
Não 308
Abstenção O

Total da Votação 420

Art. 17

Total Quorum .421

Obstrução O

PermaneÇam em plenário para a votação seguir
mais rapidamente.

O SR. HERCULANO ANGHINETTI- Sr. Presi
dente. peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex' a palavra.

O SR. HERCULANO ANGHINETTI (PPB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei conforme orientação do PPB.·

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Esta en-
cerrada a votação. anuncio o resultado:

VOTARAM:
Sim: 112
Não:30a
Abstenções: 00
Total: 420

É rejeitado o Destaque.
Fica mantido o texto.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO:

Presidiram a Votação: Michel Temer -16:33

Orientação
PFI. - Não
PMOB - Não
PSOB- Não
PT-Sim
PPB - Não
POT-Sim
PTB -Não
PSB/PCOOB - Sim
PUPSTIPSUPMN~SD-Não

PPS-Sim
PV-Sim
GOV.· Não

RORAIMA
Airton Cascavel
Almir Sá
Elton Rohnelt
Francisco Rodrigues
Luciano Castro
Luis Barbosa
Robério Araújo

Total Roraima: 7

AMAPÁ
Antonio Feijão
Badu Picanço

·Or. Benedito DiaS
EduardG-Seabr~
Evandro Milhomen

Partido Bloco
i

Voto

PPS Sim
PPB Nfio
PFL Não
PFL Não
PSOB Não
PFL Não
PPB Não

PSOB Não
PSOB Não
PFL Não
PTB Não
PSB PSB/PCOOB Sim
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Partido Bloco Voto

Fátima Pelaes PSOB Não

Jurandil Juarez PMOB Não

Sérgio Barcellos PFL Não

Total Amapá: 8

PARÁ
Anivaldo Vale PSOB Não

Babá PT Sim

Oeusdeth Pantoja PFL Não

Elcione Barbalho PMOB Não

Gerson Peres PPB Não

Giovanni Queiroz POT Sim

Jorge Costa PMOB Não

José Priante PMOB Não

Josué Bengtson PTB Não

Nicias Ribeiro PSOB Não

Nilson Pinto PSOB Não

Paulo Rocha PT Sim

Raimundo Santos PFL Não

Renildo Leal PTB Não

Valdir Ganzer PT Sim

Vic Pires Franco PFL Não

Zenaldo Coutinho PSOB Não

Total Pará: 17

AMAZONAS
Arthur Virgílio PSOB Não

Átila Lins PFI,. Não

Francisco Garcia PFL Não

José Melo PFL Não

Luiz Fernando PPB Não

Pauderney Avelino PFL Não

Silas Câmara PFL Não

Vanessa Grazziotin PCdoB PSB/PCOOB Sim

Total Amazonas: 8

RONDONIA
Agnaldo Muniz POT Sim

Carlos Cury PPB Não

Confúcio Moura PMOB Não

Euripedes Miranda POT Sim

Expedito Júnior PFL Não

NUton Capixaba PTB Não

Sérgio Carvalho PSOB Não

Total Rondonia : 7

ACRE
Hildebrando Pascoal PFL Não

lIdefonço Cordeiro PFL Nêo

JoêoTota PPB Nêo

Márcio Bittar PPS Sim

Marcos Afonso PT Sim

Nilson Mourêo PT Sim

Sérgio Barros POT Sim
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Partido Bloco Voto

Zila Bezerra PFL Não

Total Acre: 8

TOCANTINS
Antônio Jorge PFL Não
Darci Coelho PFL Não
Freire Júnior PMDB Não
Igor Avelino PMDB Não
Osvaldo Reis PMDB Não
Pastor Amarildo PPB Não
Paulo Mourão PSDB Não

Total Tocantins: 7

MARANHÃO
Cesar Bandeira PFL Não
Costa Ferreira PFL Não
Eliseu Moura PPB Não
Francisco Coelho PFL Não
Gastão Vieira PMDB Não
João Castelo PSDB Não
José Antonio PSB PSB/PCDOB Sim
Mauro Fecury PFL Não
Neiva Moreira PDT Sim
Nice Lobão PFL Não
Paulo Marinho PFL Não
Pedro Fernandes PFL Não
Remi Trinta PL PUPST/PSUPMN/PSD Não
Roberto Rocha PSDB Não
Sebastião Madeira PSDB Não

Total Maranhão: 15

CEARÁ
Adolfo Marinho PSDB Não
Almeida de Jesus PL PUPST/PSUPMN/PSD Não
Antonio Cambraia PMDB Não
Chiquinho Feitosa PSDB Não
Eunício Oliveira PMDB Não
Inácio Arruda PCdoB PSB/PCDOB Sim
José Unhares PPB Não
José Pimentel PT Sim
Léo Alcântara PSDB Não
Manoel Salviano PSDB Não
Marcelo Teixeira PMDB Não
Moroni Torgan PSDB Não
Nelson Otoch PSDB Não
Raimundo Gomes de Matos PSDB Não
Rommel Feijó PSDB Não
Sérgio Novais PSB PSB/PCDOB Sim
Ubiratan Aguiar PSDB Não
Vicente Arruda PSDB Não

Total Ceará: 18

PlAul
Átila Ura PSDB N~o
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Partido Bloco Voto

B.Sá PSDB Não
Ciro Nogueira PFL Não
João Henrique PMDB Não
Marcelo Castro PMDB Não
Paes Landim PFL Não
Themístocles Sampaio PMDB Não

Total Piauí: 7

RIO GRANDE DO NORTE
Betinho Rosado PFL Não
Laire Rosado PMDB Não
Lavoisier Maia PFL Não

Total Rio Grande do Norte: 3

PARAfBA
Adauto Pereira PFL Não
Armando Abílio PMDB Não
AvenzoarArruda PT Sim
Carlos Dunga PMDB Não
Damião Feliciano PMDB Não
Domiciano Cabral PMDB Não
Enivaldo Ribeiro PPB Não
Inaldo Leitão PMDB Não
Marcondes Gadelha PFL Sim
Wilson Braga PFL Sim

Total Paraíba: 10

PERNAMBUCO
Antônio Geraldo PFL Não
Carlos Batata PSDB Não
Clementino Coelho PSB PSB/PCDOB Sim
Djalma Paes PSB PSB/PCDOB Sim
Eduardo Campos PSB PSB/PCDOB Sim
Fernando Ferro PT Sim
Gonzaga Patriota PSB PSB/PCDOB Sim
João Colaço PMDB Não
Joaquim Francisco PFL Não
Joel De Hollanda PFL Não
José Chaves PMDB Não
José Mendonça Bezerra PFL Não
José Múcio Monteiro PFL Não
Luciano Bivar PSL PUPST/PSUPMN/PSD Não
Marcos de Jesus PST PUPST/PSUPMN/PSD Não
Pedro Corrêa PPB Não
Pedro Eugênio PSB PSB/PCDOB Sim
Ricardo Fiuza PFL Não
Salatiel Carvalho PMDB Não
Severino Cavalcanti PPB Não

Total Pernambuco: 20

ALAGOAS
Albérico Cordeiro PTB Não
Augusto Farias PPB Sim
Helenildo Ribeiro PSDB Não
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Partido Bloco Voto

João Caldas PMN PUPST/PSUPMN/PSD Não
Luiz Dantas PSD PUPST/PSLlPMN/PSD Não
Olavo Calheiros PMDB Sim
Regis Cavalcante PPS Sim

Total Alagoas: 7

SERGIPE
Augusto Franco PSDB Não
Ivan Paixão PPS Sim
Jorge Alberto PMDB Não
José Teles PSDB Não
Marcelo Déda PT Sim
Pedro Valadares PSB PSB/PCDOB Sim

Total Sergipe: 6

BAHIA
Aroldo Cedraz PFL Não
Claudio Cajado PFL Não
Coriolano Sales PDT Não
Eujácio Simões PL PLlPST/PSLlPMN/PSD Não
Félix Mendonça PTB Não
Francistônio Pinto PMDB Não
Geraldo Simões PT Sim
Gerson Gabrielli PFL Não
Haroldo Lima PCdoB PSB/PCDOB Sim
Jaime Fernandes PFL Não
JairoAzi PFL Não
Jairo Carneiro PFL Não
Jaques Wagner PT Sim
João Almeida PSDB Não
João Leão PSDB Não
Jonival Lucas Junior PPB Não
Jorge Khoury PFL Não
José Rocha PFL Não
José Ronaldo PFL Não
Jutahy Junior PSDB Não
Leur Lomanto PFL Não
Luiz Moreira PFL Não
Manoel Castro PFL Não
Nelson Pellegrino PT Sim
Nilo Coelho PSDB Não
Paulo Magalhães PFL Não
Pedro lrujo PMDB Não
Saulo Pedrosa PSDB Não
Ursicino Queiroz PFL Não
Waldir Pires PT Sim
Walter Pinheiro PT Sim
Yvonilton Gonçalves PPB Não

Total Bahia: 32

MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSDB Não
Aracely de Paula PFL Não
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Partido Bloco Voto

Bonifácio de Andrada PSDB Não

Carlos Mosconi PSDB Não

Cleuber Carneiro PFL Não

Custódio Mattos PSDB Não

Danilo de Castro PSDB Não

Edmar Moreira PPB Não

Eduardo Barbosa PSDB Não

Eliseu Resende PFL Não

Gilmar Machado PT Sim

Glycon Terra Pinto PMDB Não

Hélio Costa PMDB Não

Herculano Anghinetti PPB Não

Ibrahim Abi-Ackel PPB Não

João Fassarella PT Sim

João Magalhães PMDB Não

João Magno PT Sim

José Militão PSDB Não

Lael Varella PFL Não

Lincoln Portela PST PUPST/PSUPMN/PSD Sim

Márcio Reinaldo Moreira PPB Não

Marcos Lima PMDB Sim

Maria do Carmo Lara PT Sim

Nilmário Miranda PT Sim

Odelmo Leão PPB Não

Olimpio Pires PDT Sim

Osmânio Pereira PMDB Não

Philemon Rodrigues PMDB Não

Rafael Guerra PSDB Não

Roberto Brant PSDB Não

Romel Anizio PPB Não

Romeu Queiroz PSDB Não

Saraiva Felipe PMDB Não

Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCDOB Sim

Virgílio Guimarães PT Sim

Walfrido Mares Guia PTB Não

Zaire Rezende PMDB Sim

Zezé Perrella PFL Não

Total Minas Gerais: 39

EsplRITO SANTO
A1olzio Santos PSDB Não

Feu Rosa PSDB Não

João Coser PT Sim

José Carlos Elias PTB Não

Magno Malta PTB Não

Marcus Vicente PSDB Não

Max Mauro PTB Sim

Rita Camata PMDB Sim

Total Espirito SInto: 8

RIO DE JANEIRO
A1cione Athayde PPB Não

A1dir Cabral PFL Não
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Partido Bloco Voto

Alexandre Santos PSOB Não

Antonio Carlos Biscaia PT Sim

Arolde de Oliveira PFL Não

Ayrton Xerêz PSOB Não

Bispo Rodrigues PL PUPST/PSUPMN/PSO Não

Celso Jacob POT Sim

Coronel Garcia PSOB Não

Oino Fernandes PSOB Não

Or. Heleno PSOB Não

EberSilva POT Sim

Eduardo Paes PFL Não

Fernando Gabeira PV Sim

Fernando Gonçalves PTB Não

Jandira Feghali PCdoB PSB/PCOOB Sim

João Sampaio POT Sim

Jorge Wilson PMOB Não

.Laura Carneiro PFL Não

Luís Eduardo PSOB Não

Luiz Ribeiro PSOB Não

Luiz Salomão POT Sim

Luiz Sérgio PT Sim

Mareio Fortes PSOB Não

Mattos Nascimento PMOB Não

Milton Temer PT Sim

Miro Teixeira POT Sim

Pastor Valdeci Paiva PST PUPST/PSUPMN/PSO Não

Paulo Baltazar PSB PSB/PCOOB Sim

Paulo de Almeida PPB Não

Ricardo Maranhão PSB PSB/PCOOB Sim

Roberto Jefferson PTB Não

Rodrigo Maia PFL Não

Ronaldo Cezar Coelho PSOB Não

Rubem Medina PFL Não

Simão Sessim PPB Não

Vivaldo Barbosa POT Sim

Wanderley Martins POT Sim

Total Rio de Janeiro: 38

SAOPAULO
Alberto Goldman PSOB Não

Alberto Mourão PMOB Não

Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCOOB Sim

Aloizio Mercadante PT Sim

André Benassi PSOB Não

Angela Guadagnin PT Sim

Antonio Carlos Pannunzio PSOB Não

Antonio Kandir PSOB Não

Antonio Palocci PT Sim

Arlindo Chinaglia PT Sim

Arnaldo Faria de Sá PPB Sim

Arnaldo Madeira PSOB NAo

Bispo Wanderval PL PUPSTIPSUPMNIPSO NAo

Celso Russomanno PPB NAo
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Partido, Bloco Voto

Corauci Sol;lrinho PFL Não
Cunha Bueno PPB Não
De Velasco PST PUPST/PSUPMN/PSD Não
Delfim Netto PPB Não
Dr. Hélio PDT Sim
Duilio Pisaneschi PTB Não
Eduardo Jorge PT Sim
Emerson Kapaz PSDB Não
Evilásio Farias PSB PSB/PCDOB Sim
Franc~ Montore PSDB' Não
Gilberto Kassab PFL Não
Iara Bernardi PT Sim
Jair Meneguelli PT Sim
João Herrmann Neto PPS Sim
Jorge Tadeu Mudalen PMDB Não
José de Abreu PSDB Não
José Dirceu PT Sim
José Genoíno PT Sim
José Machado PT Sim
José Roberto Batochio PDT Sim
Julio Semeghini PSDB Não
Lamartine Poselia . PMDB Não
Luiz Antonio Fleury PTB Não
Maluly Netto PFL Não
Marcelo Barbieri PMDB Não
Marcos Cintra PL PUPST/PSUPMN/PSD Não
Medeiros PFL Não
Michel Temer PMDB Art. 17
Milton Monti PMDB Não
Moreira Ferreira PFL Não
Nelo Rodolfo PMDB Não
N~uton Lima PFL Não
Paulo Kobayashi PSDB Não
Paulo Lima PMDB Não
Professor Luizinh.o PT Sim
Ricardo Berzoini PT Sim
Ricardo Izar PMDB Não
Robson Tuma : PFL Não
Rubens Furlan PFL Não
Salvador Zimbaldi PSDB Não
Sampaio Dória PSDB Não
Teima de Souza PT Sim
VadãoGomes PPB Não
Valdemar Costa Neto PL PUPST/PSLlPMN/PSD Não
Wagner Salustiano PPB Não
Xico Graziano PSDB Não
Zé lndio PMDB Não
Zulaiê Cobra PSOB Não

Total São Paulo: 62

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFL Não
Lino Rossi PSOB Não
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Partido Bloco Voto

Murilo Domingos PTB
NãoRicarte de Freitas PSDB
NãoTeté Bezerra PMDB
Não

Total Mato Grosso: 5

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCDOB SimAlberto Fraga PMDB

NãoGeraldO Magela PT
SimMaria Abadia PSDB
NãoPastor Jorge PMDB
NãoPaulo Octávio PF.L
NãoPedro Celso PT
SimRicardo Noronha PMDB
Não

Total Distrito Federa,!: 8

GOIÁS
,Barbosa Neto PMDB

NãoEuler Morais PMDB NãoJuquinha PSDB
NãoLidia Quinan PSDB
Nãoluiz Bittencourt PMDB
NãoNorberto Teixeira PMDB
NãoPedro Chaves PMDB
NãoPedro Wilson PT
SimRoberto Balestra PPB
SimRonaldo Caiado PFL
Não

Total Goiás: 10

MATO GROSSO DO SUL
Ben-Hur Ferreira PT

SimFlávio Derzi PMDB
NãoJoão Grandão PT
SimM~rçal Filho PMDB
NãoMarisa Serrano PSDB
NãoNelsOn Trad PTB
NãoPedro Pedrossian PFL
NãoWaldemir Moka PMDB
Não

Total Mato Grosso do Sul: 8

PARANÁ
Abelardo Lupion PFL

NãoAffonso Camargo PFL
NãoAirton Roveda PFL
NãoChiêõ da Princesa PSOB
NãoDr. Rosinha PT
SimHermes Parcianello PMOB
NãoIris Simões PTB
NãoIvanio Guerra PFL
NãoJqsé Borba PMOB
NãoJosé Janene PPB
NãoLuiz Cados Hauly PSOB
NãoMárcio Matos PT
SimMoacir Micheletto PMDB . Não
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Partido Bloco

Nelson Meurer PPB

Odílio Balbinotli PSOB

Oliveira Filho PPB
Osmar Serraglio PMOB
Padre Roque PT

Ricardo Barros PPB

Rubens Bueno PPS
Santos Filho PFL
Valdomiro Meger PFL

Werner Wanderer PFL

Total Paraná: 23

SANTA CATARINA
Antônio Carlos Konder Reis PFL

Carlito Merss PT

Edinho Bez PMOB

Fernando Coruja POT

Gervásio Silva PFL

João Matos PMOB

João Pizzolatli PPB

José Carlos Vieira PFL

Luci Choinacki PT

Pedro Biltencourt PFL

Raimundo Colombo PFL

Renato Vianna PMOB

Serafim Venzon POT

Vicente Caropreso PSOB

Total Santa Catarina: 14

RIO GRANDE DO SUL
Adão Pretto PT

Airton Oipp POT

Augusto Nardes PPB

Cezar Schirmer PMOB

Oarcisio Perondi PMOB

Enio Bacci POT

Esther Grossi PT

Fernando Marroni PT

Germano Rigotlo PMOB

Henrique Fontana PT

Júlio Redecker PPB

Luis Carlos Heinze PPB

Marcos Rolim PT

Mendes Ribeiro Filho PMOB

Nelson Marchezan PSOB

Nelson Proença PMOB

Osvaldo Biolchi PMOB

Paulo Paim PT

Pompeo de Mattos POT

Roberto Argenta PFL

Synval Guazzelli PMOB

Telmo Kirst PPB
Valdeci Oliveira PT

Partido Bloco

RIO GRANDE DO SUL
Waldir Schmidt PMOB

Waldomiro Fioravante PT

Veda Crusius PSOB

Total Rio Grande do Sul: 26

Voto

Não
Não
Não
Não
Sim
Não
Sim
Não
Não
Não

Não
Sim
Não
Sim
Não
Não
Não
Não
Sim
Não
Não
Não
Sim
Não

Sim
Sim
Não
Não
Não
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Não
Não
Sim
Não
Não
Não
Não
Sim
Sim
Não
Não
Não
Sim

Voto

Não
Sim
Não



PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 626, DE 1998

Redação do Vencido em Primeiro Turno

As Mesas da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal, nos termos do § 32 do art. 60 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda
ao texto constitucional:

"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 juízo competen
te para processar e julgar os Comandan
tes da Marinha, do Exército e da Aero
náutica, e dá outras providências."
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O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ - Sr. Presidente, do aqui matéria importantíssima para a vida deste
peço a palavra pela ordem. País. Foram votados Destaques para Votação em

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem Separado. Foi votado todo o texto e agora retirada
V. Ex!! a palavra. esta parte.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL - AL. Sem Sr. Presidente, existe decisão da Mesa a respei-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na última vota- to dessa matéria. Se, por acaso, não votarmos, não
ção, meu voto foi "sim". vai haver entendimento entre os partidos políticos e

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Consulto os Parlamentares. Pode alguém levantar, junto ao
o nobre Deputado José Genoíno. Há mais dois reque- Supremo Tribunal Federal que esta parte não foi vo-
rimentos de destaque. tada. Por isso, sem prejuízo da votação de uma outra

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revisão PEC, que desejo votar, assim como V. Ex!! e todos
do orador.) - Sr. Presidente, existem dois destaques nós, acredito que deveríamos concluir a votação,
sobre a mesa. O destaque que vamos apreciar agora desde que seja DVS. Se não for, não tem problema
é ao art. 84, que atribui ao Presidente da República a nenhum. Faço um apelo para que encaminhem "sim"
competência de enviar uma mensagem ao Congres- ou "não", a fim de que possamos apressar a votação.
so Nacional sobre a política de defesa. Considerando Mas, Sr. Presidente, deixar de votar é um precedente
que o Congresso Nacional rejeitou uma prerrogativa grave, sobretudo porque enseja uma questão junto
que propus acrescentar, esse destaque perde o seu ao Supremo Tribunal Federal.
sentido. Portanto, ele está retirado. O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, para

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Retirado contraditar.

o destaque. OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou res-
O SR. JOSÉ GENOíNO - O segundo destaque, pondero Creio, Líder Inocêncio, que V. Ex!! tem razão

Sr. Presidente, é sobre o papel das Forças Armadas, quando o destaque é sobre o texto. Mas, neste caso,
conforme o art. 142. Desde a Assembléia Nacional o Deputado José Genoíno pretende trazer um trecho
Constituinte que estou, em nome do PT, discutindo da Emenda à Constituição n2 498 para incluir na Pro-
essa matéria no Congresso Nacional e com as Forças posta de Emenda Constitucional n2 626. Portanto,
Armadas. não há o prejuízo verificado por V. Ex!!

As expressões "lei" e "ordem", no meu modo de O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA _ Pode retirar.
entender, são inadequações e já causaram prejuízos
de desgaste para as Forças Armadas. Entendo que o O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Estão re-
papel das Forças Armadas é defender a Pátria, o ter- tirados os destaques.
ritório nacional e os Poderes constitucionais. Lei e or- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Neste
dem servem para tudo, até mesmo para o combate às momento, vamos votar a redação do vencido em pri-
drogas, que é uma das pressões para que as Forças meiro turno, já que não houve alteração.
Armadas se envolvam nesse tipo de tarefa, o que não
tem a nossa concordância.

Mas, Sr. Presidente, o Plenário está insistente
mente fazendo sua opção. Na emenda que cria o Mi
nistério da Defesa está recusando emendas que me
lhoram, que avançam, que ampliam.

Não quero continuar cansando o Plenário. Por
tanto, atendendo apelo de V. Ex!! para que votemos
hoje a emenda constitucional que limita o uso de me
didas provisórias, retiro os dois destaques para votar
mos, em seguida, a limitação de medidas provisórias.
(Palmas.)

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exll a palavra.

O SR.. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, estamos votan-



. "..
Art. 22 Esta Emenda Constitucional entra em

vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões, 26 de maio de 1999. - Ney

Lopes Relator.

O SR. PRESIDENTE {Michel Temer - Quem
estiver de acordo permaneça como se encontra.
(Pausa.)

Aprovada.
A matéria aguardará o interstício de cinco ses

sões para vir ao segundo turno.
O SR. SÉRGIO GUERRA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

V. ExL\ a palavra.

O SR. SÉRGIO GUERRA (Bloco/PSB - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na última
votação, meu voto foi "sim".

O SR. RAIMUNDO SANTOS (PFL - PA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, acompanho a
bancada do PFL na votação anterior.

O SR. ALCESTE ALMEIDA (PMDB - RR. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, acompanhei a bancada do meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Apre
sentação de Proposições

Os Senhores Deputados que tenham proposi
ções a apresentar poderão fazê-lo.

APRESENTAM PROPOSiÇÕES OS
SENHORES:

ENIO BACCI - Projeto de lei que autoriza a en
trada de pessoas ostomizadas pela porta dianteira
dos veículos de transporte coletivo e dá outras provi
dências.

Projeto de lei que altera o inciso I do art. 12 da
Lei nl! 9.491, de 1997, estabelecendo a realização de
plebiscito para privatização de empresas estatais.

Projeto de lei que dispõe sobre o acesso dos
consumidores à~ instalações de manuseio e preparo
de alimentação nos restaurantes, hotéis, motéis, ba
res, lanchonetes e similares e dá outras providências.

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

..............................................................
VII - de Ministro de Estado da Defesa.

§32
..

M

"Art. 105 .
1- .

"Art. 91 ..

11

"Art. 102 ..
1- ..

"Art. 84 ..
....................................................

V - o Ministro de Estado da Defesa;

"Art. 52 .
I - processar e julgar o Presidente e o

Vice-Presidente da República nos crimes de
responsabilidade, bem como os Ministros de
Estado e os Comandantes da Marinha, do
Exército e da Aeronáutica nos crimes de
mesma natureza conexos com aqueles;

11

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

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

XIII - exercer o comando supremo das
Forças Armadas, nomear os Comandantes
da Marinha, do Exército e da Aeronáutica,
promover seus oficiais-generais e no
meá-los para os cargos que lhes são privati
vos;

VIII - os Comandantes da Marinha, do
Exército e da Aeronáutica.

c) nas infrações penais comuns e nos
crimes de responsabilidade, nos Ministros
de Estado e os Comandantes da Marinha,
do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o
disposto no art. 52, I, os membros dos Tri
bunais Superiores, os do Tribunal de Contas
da União e os chefes de missão diplomática
de caráter permanente;

b) os mandados de segurança e os
habeas data contra ato de Ministro de Esta-

24178 Quinta-feira 27 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 1999

Art. 11! Os dispositivos a seguir indicados, da do, dos Comandantes da Marinha, do Exér-
Constituição Federal, passam a vigorar com as se- cito e.da Aeronáutica ou do próprio Tribunal;
guintes alterações: c) os habeas corpus, quando o coator

"Art. 12. ou paciente for quaisquer das pessoas men
cionadas na alínea a, ou quando o coator
for Ministro de Estado ou Comandante da
Marinha, do Exército ou da Aeronáutica,
ressalvada a competência da Justiça Eleito
ral;
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Projeto de lei que dispõe sobre a obrigatorieda- Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimen-
de de leitos cativos e tratamento a pacientes portado- to - PNUD.
res da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida - Requerimento de informações ao Ministro do
SIDA, e dá outras providências. Desenvolvimento, Indústria e Comércio sobre os pro-

Projeto de lei que dispõe sobre o acesso de pes- gramas, subprogramas, projetos e subprojetos que
soas portadoras de deficiência física ao sistema de recebem recursos do Programa das Nações Unidas
transporte coletivo e dá outras providências. para o Desenvolvimento - PNUD. .

JOSÉ MACHADO - Projeto de lei que estabele- Requerimento de informações ao Ministro dos
ce ao Poder Executivo a obrigatoriedade de enviar Transportes sobre os programas, subprogramas, pro-
formalmente ao Congresso Nacional os programas jetos e subprojetos que recebem recursos do Progra-
de metas inflacionárias e de emprego. ma das Nações Unidas para o Desenvolvimento -

DR. ROSINHA - Requerimento de informações PNUD.
ao Ministro do Trabalho e Emprego sobre os progra- Requerimento de informações ao Ministro da
mas, subprogramas, projetos e subprojetos que rece- Fazenda sobre os programas, subprogramas, proje-
bem recursos do Programa das Nações Unidas para tos e subprojetos que recebem recursos do Programa
o Desenvolvimento - PNUD. das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD.

Requerimento de informações ao Ministro do Requerimento de informações ao Ministro da
Meio Ambiente sobre os programas, subprogramas, Educação sobre os programas, subprogramas, proje-
projetos e subprojetos que recebem recursos do Pro- tos e subprojetos que recebem recursos do Prógrama
grama das Nações Unidas para o Desenvolvimento _ das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD.
PNUD. Requerimento de informações ao Ministro do

Requerimento de informações ao Ministro da Orçamento e Gestão sobre os programas, subprogra-
Cultura sobre os programas, subprogramas, projetos mas, projetos e subprojetos que recebem recursos do
e subprojetos que recebem recursos do Programa Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimen-
das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD. to - PNUD.

WELLlNGTON DIAS -Indicação à Diretora Pre-
Requerimento de informações ao Ministro da sidenta da Companhia Energética do Estado do Piauí

Saúde sobre os programas, subprogramas, projetos (CEPISA) da abertura de negociações com os servi-
e subprojetos que recebem recursos do Programa dores relativa ao acordo coletivo de trabalho, bem
das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD. como da revisão de decisão administrativa que colo-

Requerimento de informações ao Ministro da cou em disponibilidade servidores da empresa.
Previdência e Assistência Social sobre os programas, Indicação ao Presidente da Centrais Elétricas
subprogramas, projetos e subprojetos que recebem Brasileiras SA (ELETROBRÁS) de realização de
recursos do Programa das Nações Unidas para o De- ações junto à Companhia Energética do Piàuí S.A.
senvolvimento - PNUD. (CEPISA) relativas ao acordo coletivo de trabalho e

Requerimento de informações ao Ministro da revisão de decisão administrativa que colocou em
Justiça sobre os programas, subprogramas, projetos disponibilidade servidores da empresa.
e subprojetos que recebem recursos do Programa MILTON MONTI- Projeto de lei que estabelece
das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD. limites de peso bruto total e peso bruto transmitido por

Requerimento de informações ao Ministro do eixos de veículos de transporte de cargas.
Esporte e Turismo sobre os programas, subprogra- COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E
mas, projetos e subprojetos que recebem recursos do COMÉRCIO - Projeto de lei que institui o Programa
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimen- Nacional de Renovação e Reciclagem de Veículos
to - PNUD. Automotores e dá outras providências.

Requerimento de informações ao Ministro da JUTAHY JUNIOR - Projeto de lei complementar
Agricultura e do Abastecimento sobre os programas, que regulamenta o inciso V do art. 163 da Constitui-
subprogramas, projetos e subprojetos que recebem ção Federal, dispondo sobre a fiscalização d:as insti-
recursos do Programa das Nações Unidas para o De- tuições financeiras, o risco da liquidação dessas insti-
senvolvimento - PNUD. tuições, autoriza a criação da Agência NaCíonal de

Requerimento de informações ao Ministro da Fiscalização das Instituições Financeiras (ANFIF) e
Ciência e Tecnologia sobre os programas, subprogra- : do Instituto Segurador de Créditos contra Instituições
mas, projetos e subprojetos que recebem recursos do Financeiras (ISIF), e dá outras providências.
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VIRGíLIO GUIMARÃES - Indicação ao Poder para o exercfcio de 1999 (funcional programática:
Executivo de envio ao Congresso Nacional de propo- 03.007.0021.3413.0002 e 15.081.0483.2388.0014).
sição modificativa da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Requerimento de informações ao Ministro da

LUCI CHOINACKI E OUTROS - Projeto de lei Educação sobre a liberação de verba para o Municf-
que determina a imposição provisória de tetos tarifári- pio de São Paulo, Estado de São Paulo, no valor de
os sobre as importações agropecuárias e dá outras R$1oo.ooo,00, consignada no Orçamento da União
providências. para o exercfcio de 1999 (funcional programática:

NELSON PELLEGRINO - Projeto de lei que dis- 08.042.0187.4952.0038).
põe sobre a Polftica Nacional de Moradia Estudantil. Requerimento de informações ao Secretário de

CUNHA BUENO - Projeto de lei que possibilita Desenvolvimento Urbano da Presidência da Repúbli-
a utilização de recursos do FGTS, pelos trabalhado- ca sobre a liberação de verba para o Municfpio de
res titulares de contas desse fundo, na compra de São Simão, Estado de São Paulo, no valor de
ações da Cia. Energética de São Paulo (CESP), R$70.0oo,00, consignada no Orçamento da União
quando da sua privatização no contexto do Programa para o exercfcio de 1999 (funcional programática:
Nacional de Desestatização. 10.058.0183.3421.1226).

Requerimento de informações ao Ministro da Requerimento de informações ao Secretário de
Saúde sobre a liberação de verba para o Municfpio de Desenvolvimento Urbano da Presidência da Repúbli-
São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, no ca sobre a liberação de verba para o Municfpio de
valor de R$900.000,00, consignada no Orçamento da Serra Azul, Estado de São Paulo, no valor de
União para o exercfcio de 1999 (funcional programáti- R$70.0oo,00, consignada no Orçamento da União
ca: 13.075.0428.3376.2250). para o exercfcio de 1999 (funcional programática:

Requerimento de informações ao Secretário de 10.058.0183.3421.1228).
Desenvolvimento Urbano da Presidência da Repúbli- Requerimento de informações ao Ministro da
ca sobre a liberação de verba para o Municfpio de Saúde sobre a liberação de verba para o Municfpio de
São João da Boa Vista, Estado de São Paulo, no va- São Vicente, Estado de São Paulo, no valor de
lor de R$120.000,00, consignada no Orçamento da R$250.oo0,00, consignada no Orçamento da União
União para o exercfcio de 1999 (funcional programáti- para o exercfcio de 1999 (funcional programática:
ca: 10.058.0183.3421.1186). 13.075.0428.2646.0294).

Requerimento de informações ao Secretário de Requerimento de informações ao Ministro
Desenvolvimento Urbano da Presidência da Repúbli- Extraordinário de Polftica Fundiária sobre a liberação
ca sobre a liberação de verba para o Municfpio de de verba para o Municfpio de São Paulo, Estado de
São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo, no va- São Paulo, no valor de R$2oo.000,OO, consignada no
lor de R$70.000,00, consignada no Orçamento da Orçamento da União para o exercfcio de 1999 (funci-
União para o exercfcio de 1999 (funcional programáti- onal programática: 04.013.0066.4937.0006).
ca: 10.058.0183.3421.1224). Requerimento de informações ao Ministro da

Requerimento de informações ao Secretário de Saúde sobre a liberação de verba para o Município de
Desenvolvimento Urbano da Presidência da Repúbli- . São Paulo, Estado de São Paulo, no valor de
ca sobre a liberação de verba para o Município de R$330.000,00, consignada no Orçamento da União
São José do Rio Pardo, Estado de São Paulo, no va- para o exercício de 1999 (funcional programática:
lor de R$120.000,00, consignada no Orçamento da 13.075.0428.4438.0050 e 13.075.0428.2646.0682).
União para o exercício de 1999 (funcional programáti- Requerimento de informações ao Ministro do
ca: 13.076.0448.3460.1516). Meio Ambiente sobre a liberação de verba para o Mu-

Requerimento de informações ao Ministro da nicípio de São Sebastião da Grama, Estado de São
Saúde sobre a liberação de verba para o Município de Paulo, no valor de R$80.0QO,00, consignada no Orça-
São Manuel, Estado de São Paulo, no valor de mento da União para o exercício de 1999 (funcional
R$1.5Q.000,00, consignada no Orçamento da programática: 03.077.0183.3043.0020).
União para o exercício de 1999 (funcional pro- Requerimento de informações ao Secretário de
gramática: 13.075.0428.3376.1080). Desenvolvimento Urbano da Presidência da República

Requerimento de informações ao Ministro da sobre a liberação deverba para o Município de sarapuí,
Justiça sobre a liberação de verba para o Município Estado de São Paulo, no valor de R$75.000,OO, con-
de São Paulo, Estado de São Paulo, no valor de signada no Orçamento da União para o exercfcio de
R$250.000,OO, consignada no Orçamento da União 1999 (funcional programática: 10.058.0183.3421.1102).
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Requerimento de informações ao Ministro do Requerimento de informações ao Secretário de
Esporte e Turismo sobre a liberação de verba para o Desenvolvimento Urbano da Presidência da Repúbli-
Município de São Vicente, Estado de São Paulo, no ca sobre a liberação de verba para o Município de
valor de R$100.000,00, consignada no Orçamento da Santópolis do Aguapeí, Estado de São Paulo, no valor
União para o exercício de 1999 (funcional programáti- de R$100.ooo,00, consignada no Orçamento da União
ca: 08.046.0224.1639.2092). para o exercício de 1999 (funcional programática:

Requerimento de informações ao Ministro da 10.058.0323.3421.1088 e 13.076.0448.3460.1312).
Previdência e Assistência Social sobre a liberação de Requerimento de informações ao Ministro do
verba para o Município de São Paulo, Estado de São Esporte e Turismo sobre a liberação de verba para o
Paulo, no valor de R$110.ooo,00, consignada no Município de Santo Antônio do Jardim, Estado de São
Orçamento da União para o exercício de 1999 (fiJlcionaJ pro- Paulo, no valor de R$100.000,00, consignada no
gramática: 15.061.0486.3335.0400, 15.061.0483.4911.0220 Orçamento da União para o exercício de 1999 (funci-
e 15.061.0486.3335.0416). onal programática: 08.046.0224.1639.2038).

Requerimento de informações ao Secretário de Requerimento de informações ao Ministro da
Desenvolvimento Urbano da Presidência da Repúbli- Cultura sobre a liberação de verba para o Município
ca sobre a liberação de verba para o Município de Mi- de Santo André, Estado de São Paulo, no valor de
guel Arcanjo, Estado de São Paulo, no valor de R$200.000,00, consignada no Orçamento da União
R$145.0oo,00, consignada no Orçamento da União para o exercício de 1999 (funcional programática:
para o exercício de 1999 (funcional programática: 08.048.0031.4450.0090).
10.058.0183.3421.1098). Requerimento de informações ao Ministro da

Requerimento de informações ao Ministro do Educação sobre a liberação de verba para o Municí-
Meio Ambiente sobre a liberação de verba para o Mu- pio de Santo André, Estado de São Paulo, no valor de
nicípio de São José dos Campos, Estado de São Pau- R$500.0oo,00, consignada no Orçamento da União
lo, no valor de R$120.000,00, consignada no Orça- para o exercício de 1999 (funcional programática:
mento da União para o exercício de 1999 (funcional 08.042.0187.4952.0042).
programática: 04.017.0103.4045.0088). Requerimento de informações ao Secretário de

Requerimento de informações ao Ministro da Desenvolvimento Urbano da Presidência da Repúbli-
Agricultura e do Abastecimento sobre a liberação de ca sobre a liberação de verba para o Município de
verba para o Município de São José do Barreiro, Esta- Santa Gertrudes, Estado de São Paulo, no valor de
do de São Paulo, no valor de R$60.000,00, consigna- R$650.000,00, consignada no Orçamento da União
da no Orçamento da União para o exercício de 1999 para o exercício de 1999 (funcional programática:
(funcional programática: 04.014.0078.1646.0280). 10.058.0323.3421.1350 e 10.058.0183.3421.1116).

Requerimento de informações ao Secretário de Requerimento de informações ao Secretário de
Desenvolvimento Urbano da Presidência da Repúbli- Desenvolvimento Urbano da Presidência da Repúbli-
ca sobre a liberação de verba para o Município de ca sobre a liberação de verba para o Município de
São João do Pau D'Alho, Estado de São Paulo, no va- . Santa Ernestina, Estado de São Paulo, no valor de
lor de R$50.000,00, consignada no Orçamento da R$50.000,00, consignada no Orçamento da União
União para o exercício de 1999 (funcional programáti- para o exercício de 1999 (funcional programática:
ca: 15.081.0178.2219.0288). 13.076.0448.3460.1520).

Requerimento de informações ao Ministro da Requerimento de informações ao Ministro da
Educação sobre a liberação de verba para o Municí- Saúde sobre a liberação de verba para a Santa Casa
pio de São Carlos, Estado de São Paulo, no valor de de Misericórdia de Santa Branca, Estado de São
R$3oo.000,00, consignada no Orçamento da União Paulo, no valor de R$100.000,00, consignada no
para o exercício de 1999 (funcional programática: Orçamento da União para o exercício de 1999 (funci-
08.044.0205.1083.0034). onal programática: 13.075.0428.2646.0396).

Requerimento de informações ao Ministro da Requerimento de informações ao Ministro da
Saúde sobre a liberação de verba para a Santa Casa Educação sobre a liberação de verba para a Associa-
de São Bento de Sapucaí, Estado de São Paulo, no ção de Educação do Homem de Amanhã de Salto,
valor de R$80.000,00, consignada no Orçamento da Estado de São Paulo, no valor de R$50.000,00,
Uniãopara o exercício de 1999 (funcional programáti- consignada no Orçamento da União para o exercício de
ca: 13.075.0428.2646.0768). 1999 (funcional programática: 08.049.0252.4542.0134).
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Requerimento de informações ao Ministro do Orçamento da União para o exercício de 1999 (funci;.
Meio Ambientu sobre a liberação de verba para o Mu- onal programática: 13.075.0428.2646.0282).
nicípio de São Paulo, Estado de São Paulo, no valor Requerimento de informações ao Ministro do
de R$110.000,00, consignada no Orçamento da Meio Ambiente sobre a liberação de verba para0 Mu-
União para o elCercíc!o de 1999 (funcional programática: nicípio de Santo André, Estado de São Paulo, no va-
04.010.0055.4043.0032 e 03.077.0183.3043.0022). . lor de R$150.000,00, consignada no Orçamento da

Req.uerimento de informações ao Mfnistro da União para o exercício de 1999 (funcional programáti-
Saúde sobre c.liberação de verba para o Município.de .ca: 04.017.0103.4045.0074).
Riolândia, . E~itado de São Paulo, no valor de Requerimento de informações ao Ministro da
R$75.000,00, consignada no Orçamento da União' Saúde sobre a liberação de verba para o Município de
para o exerciCio de 1999 (funcional programática: Santo André, Estado de São Paulo, no valor de
13.075.04~8.~1376. -j 002). . . R$150.000,OO, consignada no Orçamento da União

Requerimento de informações ao Ministro do para o exercício de 1999 (funcional programática:
Esporte e Turismo :sobre a liberação de verba para o 13.075.0428.3376.1946).
Município de Santo Antônio da Alegria, Estado de Requerimento de informações ao Ministro da
São Paulo, no valor de R$60.000,OO, consignada no Cultura sobre a liberação de verba para o Município
Orçamento da União para o exercício de 1999 (funci- de Santo Antônio do Jardim, Estado de São Paulo, no
onal programática: 08.046.0~24.1639.0338). . valor de 'R$50.000,OO, consignada no Orçamento da

. Requerimento de informações ao Ministro da União para o exercício de 1999 (funcional programáti-
Educação sohre a liberação de verba para a APAE de ca: 08.048.0031.4450.0172).
Salto, Estado de Sê\o Paulo, no valor de R$50.000,00, . Requerimento de informações ao Ministro da
consignada no Orçamento da União para o exercício de Previdência e Assistência Social sobre a Iiberação-de .-
1999 (funcional programática: 08.049.0252.4542.0130). . verba para o Município de Santos, Estado de São Pa-

, Requerimento de informações ao Ministro da ulo, no valor de R$1oo.0oo,OO, consignadà no Orça-
Cultura sobre a liberação de verba para o Município mento da União para .o exercício de 1999 (funcional
de Santa Bárbara D'Oeste, Estado de São.paulo, no programática: 15.081.0483:4911.0152) .
valor de R$1 00.000,00, consignada no Orçamento da Req'uerimento de informações ao Ministro da
União para o ,~xercicio de 1999 (funcional programáti- Saúde sobre a liberação de verba para o Município de.
ca: 08.048.0f~47.4516.0028). Suzano,. Estado de' São Paulo, no valor de

Requerimento de informações ao Secretário de' R$50.000,00, consign~ada no prçamento da União
Desenvolviffii:mto Urbano da Presidência da Repúbli- para o exercício de 1999 (funcional programática:
ca sobre a Iioeraç,§o de verba para o MUnicípio de 13.075.0428.3376.1920).
Santa Cruz ca Conceição, Estaclo de São Paulo, no Requerimento de informações ao Ministro da
valor de R$3J.000,00, consignada no Orçamento da Saúde sobre a liberação de verba para o Município de.
União para o exercício de 1999 (funcional prograináti- Ser:tãozinho, Estado de São Paulo, no valor de
ca: 13.076.0448.3460.1470). R$75.000,00, consigr'lâda no Orçamento da União

Requer mento de informações ao Ministro da para o exercício de 1999 (fiJncional program~tica:

Agricultura e do Abastecimento sobre a liberação de 13.075.0428.3376.1906).
verba ~ara o Município de Santa Gertrudes, Estado Requerimento de informações ao Ministro da
de São Paulo, no valor de R$50.000,00, consignada Sàúde sobre a liberação de verba para a Santa Casa
no Orçamento da União para o exercício de 1999 de Taquarituba, Estado ae São Paulo, no valor de
(funcional pr<~gramática: 04.014.0078.1646.0004). . R$100.000,OO, consignada no Orçamento da União.

Requerimento de informações ao Ministro da . para O' exercício de 1999 (funcional programática:
Saúde sobre a liberação de verba para o Municfpio de 13.075.0428.2646.0762).
Santa GertrLdes, Estado de São Paulo, no valor de Requerimento 'de informações ao Ministro da
R$150.000,OO, consignada no Orçamento da União Saúde ~obre a liberação de verba para o Município de
para o exemício de 1999 (funcional programática:. Valparaíso, Estado.de .São Paulo, no· valor de
13.075.0428.3376.1126). R$325.000,00, consignada no Orçamento da União

Requerimento de informações ,ao Ministro da para o exercício de 1999 (funcional programática:
Saúde sobre a liberação de verl;la para a Santa Casa 13.075.0428.3376.1968 e 13.075.0428.3376.1974).
de Misericórdia de Santa Rosa do Viterbo, Estado de Requerimento de' informações ao Ministro da
São Paulo, no valor de R$100.0oo,00, consignada no Saúde sobre a liberação de verba para o M~nicípio de
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Viradouro, Estado' de São Paulo, no valor de nefício fiscai, um é1110 antes e três meses depois da
R$50.000,00, consignada no Orçamento da União data das eleições.
para o exercício de 1999 (funcional programática: NILMÁF!iO fulir-i/\NDA - Requerimento de infor-
13.075.0428.2646.0700). mações ao Minist~(,:J do Exército sobre a fabricação,

. Requerimento de informações ao Ministro da estocagem e Gomeic:i51lização do Brasil de minas an-
Saúde sobre a liberação de verba para o Município de ti-pessoais.
Vargem Grande do Sul, Estado de São Paulo, no va- EDUARDO P/1',ES - Projeto de lei que dá nova
lor de R$90.000,00, consignada no Orçamento da redação ao § l Q do 8rt 6º da Lei nº 9.519, de 1997.
União para o exercício de 1999 (funcional programáti- Projeto de lei que inclui novos dispositivos na
ca: 13.075.0428.2646.0074). Lei nº 9.504, de 1997.

Requerimento de informações ao Ministro da Projeto de lei que cria o direito à passagem gra-
Saúde sobre a liberação de verba para a Santa Casa tuita em ônibus inirarnunicipais ou que liguem Municí-
de Misericórdia de Tambaú, Estado de São Paulo, no pios de uma mesma. região metropolitana para alunos
valorde·R$100.000,OO, consignada no Orçamento da da rede pública de ensino.
União para o exercício de 1999 (funcional programáti- ALDO REBELO - Requerimento de informa-
ca: 13.075.0428.2646.0528). ções ao Ministro da ,Justiça sobre a movimentação

Requerimento de informações ao Ministro da das contas vinculadas no exterior via CC-5.
Previdência e Assistência Social sobre a liberação de Requerim(:Jnto da informações ao Ministro da
verba para o Município de São Vicente, Estado de Fazenda sobre captação de recursos no exterior.
São Paulo, no valor de R$130.000,00, consignada no Requerimento de informações ao Ministro das
Orçamento da União para o exercício de 1999 (funci- Comunicações sobre a nomeação do Sr. Éder Pinhei-
onal programática 15.081.0483.4911.0050). ro para a direção dos Correios.

JOSÉ ROCHA E OUTROS - Requerimento ao Requerimento de informações ao Ministro das
Presidente da Câmàra dos Deputados de realização Relações Exteriores sobre o fechamento de algumas
de sessão solene, dia 17 de agosto de 1999, em ho- Embaixadas do Brasil.
menagem aos 25 anos de criação da Companhia de Requerimento de informações ao Ministro da
Desenvolvimento do Vale do São Francisco Fazenda sobre a movimentação das contas de resi-
(CODEVASF). dentes no exterior via CC-5.

RUBENS BUENO E OUTROS - Proposta de JOÃO GRANDÃO - Requerimento de informa-
emenda à Constituição que acrescenta parágrafo úni- ções ao Ministro da Saúde sobre o controle de utiliza-
co ao art. 206. ção de marcapassos cardíacos no Brasil.

NELSON MARCHEZAN - Projeto de lei que GLYCON TERRA PINTO - Projeto de lei que
acrescenta parágrafo ao art. 42 da Lei n2 8.213, de dispõe sobre a realização de vasectomia e ligadura
1991" para garantir a concessão de aposentadoria de trompas pela rede pública hospitalar.
por invalidez ao trabalhador rural incapaz de exercer ANGELA GUADAGNIN - Requerimento de in-
a sua atividade. formações ao Ministro das Comunicações sobre habi-

NEIVA MOREIRA - Projeto de lei que altera dis- litação de rádios comunitárias.
positivos da Lei n2 7.102, de 1983, que dispõe sobre RICARDO NORONHA E SRS. LíDERES - Re-
segurança para estabelecimentos financeiros, esta- querimento ao Presidente da Câmara dos Deputados
belece normas para constituição e funcionamento de urgência urgentíssima para apreciação do Projeto
das empresas particulares que exploram serviços de de Lei nº 995, de 1999.
vigilância e de transporte de valores, e dá outras pro- L1NCOLN PORTELA - Projeto de lei que dispõe
vidências. sobre a instituição e delegação do serviço de trans-

VICENTE CAROPRESO - Projeto de lei que porte urbano e rodoviário de passageiros por veículos
institui o Pró-Saúde, que dispõe sobre dedução do utilitários.
Imposto de Renda por contribuições para hospitais VANESSA GRAZZIOTIN - Indicação ao Minis-
públicos e instituições sem fins lucrativos. tro-Chefe da Casa Civil de adoção de medidas relati-

GERALDO SIMÕES - Projeto de lei comple- vas aos Municípios atingidos pela enchente no Esta-
mentar que proíbe a promulgação de leis que conce- do do Amazonas.
dam subsídio, isenção, redução de base de cálculo, Indicação ao Ministro da Justiça do imediato
crédito presumido, anistia, remissão ou qualquer be- atendimento das reivindicações das lideranças indí-



Justificação

Ostomizado é toda pessoa que, em decorrência
de procedimento cirúrgico, está obrigada ao uso de
bolsa coletora de fezes e/ou urina. Esta prótese é co
nhecida como equipamento para ostomizado.

Nossa proposição decorre da circunstância de
que a pessoa ostomizada, pelo uso do equipamento,
temsérias dificuldades depassar pela roleta e, princi
palmente, cruzar entre as pessoas que s~.encontram

no corredor dos coletivos. A difjculdade fiça agravada

Art. 62 Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

rio.

O Congresso Nacional decreta.
Inclua-se onde couber:
Art. 12 Autoriza a entrada de pessoas ostomiza

das pela porta dianteira dos veículos de transporte
coletivo.

Parágrafo único. Para efeitos desta lei, ostomi
zado é toda pessoa que, em decorrência de procedi
mento cirúrgico, está obrigada ao uso de bolsa cole
tora de fezes e/ou urina.

Art. 22 A apresentação ao motorista de carteira
de identificação, assegura ao portador a entrada pela
porta dianteira do veículo.

Parágrafo único. A carteira de identificação a
que se refere o caput deste artigo, será expedida por
associação competente e conterá, entre outros da
dos, o nome e a fotografia do portador.

Art. 32 O ostomizado que optar entrar pela porta
dianteira do veículo de transporte coletivo, poderá e
deverá efetuar o pagamento da tarifa social ao moto
rista, em espécie ou mediante vale-transporte.

Parágrafo único. Sendo o pagamento efetuado
em espécie, fica o beneficiário da presente lei obriga
do a entregar ao motorista o valor correspondente à
tarifa, desobrigando ao condutor efetuar o troco.

Art. 42 O Executivo Federal, no prazo de 90 (no
venta) dias, regulamentará a presente lei.
. Art. 52 Revogam-se as disposições em contrá-

Requerimento de informações ao Ministro de
Minas e Energia sobre o Contrato de Serviço celebra
do entre a ELETRONORTE E A IBM do Brasil.

Requerimento de informações ao Ministro de
Minas e Energia sobre projetos relativos à explora
ção, uso e comercialização do gás natural no Estado
do Amazonas, bem como as ações relativas à Re
nam.

MATTOS NASCIMENTO - Projeto de lei que
estabelece que o uso de armas de fogo é privativo de
militares e de policiais, e dá outras providências.

MARCOS DE JESUS - Projeto de lei que dis
põe sobre a criação da gratificação de risco de vida, a
instituição de Sistema de Bolsa de Estudo e de segu
ro de vida e acidentes para os policiais civis e milita
res e para os bombeiros militares, e dá outras provi
dências.

Projeto de lei que altera a Lei n2 7.498, de 1986,
para dispor sobre o piso salarial dos Enfermeiros,
Técnicos de Enfermagem e Auxiliares de Enferma
gem.

Indicação ao Prefeitos Municipais de instituição
em seus Municípios da Casa da Mãe Solteira.

RICARDO MARANHÃO - Requerimento de in
formações ao Ministro da Aeronáutica sobre viagens
realizadas por aviões do Ministério da Aeronáutica a
Fernando de Noronha.

UBIRATAN AGUIAR - Requerimento de infor
mações ao Ministro da Fazenda, no âmbito da Secre
taria da Receita Federal e da Secretaria do Tesouro
Nacional sobre valores repassados mensalmente ao
Fundo Nacional de Cultura e receita arrecadada dos
concursos de prognósticos, loterias e similares em
decorrência da promulgação da Lei n2 9.312, da data
de sua publicação até 31 de março de 1999.
_ POMPEO DE MATTOS - Projeto de lei que dis
põe sobre a tributação federal do jogo de bingo e dá
outras providências.

PAULO PAIM - Projeto de lei que dispõe sobre
o salário mínimo e a manutenção do poder aquisitivo
dos salários.

Projeto de lei que dispõe sobre a Política Nacio
nal de Manutenção do PoderAquisitivo dos Salários.
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genas da Região do Médio Amazonas no Estado do MUS~ADEMES - P'rojeto de lei que estabelece
Amazonas. incidência de Imposto de Renda, exclusiva na fonte,

Requerimento de informações ao Ministro sobre rendimentos de participações societárias e su-
Extraordinário de Política Fundiária sobre os Projetos prime a dedutibilidade dos juros sobre capital próprio.
JUMA e Acari, em Apuí, no Estado do Amazonas. PROJETO DE LEI N9 1.009 DE 1999

Requerimento de informações ao Ministro da (Do Deputado Enio B~cci)
Educação sobre a liberação de verbas para os Esta- .
dos contidos no Programa Garantia de Renda Míni- Autoriza a entrada de pessoas osto-
ma. mlzadas pela porta dianteira dos veículos

de transporte coletivo e dá outras provi
dências.



rio.

Justificação

Segundo a Constituição Federal, em seu
art. 173, a "exploração direta da atividade econômica
pelo Estado só será permitida quando necessária aos
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no caso de a pessoa estar obesa, se ela vem de imperativos da segurança nacional ou a relevante in-
pós-cirúrgico ou, ainda, se não pode por algum moti- teresse coletivo"...
vo, realizar a higiene do seu equipamento. O rompi- Ora, se todas as empresas públicas foram cria-
mento ou deslocamento do equipamento, por ocasião das com base nos preceitos constitucionais, em seus
da passagem pela roleta ou entre os passageiros no arts. 37 e 173, por exemplo, é de se frisar que elas
corredor do coletivo, fato que o ostomizado define existem por necessidade imperativa da segurança
como "acidente", tem provocado situações desagra- nacional e do relevante interesse coletivo.
dáveis e humilhantes aos portadores. Portanto, incontestável é a necessidade de se

O receio de passar por situações vexatórias, de- consultar a coletividade, no momento de vender em-
correntes de "acidente", tem dificultado e muito, a re- presas públicas, já que entendo tratar-se de patrimô-
integração da pessoa ostomizada ao convívio social nio da sociedade. Caso contrário, todas as nossas
e, conseqüentemente, o seu próprio tratamento. Mui- estatais foram criadas sem amparo legal.
tas dessas pessoas traumatizadas peja cirurgia e Se o patrimônio público conquistado pelos em-
pela discriminação sofrida, têm medo de sair de casa. preendimentos pertence ao povo, não poderemos de-

No meu entender, é inadmissfvel que os ostomi- ixar que cada governante decida o que fazer com o
zados continuem sendo ofendidos pelo seu estado de que é nosso, sem que tenhamos parte decisiva no
saúde. Cabe ao Poder Público possibilitar-lhe as con- processo.
dições míhimas para se adaptarem a nova realidade Esta proposta, tem o principal objetivo de opor-
e assim, possam viver dignamente como qualquer ci- tunizar aos brasileiros, a participação nas decisões
dadão comum. de privatizar ou não nossas empresas públicas, quan-

Sala das Sessões, 26 de maio de 1999. - Enio do, como, quanto e para quem vender nosso patrimô-
Baccl, Deputado Federal PDTIRS. nio.

O Plebiscito oportunizará também, o conheci-
PROJETO DE LEI Ni 1.010, DE 1999 mento integral das intenções e metas de governos

(Enio Bacci) que decidem privatizar empresas estatais.
Altera o Inciso I do art. lI! da Lei Este instrumento democrático dará amplo res-

nl! 9.491, de 9-9-97, estabelecendo a reall- paldo ao próprio governo, a quem cabe, inicialmente
zação de Plebiscito para prlvatlzação de decidir privatizar ou não e, muitos o fazem de acordo

com suas necessidades momentâneas.empresas estatais •.••
Sala das Sessões, 26 de maio de 1999. - Enio

Art. lI! Altera redação do inciso I do art. lI! da Lei Baccl, Deputado Federal- PDT/RS
nl! 9.491, de 9-9-97, que passa a ter a seguinte reda-
ção: PROJETO DE LEI NI! 1.011, DE 1999

Art. lI! O Programa Nacional de Desestatização (Deputado Enio Bacci)
(PND) tem como objetivos fundamentais: Dispõe sobre o acesso dos consu-

1- reordenar a posição estratégica do Estado na mldores às Instalações de manuseio e
economia, transferindo à iniciativa privada atividades preparo de alimentação nos restauran-
indevidamente exploradas pelo setor público, somen- tes, hotéis, mótels, bares, lanchonetes e
te após a realização de Plebiscito, de acordo com o similares e dá outras providências.
art. 49, XV da Constituição Federal, individualizando O Congresso Nacional decreta:
empresa por empresa, ou em bloco, caso o resultado Inclua-se onde couber:
seja favorável à privatização da (s) empresa (s) na- Art. 12 Fica assegurado a qualquer consumidor,
quele Plebiscito; quando da aquisição de alimento em restaurantes,

Art. 21! Esta lei entra em vigor na data de sua pu- hotéis, motéis, bares, lanchonetes e similares, o
blicação. acesso às instalações de manuseio e preparo do pro-

Art. 31! Revogam-se as disposições em contrá- duto, para fins de verificação das condições de higie
ne do lugar e qualidade do material utilizado.

Parágrafo único. O proprietário do estabeleci
mento deverá informar ao usuário em local visível so
bre a vigência desta lei.

Art. 21! Verificada a falta de condições de
higiene do lugar, bem como desqualificação dos pro-



Justificação

. Este projeto de lei visa garantir ao soropositivo o
atendimento na rede pública de saúde. É lastimável

rio.

o Congresso Nacional decreta:
Inclua-se onde couber:
Art. 12 Ficam obrigados a manter leitos cativos

para pacientes diagnosticados com a Síndrome da
Imunodeficiência Adquirida - SIDA, as unidades hos
pitalares vinculadas ao Sistema Único de Saúde 
SUS - elou conveniadas.

§ 12 Caberá ao Ministério da Saúde, ouvindo os
Conselhos Estaduais de Saúde e de acordo com as
normas técnicas, quantificar o número de leitos reser
vados em cada unidade hospitalar.

§ 22 O número de leitos poderá ser revisto, se
necessário, de acordo com a variação epidemiológi

. ca.
Art. 22 A existência de leitos cativos não deso

briga ao pronto atendimento dos demais pacientes
soropositivos, quando estes ultrapassarem quantitati
vamente o estipulado para a unidade hospitalar.

Art. 32 A unidade hospitalar deverá garantir aos
pacientes o acesso e a plena realização dos procedi
mentos necessários ao tratamento da Síndrome da
Imunodeficiência Adquirida - SIDA.

Art. 42 O Governo Federal regulamentará a pre
sente lei, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da
data de sua publicação.

Art. 52 Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Art. 62 Revogam-se as disposições em contrá-

Art. 52 Revogam-se as disposições em contrá-
rio.

Art. 62 Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.
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dutos utilizado;:;, o usuário do serviÇô poderá suspen- Este projeto de lei quer ampliar e garantir a pos-
der o pedido, sem qualquer ônus, podendo comuni- sibilidade do pleno exercício da cidadania, permitindo
car o fato à Secretaria de Saúde Municipal, que ado- o direito ao acesso nos locais de produção de alimen-
tará as medidas de sua OOrl1petência. tos. A .ampliação da fiscalização, seguida de denún-

§ 12 Para fins de registro de ocorrência, poderá cia aos órgãos de saúde pública e defesa do consu-
o usuário de imediato, denunciar a irregularidade aos midor, daqueles estabelecimentos que oferecem
órgãos dá Defesa do Consumidor. mais riscos, tendem a produzir um cuidado maior

§ 22 Para fins de efetivo exercício do direito cria- nas condições de higiene das cozinhas dos bares e
do por esta lei, poderá o usuário acompanhar-se de restaurantes.
testemunhas quando da inspêção sobre às condi- Sala das Sessões, 26 de maio de 1999. - Enio
ções das instalações referidas. Baccl, Deputado Federal PDT/RS.

Art. 3º As comunioações das irregularidades PROJETO DE LEI NR 1.012, DE 1999
tratadas nesta lei não podarão ser anônimas. (Do Sr. Enio Bacci)

Art. 42 OExecutivo Federal fará com os estados
e municípios, por meio dos órgãos competentes, con- Dispõe sobre a obrigatoriedade de
vênios para o dumprimento e fiscalização da presente leitos cativos e tratamento a pacientes
lei. portadores da Síndrome da Imunodefl

ciência Adquirida - SIDA e dá outras pro
vidências.

Justificação

A presente proposição visa instituir uma prática,
já regulamentada e utilizada em diversas cidades do
País. O projeto é bastante simples, é não traz ne
nhum ônus financeiro. Visa simplesmente ampliar,
com a participação dos maiores. interessados - os
próprios consumidores .... a fiscalização sobre as con
dições de higiene, mànuseio e p~eparo dos alimentos
nos diversos estabeleciinentos comerciais das nos~

sas cidades.
A Constituição t=ederal de 1988; nos inovadores

campos doexercíció da cidadania! garantiu a defesa
dos direitos do consumidor. inclusive como princípio a
ser observado no é1esenvolvimelitodas atividades
econômicas. Esta garantia constituoional foi regula
mentada pela Lei nll 8.Ú78, de 11 de delembl'o de
1990, que·"dispõe sobre a proteção do consumidor e
dá outras providências", sem exclusão de outros dire
itos, nos termos desta proposilão.

É um fato incontestávelque o E:stado, que na
esfera estadual, ou na muniCipal, não dispõe dos re
cursos humanos e materiais que permitam uma réal
fiscalização dos bens e serviços oferecidos à comuni
dade. Fica assim, um vácuo entre o direito legalmente
constituído e a sua efiCácia na realidade social. Na
medida em que não haja a promoção cotidiana de vis
toria nas condições de higiene dos estabelecimentos
que comercializam prOdutos alimentícios, mesmo
com os cuidados tomados por muitos deles, ficam la
tentas os riscos oferecidos à saúde do consumidor.
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termos que usar de tal dispositivo, para que ocidadão
tenha o direito ao atendimento hospitalar.

O portador da Síndrome da Imunodeficiência
Adquirida tem o direito como cidadão de usar o Sis
tema Único de Saúde, tantas e quantas forem as
vezes que necessitar. É o pleno exercício da cida~

dania.
Os números são alarmantes. Como cristãos,

não podemos fazer vistas grossas a esse que sem
dúvida é o grande desafio da medicina neste final de
século. Enquanto a cura não chega, os governos pre
cisam dar o mínimo de assistência a estes "homens,
mulheres e crianças", que infectados ficam à margem
da sociedade.

Sala das Sessões, de de 1999. - Enio Baccl.

PROJETO DE LEI N2 1.013, DE 1999
(Do Sr. Enio Sacci)

Dispõe sobre o acesso de pessoas
portadoras de deficiência física ao siste
ma de transporte coletivo e dá outras
providências.

O Congresso Nacional decreta:
Inclua-se onde couber:
Art. 12 O Governo Federal assegurará a imple

mentação, no sistema de transporte coletivo, de dis
positivos que facilitem o acesso de pessoas portado
ras de deficiência física.

§ 12 Os dispositivos referidos poderão ser insta
lados nos próprios veículos ou nos pontos de embar
que, conforme conveniência técnica.

§ 22 Os veículos com dispositivos instalados
circularão em horários fixos, divulgados à popula
ção e em proporção definida pelos órgãos compe
tentes.

§ 32 Os veículos adaptados não serão de uso
exclusivo dos portadores de deficiência e terão identi
ficação sensorial própria.

Art. 22 Caberá às empresas concessionárias
e/ou permissionárias do transporte coletivo, instalar
nos seus veículos dispositivos que facilitem o acesso
de pessoas portadoras de deficiência, sob a supervi
são dos órgãos competentes.

Parágrafo único. OGoverno Federal fará convê
nio com os Estados e Municípios, visando a imple
mentação e a fiscalização da presente lei.

Art. 32 O Executivo Federal, no prazo de 90 (no
venta) dias, regulamentará a presente lei.

Art. 42 Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Art. 52 Revogam-se as disposições em contrâ-
rio.

JlIstificaC;âo

Este projeto de lei visa garantir a implementa
ção de dispositivos que facilitem oacesso de pessoas
portadoras de deficiência ao sistema de transporte
coletivo. .

Tal implementação ~ importante para preservar
um direito fundamental aos cidadãos portadores de
deficiência frsioa, a eaber; o direito de ir e vir. Com
toda a certeza a condição dessas pessoas está a exi
gir do Poder Público medidas que possibilitem, aos
mesmos, o piEmo exercício da cidadania.

Aarquitetura e o~ equipamentos públicos des
conhecem as especificidades e as dificuldades que
os deficientes físiços enfrentam para executar tare
fas, como o simpleS deslocamento pelas cidades.

A Constituição Federal, em seu art. 227, § 22, in
dica a necElssidade de medidas especiais que garan
tam o acesso dos deficientes físicos aos veículos de
transporte coletivo.

Este projeto de lei também visa proporcionar
maiores facilidades e conforto, inclusive para idosos.
gestantes, criança$il e demais usuários.

Acontribuição do ExeCL,ltivo, e principalmente
desta Casa, é de fundamental importância na promo
ção egarantiadoe direitos elementares da cidadania.

Sala das Sessões, de de 1999. - Enio Saccl.

PROJETO DE I,.EI N2 1.014, DE 1999
(Do Sr. José Machado)

Estabelece ao Porjer Executivo a
obrigatoriedade de enviar formalmente
ao CQngrMS() Nacional os Programas de
Metas Inflacionárias ede Emprego.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 111 O Poder ExecL,ltivo Federal enviará às

duas Casas do Congresso Nacional, na mesma data
do envio do 'projeto de lei orçamentária anual da
União, documento de contextualização macroeconô
mica do País, contendo os compromissos governa
mentais de metas inflacionárias e de emprego.

Art. 22 Os MinMfros do Desenvolvimento, Indús
tria e Comércio e da'Fazenda, em documento conjun
to, enviarão ao Presidente da República e aos Presi
dentes das duas Casas do Congresso Nacional rela
tório trimestral sobre o ç1esempenho da economia no
ql!e concerne às metas inflacionárias e de emprego.

Parágrafo único. A data do envio do relatório de
que trata o caput deste artigo coincidirá com a do en
vio do relatório a que se refere o inciso I do art. 72 da
Lei n2 9.069, de 29 de junho de 1995.

Art. 31! Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.
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Justificação

As autoridades econômicas do País vêm anun
ciando, por meio da mídia, e em conferências e au
diências públic,u,", que, a partir de junho do corrente
ano, implementarão um programa de metas inflacio
nárias, conhecido no jargão especi~lizado como infla
tion targeting. Tal programa pretende seguir a expe
riência supostamente bem-sucedida em vários paí
ses, como Inglaterra, Suécia, Canadá, Espanha, en
tre outros. A vantagem vislumbrada por nossas auto
ridades é a de que o programa de metas inflacionári
as permite maior margem de manobra para o Banco
Central operar a sua política monetária: enquanto a
inflação estiver contida dentro das metas preestabe
lecidas, o BC permite a flutuação da taxa de câmbio,
favorecendo o declínio contínuo das taxas de juros.

Já surgem críticas sobre a eficácia dessa pro
posta.

O Governo, porém, ao que consta, está determi
nado a implementá-Ia.

Temos um duplo propósito com o presente pro
jeto de lei:

1) submeter a execução do Programa de Metas
Inflacionárias anunciado pelo Governo ao controle do
Congresso Nacional;

2) acrescentar ao Programa de Metas Inflacio
nárias a obrigatoriedade de o Poder Executivo assu
mir também compromisso com Metas de Emprego
(employment targeting); neste particular, nossa preo
cupação é tornar imperativo no discurso e na prática
oficiais a idéia de que a questão do emprego tenha
estatuto tão relevante quanto o do combate à infla
ção.

Diante da enorme dívida social do País, perse
guir com perseverança, no âmbito da equação ma
croeconômica, o binômio inflação baixa/mais empre
gos tem que ser um compromisso inarredável das au
toridades econômicas e se constitui na atitude correta
a ser adotada para superar o falso dilema entre esta
bilidade monetária e crescimento econômico, objeto
de intenso debate recente entre os assim chamados
"monetaristas" e "desenvolvimentistas".

Em audiência pública realizada no dia 25-3-99
na Comissão de Economia, Indústria e Comércio em
conjunto com outras comissões, o Ministro Pedro Ma
lan, ao ser inqUirido pelo autor deste projeto de lei so
bre a pertinência e a viabilidade de o Governo adotar
meta~ de emprego, assim se pronunciou: "O Deputado
José Machado levantou uma questão de fundamental
importância... a idéia do Deputado não é ruim. Qual
quer economia, qualquer Governo faz a sua estimati
va quanto à evolução plausível, razoável do emprego

ou desemprego, compatível com os outros parâme
tros do sistema. Acho que a sugestão é bem-vinda e
talvez devesse constar, por exemplo, de alguns docu
mentos do Governo que tratam de apresentar o con
texto macroeconômico geral. A sugestão está dada...
achei a sugestão extremamente construtiva, e vamos
trabalhar nessa direção" (notas taquigráficas, págs.
89 e 90).

Como se vê, a presente proposição não é des
propositada, motivo pelo qual solicito dos nobres pa
res a sua aprovação.

Sala das Sessões, 26 de maio de 1999. - José
Machado.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 855, DE 1999

(Do Sr. Doutor Rosinha)

Solicita informações ao Exm2 Sr.
Ministro de Estado do Trabalho e Empre
go sobre os programas, subprogramas,
projetos e subprojetos que recebem re
cursos do Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento - PNUD.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 21l, da Constitui

ção Federal, e nos artigos 24, inciso V e § 21l e 115, in
ciso I, do Regimento Interno, solicito a V. Exa. seja
encaminhado ao Exmll Sr. Ministro de Estado do Tra
balho e Emprego o seguinte pedido de informações:

1. Quais os programas, subprogramas, projetos
e subprojetos deste Ministério que recebem recursos
do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvi
mento - PNUD, discriminando os valores atribuídos a
cada um deles;

2. Qual o procedimento adotado para o Gover
no brasileiro receber recursos do PNUD, se na forma
de doação, operação de crédito ou prestação de ser
viços?

3. No caso dos recursos oriundos de operações
de crédito:

a) qual o valor destinado pelo PNUD e da cor
respondente contrapartida total da União em cada
programa, subprograma, projeto e subprojeto?

b) Quais as condições de pagamento?
c) Qual o montante total do débito acumulado

até 31 de maio de 1999?
4. Quais os Grupos de Natureza de Despesa 

GND dos programas, subprogramas, projetos e sub
projetos que recebem recursos do PNUD neste Minis
tério;
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. 5. Em relaçã~ a cada programa, subprogramas, 5. Em relação a cada programa, subprograma,
projetos e subproJetos, custeados total ou parcial- projeto e subprojeto, custeados total ou parcialmente
mente com recursos do PNUD: com recursos do PNUD:

a) Quantas são aSiJessoas contratadas para a) Quantas são as pessoas contratadas para
prestar serviços a cada um deles? prestar serviços a cada um deles?

b) Relação nominal 'das pessoas contratadas e b) Relação nominal das pessoas contratadas e
suas respectivas funções, e a que dirigente ou superi- suas respectivas funções, e a que dirigente ou superi-
or estão hierarquicamente subordinadas; or estão hierarquicamente subordinadas;

c) Duração dos contratos com cada pessoa e o c) Duração dos contratos com cada pessoa e o
valor da remuneração mensal devida a cada pessoa; valor da remuneração mensal devida a cada pessoa.

6. Cópias de termos de referência ou documen- 6} Cópias de termos de referência ou documen-
tos produzidos em cada programa, subprograma, tos produzidos, em cada programa, subprograma,
projeto e subprojeto, nos últimos cento e oitenta dias. projeto e subprojeto, nos últimos cento e oitenta dias.

Sala das Sessões, 26 de maio de 1999. - Sala das Sessões, 26 de maio de 1999. -
Doutor Rosinha. Doutor Rosinha.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NQ 856, DE 1999

(Do Sr. Doutor Rosinha)

Solicita informações ao Exmo. Sr.
Ministro de Estado do Meio Ambiente so
bre os programas, subprogramas, proje
tos e subprojetos que recebem recursos
do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento - PNUD.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2° da Constitui

ção Federal, e nos artigos 24, inciso V, § 2° e 115, in
ciso I, do Regimento Interno, solicito a V. Exa. seja
encaminhado ao Exmo. Sr. Ministro do Meio Ambien
te o seguinte pedido de informações:

1. Quais os programas, subprogramas, projetos
e subprojetos deste Ministério que recebem recursos
do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvi
mento - PNUD, discriminando os valores atribuídos a
cada um deles;

2. Qual o procedimento adotado para o Governo
brasileiro receber recursos do PNUD, se na forma de
doação, operação de crédito ou prestação de servi
ços?

3. No caso dos recursos oriundos de operações
de crédito:

a) Qual o valor destinado pelo PNUD e da cor
respondente contrapartida total da União em cada
programa, subprograma, projeto e subprojeto?

b) Quais as condições de pagamento?
c) Qual o montante total do débito acumulado

até 31 de maio de 1999?
4. Quais os Grupos de Natureza de Despesa 

GND dos· programas, subprogramas, projetos e
subprojetós que recebem recursos do PNUD neste
Ministério?

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 857, DE 1999

(Do Sr. Doutor Rosinha)

Solicita informações ao Exmo. Sr.
Ministro de Estado da Cultura sobre os
programas, subprogramas, projetos e
subprojetos que recebem recursos do
Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento - PNUD.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2° da Constitui

ção Federal, e nos artigos 24, inciso V, § 2° e 115, in
ciso I, do Regimento Interno, solicito a V. Exa. seja
encaminhado ao Exmo. Sr. Ministro de Estado da
Cultura o seguinte pedido de informações:

1. Quais os programas, subprogramas, projetos
e subprojetos deste Ministério que recebem recursos
do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvi
mento - PNUD, discriminando os valores atribuídos a
cada um deles;

2. Qual o procedimento adotado para o Governo
brasileiro receber recursos do PNUD, se na forma de
doação, operação de crédito ou prestação de servi

. ços?
3. No caso dos recursos oriundos de operações

de crédito:
a) Qual o valor destinado pelo PNUD e da cor

respondente contrapartida total da União em cada
programa, subprograma, projeto e subprojeto?

b) Quais as condições de pagamento?
c) Qual o montante total do débito acumulado

até 31 de maio de 1999?
4. Quais os Grupos de Natureza de Despesa 

GND dos programas, subprogramas, projetos e
subprojetos que recebem recursos do PNUD neste
Ministério?
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5. Em relação a cada programa, subprograma,
projeto e subprojeto, custeados total ou parcialmente
com recursos do PNUD:

a)' Quantas são as pessoas contratadas para
prestar serviços a cada um deles?

b)Relação nominal das pessoas contratadas e
.suas respectivas funções, e a que dirigente ou superi
or estão hierarquicamente subordinadas;

c) Duração dos contratos com cada pessoa e o
valor da remune'ração mensal devida a cada pessoa;

6. Cópias de termos de referência ou documen
tos produzidos,' em cada programa, subprograma,
projeto e subprojeto, nos últimos cento e oitenta dias.

Sala das Sessoes, 26 de maio de 1999. -
Doutor Rosinha.· .

REQUERIMEr"TO DE INFORMAÇÕES
• 1\)2 858, DE 1999

(Do Sr. Doutor Rosinha) .

Solicita informação ao El!:mo. Sr. Mi
nistro de Estado da Saúde sobre os pro
gramas, sub-programas, projetos e
sub-projetos que recebem' recursos do
Programa das Naçõee Unidas' Para o
Desenvolvimento'" Pí\lUD..

Senhor Presidente, .
Com fundamento no'art. 50, § 29 da Constituição

Federal, e nos artigos 24, inciso V e § 29 e 115, inciso
I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Excelência
seja encaminhado ao Exmo Sr. Ministro de Estado da
Saúde o seguinte pedido de informações:

. ' 1. Quais os programas, Sub:programas, pr6js
tos e sub-projetos deste Ministério que recebem
recursos do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento.- PNUD, discriminando-os valores
atribuldos a cada umdéles;

2. Qual o procedimento adotado para o Governo
brasileiro receber recursos do PNUD, se na forma de
doação, operação de crédito ou prestação de serviço;
'. 3. No caso dos recursos oriundos de operações
de crédito:

á) qual o valor destinado pelo Pf\lÜDe da cor
respondente da contrapartida total da união em cada
programa, sub-programa, projeto e sub-projeto;

b) quais as condições de pagamento;
c) qual o montante total do débito acumulado

até 31 de maio de 1999. ' .
4'. Quais os Grupos de Natureza de Despesa 

GND dos programas, sub-programas,' projetos e
sub-projetos que recebem recursos do PNUD neste
Ministério;

5. Em relação a cada programa, sub-programas,
projetos e sub-projetos, custéados total ou parcialmente
com' recursos do PNUD:

a) quantas são as pessoas contratadas para
prestar serviços a cada um deles;

. b) relação nominal das 'pessoas contratadas e
suas respectivas funções, e àque dirigente ou superi
or estão hierarquicamente subordinadas;

c) duração dos contratos com cada pessoa e o
valor da remuneração mensál devida a cada pessoa;

6. Cópias de termos de referência ou documen
tos produzidos, em cada programa, sub-programa,
projeto e sub-projeto, nos ultimos cento e oitenta dias.

. Sala das Sessões, 26 de maio de 1999. 
Deputado Doutor Rosinha - PT - PR

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2,859, qE 1999 .

(Do Sr. Doutor Rosinha)

Solicita informações ao Exmo. Sr.
Ministro de Estado da Previdência e
Assistência Social sobre os programas,
sub-programas, projetos e sub-projetos
que recebem recursos do Programa das
Nações Unidas Para o Desenvolvimento
- PNUD•

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22 da Constituição

Federal, e nos artígos 24, inciso V e § 22 e 115, inciso
I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Excelência
seja encaminhado ao Exmo Sr. Ministro de Estado da
Previdênciae Assistência Social o seguinte pedido de
il1formações:' . .

t. Quais os programas, Sub-programas, proje-
. tos e sub-projetos deste Ministério que recebem re

cursos do Programa das Nações Unidas para o De
sém/olvimento - PNUD, discriminando os valores atri
.buídosa cadaurn deles;

. 2. Qual o pr,ocedimentÇl adotad~ para o Govern,o
brasileiro receberrecursos do PNUD, se na forma de
doação, operação de crédito ou prestação de serviço;

3i No caso dos recur~os oriundos de operações
de crédito: .

a),qual Qvalor destinado pelo PNUD e da cor
respondente,da contraparti,datotal da união em cáda
programa, sub,programa, projE;lto e sub-projeto;

b) quais a~ condições de pagamento;
c) qual o montante do débito acumulado até 31

de maio de 1999. .
4. Quais Os Grupos deJ~atureza d~ Despesa

GND dos programas,sub~prograrnqs, projetos e



3. No caso dos recursos oriundos: de operações
de crédito:

a) qual o valor destinado pelo P"IUD e.da cor
respondente da contrapartida total da União em cada
programa, sub-programa, projeto e sub-projeto;

b) quais as condições de pagam(~nto;

c) 'qual o montante total do, débito acumulado
até 31 de maio de 1999.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 861, DE 1999

(Do Sr. Doutor Rosinha)

Solicita informações ao ·Exmo. Sr.
Ministro de Estado doe Esportés e T.,.,is
mo sobre os programa:s, sub-programas,
projetos e sub-projetoo que recebem re
cursos do Programa f;las NflÇÕes Unidas
para o Desenvolviment,) - PNUD.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22 da Constituição

Federal, e nos artigos 24, inciso V e § 22 e 115, inciso
I, do Regimento" Interno, solicito a Vossa Excelência
seja encaminhado ao Exmo Sr. Ministro de Estado
dos Esportes e Turismo o seguint(~ pedicJb de informa-
ções: . '. ,-~

1. Quais os programas, sub-prouramas, proje-'
tos e sub-projetos deste Ministél'ie qu,~ recebem re
cursos do Programa das Nações Unidas para o De
senvolvimento - PNUD, discriminando I)S valores atri-
buídos a cada um deles; .

2. Qual o procedimento adotado para o Governe
brasileiro receber recursos do PNUD, ~Ie na forma de
doação, operação de crédito ou prest;~ção de servi
ços;
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sub-projetos que recebem recursos do PNUD neste sub-projetós que recebem recurs,)s do PNUD neste
Ministério; Ministério;

5. Em relação a cada programa, sub-programas, 5. Em relação a cada' um don programas,
projetos e sub-projetos, custeados total ou parcialmente . sub-programas, projetos e sub-projetcls, custeados
com recursos do PNUD: total ou parcialmente com recursos do PNUD: '

a) quantas são as pessoas contratadas para 'a). quantas são' as pessoal:> con':ratadas para
prestar serviços a cada um deles; prestar serviços a cada um deles;

b) relação nominal das pessoas contratadas e b) relação nominal das pessoas I~ontratadas e
suas respectivas funções, e a que dirigente ou superi- suas respectivas funções, e a que dirigente ou superi-
or estão hierarquicamente subordinadas; or estão hierarquicamente suborc!inadas;

c) duração dos contratos com cada pessoa e o ,c) duração dos contratos com cada pessoa e o
valor da remuneração mensal devida a cada pessoa; valor da remuneração mensal devlda a <:ada pessoa;

6. Cópias de termos de referência ou docum~n- 6. Cópias de termos de referência ou documen-
tos produzidos, em 'cada programa, sub-programa, tos produzidos, em cada programa, sub-programa,
projeto e sub-projeto, nos últimos cento e oitenta dias. projeto e sub-projeto, nos últimos cento e oitenta dias.

''-' Sãra 'das Sessões, 26 de maio de 1999. Sala das Sessões', 26 de maJo de 1999. - Depu-
Deputado Doutor Rosinha - PT - PRo tado Doutor Roslnha - PT - PRo

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 860, DE 1999

(Do Sr. Doutor Rosinha)

Solicita informações ao Exmo. Sr.
Ministro de Estado da Justiça sobre os
programas, sub-programas, projetos e
sub-projetos que recebem recursos do
Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento - PNUD.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22 da Constituição

Federal, e nos artigos 24, inciso V e § 22 e 115, inciso
I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Excelência
seja encaminhado ao Exmo Sr. Ministro de Estado da
Justiça o seguinte pedido' de informações:

1. Quais os programÇls, sub-programas, proje
tos e sub-projetos deste Ministério que recebem re
cursos do Programa das Nações Unidas para o De
senvolvimento - PNUD, discriminando os valores atri
buídos a cada um deles;

2. Qual o procedimento adotado para o Governo
Brasileiro receber recursos do PNUD, se na forma de
doação, operação de crédito ou prestação de servi
ços;

3. No caso dos recursos oriundos de operações
de crédito:.

a) qual o valor destinado pelo PNUD e da 'cor
respondente da contrapartida total da União em cada
programa, sub-programa, projeto e sub-projeto; .

b) quais as condições de pagamento;
c) qual o montante total do débito acumulado

até 31 de maio de 1999.
4. qUais os Grupos de Natureza de Despesa 

GND dos programas, sub-progra~as, projetos e



REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Ne 862, DE 1999

(Do Sr. Doutor Rosinha - PT/PR)

Solicita informação ao Exmo. Sr. Mi
nistro de Estado da Agricultura e do
Abastecimento sobre os programas,
sub-programas, projetos e sub-projetos
que recebem recursos do Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento
-PNUD.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22 da Constituição

Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 22 e 115, inciso I,
do Regimento Interno, solicito a Vossa Excelência
seja encaminhado ao Exm2 Sr. Ministro de Estado da
Agricultura e do Abastecimento o seguinte pedido de
informações:

1. Quais os programas, sub-programas, proje
tos e sub-projetos deste Ministério que recebem re
cursos do Programa das Nações Unidas para o De
senvolvimento - PNUD, discriminando os valores atri
buídos a cada um deles;

2. Qual o procedimento adotado para o Governo
Brasileiro receber recursos do PNUD, se n~ forma de
doação, operação de crédito ou prestação de servi
ços;

3. No caso dos recursos oriundos de operações
de crédito:

a) qual o valor destinado pelo PNUD e da cor
respondente da contrapartida total da União em cada
programa, sub-programa, projeto e sub-projeto;

b) quais as condições de pagamento;

'.



Maio de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 27 24193

b) quais as condiçÕes de pagamento; a) qual o valor destinado pelo PNUD e da cor-
e) qual o montant~ total do débito acumulado respondente da contrapartida total da União em cada

até 31 de maio de 1999. programa, sub-programa, projeto e sub-projeto;
4. Quais os Grupos de Natureza de Despesa - b) quais as condições de pagamento;

GND dos programas, sub-programas, projetos e c) qual o montante total do débito acumulado
sub-projetos que recebem recursos do PNUD neste até 31 de maio de 1999.
Ministério; 4. Quais os Grupos de Natureza de Despesa -

5. Em relação a cada programa, sub-programa, GND dos programas, sub-programas, projetos e
projeto e sub-projeto, custeados total ou parcialmente sub-projetos que recebem recursos do PNUD neste
com recursos do PNUD: Ministério;

a) Quantas são as pessoas contratadas para 5. Em relação a cada um dos programas,
prestar serviços a cada um deles; sub-programas, projetos e sub-projetos, custeados

b) Relação nominal das pessoas contratadas e total ou parcialmen!e com recursos do PNUD:
suas respectivas funções, e a que dirigente ou superi- a) qu~ntas sao as pessoas contratadas para
or estão hierarquicamente subordinadas; prestar servlç?s a ca~aum deles;

c) Duração dos contratos com cada pessoa e o b) rela~o noml~al das pess~~s contratadas ~
valor da remuneração mensal devida a cada pessoa; suas r!S~ctfvas !unçoes, e a que ?,ngente ou supen-

6. Cópias de termos de referência ou documen- or estao hlera~qulcamente subordinadas;
tos produzidos, em cada programa, sub-programa, c) duraçao do~ contratos co.m cada pessoa e .0

projeto e sub-projeto, nos últimos cento e oitenta dias. valor da rem~neraçao mensal devl~a ~ cada pessoa,
S I d S ssões 26 d maio de 1999. _ Depu- 6. Cópias de termos de referencla ou documen-

a a as e , e tos produzidos, em cada programa, sub-programa,
tado Doutor Roslnha, PT - PRo projeto e sub-projeto, nos últimos cento e oitenta dias.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES Sala das Sessões, 26 de maio de 1999. - Depu-
Nl! 864, DE 1999 tado Doutor Roslnha PT - PRo

(Do Sr. Doutor Rosinha) REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Solicita informações ao Exmo. Sr. Nl! 865, DE 1999

Ministro de Estado do Desenvolvimento, (Do Sr. Doutor Rosinha)
Indústria e Comércio sobre os pro- Solicita Informações ao Exmo. Sr.
gramas, sub-programas, projetos e Ministro de Estado dos Transportes so-
sub-projetos que r~bem .recursos do bre os programas, sub-programas, proje-
Programa das Naçoes Umdas para o tos e 8ub-projetôs qu~recebemrecursos
Desenvolvimento - PNUD. do Programa das Nações Unidas para o

\

Senhor Presidente, Desenvolvimento - PNUD.,
Com fundamento no art. 50, § 22 da Constituição Senhor Presidente,

Federal, e nos artigos 24, inciso V e § 22 e 115, inciso Com fundamento no art. 50, § 22 da Con~tituição

I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Excelência Federal, e nos artigos 24, inciso V e § 22 e 115, inciso
seja encaminhando ao Exmo Sr. Ministro de Estado I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Excelência
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio o seguinte seja encaminhado ao Exmo Sr. Ministro de Estado
pedido de informações: dos Tr~nsportes o seguinte pedido de informações:;

1. Quais os programas, sub-programas, proje- 1.' Quais os programas, sub-programas, proje-
tos e sub-projetos deste Ministério que, recebem tos e ~ub-projetos deste Ministério que recebem
recursos do Programa das Nações Unidas para o recursos do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento - PNUD, discriminando os valores Desenvolvimento - PNUD, discriminando os valores
atribuídos a cada um deles; atribuídos a cada um deles;

2. Qual o procedimento adotado para o Governo 2. Qual o procedimento adotado para o Governo
brasileiro receber recursos do PNUD, se na forma de brasileiro receber recursos do PNUD, se na formá de
doação, .operação de.crédito ou prestação de servi- doação, operação de crédito ou prestação de ,servi-
~~ ~~ ,

3. Np caso dos recursos oriundos de operações 3. No caso dos recursos oriundos de operações
de crédito: de crédito: I



REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NS! 867, DE 1999

(Do Sr. Doutor Rosinha)

Solicita informação ao Exmo. Sr. Mi
nistro de Estado da Educação sobre os
programas, sub-programas, projetos e
sub-projetos que recebem recursos do
Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento - PNUD.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. SO, § 22 , da Constitui

ção Federal, e nos artigos 24, inciso V e § 22 e 11S, in
ciso I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Exce
lência seja encaminhado ao Exmo Sr. Ministro de
Estado da Educação o seguinte pedido de informa
ções:

1. Quais os programas, sub-programas, proje
tos e sub-projetos deste Ministério que recebem
recursos do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento - PNUD, discriminando os valores
atribuídos a cada um deles;

2. Qual o procedimento adotado para o Governo
brasileiro receber recursos do PNUD, se na forma de

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 866, DE 1999

(Do Sr. Doutor Rosinha)

Solicita Informações ao Exmo. Sr.
Ministro de Estado da Fazenda sobre os
programas, sub-programas, projetos, e
sub-projetos que recebem recursos do
Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimeto - PNUD.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. SO, § 22 , da Constitui

ção Federal, e nos artigos 24, inciso Ve § 2º e 11S, in
ciso I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Exce
lência seja encaminhado ao Exmo Sr. Ministro de
Estado da Fazenda o seguinte pedido de informa
ções:

1. Quais os programas, sub-programas, proje
tos e sub-projetos deste Ministério que recebem
recursos do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento - PNUD, discriminando os valores
atribuídos a cada um deles;

2. Qual o procedimento adotado para o Governo
brasileiro receber recursos do PNUD, se na forma de
doação, operação de crédito ou prestação de servi
ços;
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a) qual o valor destinado pelo PNUD e da cor- 3. No caso dos recursos oriundos de operações
respondente da contrapartida total da União em cada de crédito:
programa, sub-programa, projeto e sub-projeto; a) qual o valor destinado pelo PNUD e da cor-

b) quais as condições de pagamento; respondente da contrapartida total da União em cada
c) qual o montante total do débito acumulado programa, sub-programa, projeto e sub-projeto;

até 31 de maio de 1999. b) quais as condições de pagamento;
4. Quais os Grupos de Natureza de Despesa - c) qual o montante total do débito acumulado

GND dos programas, sub-programas, projetos e até 31 de maio de 1999.
sub-projetos que recebem recursos do PNUD neste 4. Quais os Grupos de Natureza de Despesa _
Ministério; GND dos programas, sub-programas, projetos e

S. Em relação a cada um dos programas, sub-projetos que recebem recursos do PNUD neste
sub-programas, projetos e sub-projetos, custeados Ministério;
total ou parcialmente com recursos do PNUD: S. Em relação a cada um dos programas,

a) quantas são as pessoas contratadas para sub-programas, projetos e sub-projetos, custeados
prestar serviços a cada um deles; total ou parcialmente com recursos do PNUD:

b) relação nominal das pessoas contratadas e a) quantas são as pessoas contratadas para
suas respectivas funções, e a que dirigente ou superi- prestar serviços a cada um deles;
or estão hierarquicamente subordinadas; b) relação nominal das pessoas contratadas e

c) duração dos contratos com cada pessoa e o suas respectivas funções, e a que dirigente ou superi-
valor da remuneração mensal devida a cada pessoa; or estão hierarquicamente subordinadas;

6. Cópias de termos de referência ou documen- c) duração dos contratos com cada pessoa e o
tos produzidos, em cada programa, sub-programa, valor da remuneração mensal devida a cada pessoa;
projeto e sub-projeto, nos últimos cento e oitenta dias. 6. Cópias de termos de referência ou documen-

Sala das Sessões, 26 de maio de 1999. - Depu- tos produzidos, em cada programa, sub-programa,
tado Doutor Rosinha PT - PRo projeto e sub-projeto, nos últimos cento e oitenta dias.

Sala das Sessões, 26 de maio de 1999. - Depu
tado Doutor Rosinha - PT - PRo



3. No caso dos recursos oriundos de operações
de crédito:

a) qual o valor destinado pelo PNUD e da cor
respondente da contrapartida total da união em cada
programa, sub-programa, projeto e sub-projeto;

b) quais as condições de pagamento;
c) qual o montante total do débito acumulado

até 31 de maio de 1999.
4. Quais os Grupos de Natureza de Despesa 

GND dos programas, sub-programas, projetos e
sub-projetos que recebem recursos do PNUD neste
Ministério;

5. Em relação a cada um dos progra
mas,sub-programas, projetos e sub-projetos, custea
dos total ou parcialmente com recursos do PNUD:

a) quantas são as pessoas contratadas para
prestar serviços a cada um deles;

b) relação nominal das pessoas contratadas e
suas respectivas funções, e a que dirigente ou superi
or estão hierarquicamente subordinadas;

c) duração dos contratos com cada pessoa e o
valor da remuneração mensal devida a cada pessoa;

6. Cópias de termos de referência ou documen
tos produzidos, em cada um dos programa,
sub-programa, projeto e sub-projeto, nos últimos cen
to e oitenta dias.

Sala das Sessões, 26 de maio de 1999. - Depu
tado Doutor Rosinha - PT - PRo

INDICAÇÃO N2 280, DE 1999
(Do Sr. Wellington Dias)

Sugere a Exma Diretora-Presidente
da Companhia Energética do Estado do
Piauí - CEPISA, a abertura de negocia
ções com os servidores relativa ao acor
do coletivo de trabalho, bem como, que
reveja decisão administrativa que colo
cou em disponibilidade servidores da
empresa.

Excelentíssima Senhora Diretora-Presidente,
Nos termos do artigo 113 do Regimento Interno

da Câmara dos Deputados, sugerimos a Vossa Exce
lência a abertura de negociações com os servidores
da Companhia Energética do Estado do Piauí 
CEPISA, com vista ao acordo coletivo de trabalho,
bem como, que seja revista a decisão administrativa
que colocou em disponibilidade 168 empregados da
empresa.
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doação, operação de crédito ou prestação de servi- 2. Qual o procedimento adotado para o Governo
ços; brasileiro receber recursos do PNUB, se na forma de

3. No caso dos recursos oriundos de operações doação, operação de crédito ou prestação de servi-
de crédito: ços;

a) qual o valor destinado pelo PNUD e da cor
respondente da contrapartida total da União em cada
programa, sub-programa, projeto e sub-projeto;

b) quais as condições de pagamento;
c) qual o montante total do débito acumulado

até 31 de maio de 1999.
4. Quais os Grupos de Natureza de Despesa 

GND dos programas, sub-programas, projetos e
sub-projetos que recebem recursos do PNUD neste
Ministério;

5. Em relação a cada um dos programas,
sub-programas, projetos e sub-projetos, custeados
total ou parcialmente com recursos do PNUD:

a) quantas são as pessoas contratadas para
prestar serviços a cada um deles;

b) relação nominal das pessoas contratadas e
suas respectivas funções, e a que dirigente ou superi
or estão hierarquicamente subordinadas;

c) duração dos contratos com cada pessoa e o
valor da remuneração mensal devida a cada pessoa.

6. Cópias de termos de referência ou documen
tos produzidos, em cada programa, sub-programa,
projeto e sub-projeto, nos últimos cento e oitenta dias.

Sala das Sessões, 26 de maio de 1999. - Depu
tado Doutor Rosinha - PT- PRo

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N!2 868, DE 1999

(Do Sr. Doutor Rosinha)

Solicita informação ao Exmo Sr.
Ministro de Estado do Orçamento e Ges
tão sobre os programas, sub-programas,
projetos e sub-projetos que recebem re
cursos do Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento - PNUD.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2S! da Constituição

Federal, e nos artigos 24, inciso V e § 2S! e 115, inciso
I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Excelência
seja encaminhado ao Exmo Sr. Ministro de Estado do
orçamento e Getão o seguinte pedido de informa
ções:

1. Quais os programas, sub-programas, proje
tos e sub-projetos deste Ministério que recebem
recursos do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento - PNUD, discriminando os valores
atribuídos a cada um deles;
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Justificação

Cerca de 1.300 famílias de trabalhadores da
Cepisa estão diante do impasse e as incertezas de
correntes do tratamento dispensado pela Direção
desta Empresa pela não negociação do acordo coleti
vo de trabalho.

Segundo documento enviado a este gabinete, a
Eletrobrás teria apresentado uma proposta global ao
Coletivo Nacional dos Urbanitários para o fechamen
to do Acordo Nacional dos Eletricitários. Conforme o
documento, a Direção da Cepisa justifica a não nego
ciação com o sindicato da categoria por considerar
que os parâmetros da proposta da Eletrobrás não
servem para o fechamento do acordo no Piauí. Os ce
pisianos, em assembléia geral, aceitaram a proposta
da Eletrobrás como referência para negociação.

Outro fato, é que a Direção da empresa estaria
descumprindo decisões judiciais e ignorando as leis e
a Constituição do País, como no caso em que sus
pendeu o pagamento dos salários dos dirigentes do
Sindicato dos Urbanitários, em uma clara afronta à
garantia constitucional de autonomia dos órgãos re
presentantes dos trabalhadores. Ainda segundo o do
cumento, outros 168 empregados-entre os quais se
contam gestantes, idosos e arrimos de fam í1ia - foram
colocados em disposição, impedidos de trabalhar.

Este processo, lembra os piores momentos do
regime militar: decisões tomadas à socapa, que subi
tamente destroem a tranqüilidade de várias pessoas,
sem que lhes sejam garantidos os mínimos direitos
de defesa, ou mesmo de participar da busca de solu
ções alternativas, apresentando propostas ou de
analisar conjuntamente as verdadeiras necessidades
da empresa.

A Cepisa é uma das maiores empresas do esta
do, e sua direção não pode ignorar o que representa
para a economia e o desenvolvimento local.

Como estatal que ainda é, ademais, pertence
aos cidadãos brasileiros, e em particular aos cida
dãos piauienses, uma vez que o Estado do Piauí é um
de seus maiores acionistas.

Um estado pobre, como o Piauí, marcado pela
desigualdade na distribuição de renda, não pode
prescindir do controle público da distribuição de ener
gia, para a democratização do acesso: trata-se me~

mo de condição fundamental para o seu desenvolvI
mento.

Neste sentido, venho exortar a administração
da Cepisa para que reveja essa sua decisão e abra
negociações com os trabalhadores postos em dispo
nibilidade, a fim de encontrarem, juntos, medidas al-

ternativas, bem COrrio, a abertura de diálogo com vista
ao fechamento do acordo coletivo de trabalho.

Sala das Sessões, 26 de maio de 1999. 
Wellington Dias, Deputado Federal - PT - PI.

REQUERIMENTO N2 ,DE 1999
(Do Sr. Wellington Dias)

Requer o envio de Indicação a Exma
Diretora-Presidente da Companhia Ener
gética do Estado do Piauí - CEPISA, su
gerindo a abertura de negociações com
os servidores com vista ao acordo coleti
vo de trabalho.

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos

do art. 113, inciso I, e § 111 do Regimento Interno da
Câmara dos Detupados, o encaminhamento da Indi
cação em anexo, na qual solicitamos à Direto
ra-Presidente da Companhia Energética do Piauí 
CEPISA a abertura de negociações com os servido
res com vista ao acordo coletivo de trabalho, bem
como, que reveja a decisão administrativa que colo
cou em disponibilidade 168 empregados da empresa.

Sala das Sessões, 26 de maio de 1999. 
Wellington Dias, Deputado Federal - PT - PI.

INDICAÇÃO N51 281, DE 1999
(Do Sr. Wellington Dias)

Sugere ao Exmo Presidente da cen-
trais Elétricas Brasileiras S/A
ELETROBRÁS, realizar ações junto à
Companhia Energética do Piauí S/A 
CEPISA, relativo ao acordo coletivo de
trabalho e revisão de decisão administra
tiva que colocou em desponibilidade ser
vidores da empresa.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 113 do Regimento Interno

da Câmara dos Deputados, sugerimos a Vossa Exce
lência a realização de ações junta à Direção da Com
panhia Energética do Piauí S/A - CEPISA, com vista
a abertura de negociações relativa ao acordo coletivo
de trabalho, bem como, que seja revista a decisão ad
ministrativa que colocou em disponibilidade 168 em
pregados daquela empresa.

Justificação

Cerca de 1.300 famílias de trabalhadores da
Cepisa estão diante do impasse e as incertezas de
correntes do tratamento dispinsado pela direção da
quela empresa pela não negociação do acordo coleti
vo de trabalho.
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Segundo documento enviado a este gabinete bem como que seja analisada a proposta global da
pelo Sindicato dos Urbanitários, a Eletrobrás apre- Eletrobrás apresentada ao Coletivo Nacional dos
sentou uma proposta global ao Coletivo Nacional dos Urbanitários visando o fechamento do Acordo Coleti-
Urbanitários para o fechamento do Acordo Nacional vo de Trabalho.
dos Eletricitários. Em assembléia geral, os cepisianos O Governo Federal, a Chesf, a própria direção
reunidos aceitaram a proposta da Eletrobrás como re- da empresa não podem ignorar o fato de que o Esta-
ferência para negociação, entretanto, lamentavel- do do Piauí tem participação significativa no capital
mente, a direção da Cepisaafirma categoricamente da Cepisa, mas devem respeitar os direitos e a vonta-
que não reabrirá as negociações com o sindicato da de do povo piauiense - que repudia com veemência o
categoria por considerar que os parâmetros da pro- autoritarismo, a incompetência e a insensibilidade
posta da Eletrobrás não servem para o fechamento que se vêm demonstrando, no trato dos problemas,
do acordo no Piauí, e que vai aguardar o julgamento até o momento.
do dissídio coletivo. Sala das Sessões, 26 de maio de 1999. -

Ocorre que a Direção da Cepisa vem revelando Wellington Dias, Deputado Federal- PT - PI.
total desrespeito pelo povo piauiense, descumprindo REQUERIMENTO N2 DE 1999
decisões judiciais, recusando-se aprestar esclareci- (Do Sr. wellington'Dias)
mentos aos parlamentares estaduaiS, confrontando o
Executivo local e ignorando as leis e a Constituição Requer o envio de Indicação ao
do País, como no caso em que suspendeu o paga- Exmo Presidente da Centra!s Elétricas
mento dos salários dos dirigentes do Sindicato dos Brasileiras S/A - ELETROBRAS, sugerin-
Urbanitários, em uma clara afronta à garantia consti- do realizar ações junto à Companhia
tucional e autonomia dos órgãos representantes dos Energética do Piauí S/A - CEPISA, relati-
trabalhadores. Outros 168 empregados - entre os vo ao acordo coletivo de trabalho.
quais se contam gestantes, idosos e arrimos de famí- Senhor Presidente,
lia - foram colocados em disposição, impedidos de Requeremos a Vossa Excelência, nos termos
trabalhar. do art. 113, inciso I, e § 12 do Regimento Interno da

Este processo, lembra os piores momentos do Câmara dos Deputados, o encaminhamento da Indi-
regime militar: decisões tomadas à socapa, que subi- cação em anexo, na qual sugerimos ao Excelentíssi-
tamente destroem a tranqüilidade de várias pessoas, mo Senhor Firmino Ferreira Sampaio Neto, Presiden-
sem que lhes sejam garantidos os mínimos direitos te da Centrais Elétricas Brasileiras S/A -
de defesa, ou mesmo de participar da busca de solu- ELETROBRÁS, realizar ações junto à Direção da
ções alternativas, apresentando propostas, ou de Companhia Energética do Piauí S/A - CEPISA relati-
analisar conjuntamente as verdadeiras necessidades vo ao acordo coletivo de trabalho e revisão de deci-
da empresa. são administrativa que colocou em disponibilidade

A Cepisa é uma das maiores empresas do esta- empregados da empresa.
do, e sua direção não pode ignorar o que representa Sala das Sessões, 26 de maio de 1999. -
para a econimia e o desenvolvimento local. Como es- Wellington Dias, Deputado Federal - PT - Pio
tatal que ainda é, ademais, pertence aos cidadãos PROJETO DE LEI N21 015 DE 1999
brasileiros, e em particular aos cidadãos piauienses, (Do Sr Milton Mont!>
uma vez que o Estado do Piauí é um de seus maiores .
acionistas. Estabelece limites de peso bruto to-

Um estado pobre, como o Piauí, marcado pela tal,e peso bruto transmitido pOr eixos de
desigualdade na distribuição de renda, não pode veiculas de transporte de cargas.
prescindir do controle público da distribuição de ener- O Congresso Nacional decreta:
gia, para a democratização do acesso: trata-se mes- Art. 1!l Fica permitida a tolerância máxima de 5%
mo de condição fundamental para o seu desenvolvi- (cinco por cento) sobre os limites de peso bruto total e
mento. peso bruto transmitido por eixo de veículos de trans-

Neste sentido, venho sugerir a Vossa Excelên- porte de cargas à superfície das rodovias públicas fe-
cia a adoção de medidas paraque a administração da derais, estaduais ou municipais ou sob concessão.
Cepisa reveja essa sua decisão e abra negociações Parágrafo único. Se verificado em um ou mais
com os' trabalhadores postos em disponibilidade, a eixos, excesso de peso e nos demais, peso inferior,
fim de encontrarem, juntos, medidas alternativas, será feita a compensação entre eles, de modo que a



I - medidas fiscais referentes a renúncia fiscal
de percentual do imposto indireto federal em vigor
que inicia sobre a produção de bens industriais, apli
cável à produção dos veículos que se enquadrem no
programa objeto desta lei;

11- medidas creditícias referentes à definição de
linhas especiais de financiamento, com taxas de juros
menores e prazos de pagamento maiores para aque
les consumidores que se inscrevem e vierem a ser
enquadrados no Programa

111 - medidas reguladoras que, observada a le
gislação em vigor, garantam a plena e adequada exe
cução do Programa;

Parágrafo único. O Governo Federal celebrará
convênios com governos estaduais e gGvernos muni-

tar:

Brasília, 26 de maio de 1999

Senhor Presidente,
Na reunião ordinária de hoje, esta comissão

aprovou anteprojeto de lei instituindo o Programa Na
cional de Renovação e Reciclagem de Veículos Auto
motores.

Ante o exposto, encaminhamos original e cópi
as da proposição em tela para que Vossa Excelência
autorize a numeração e despacho às comissões com
petentes.

Respeitosamente, Deputado Aloizio Merca
dante, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 1.016, DE 1999
(Da Comissão Permanente de Economia,

Indústria e Comércio)

Institui o Programa Nacional de Re
novação e Reciclagem de Veículos Auto
motores e dá outras providências.

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1g Institui-se por esta lei o Programa de Re

novação e Reciclagem de Veículos Automotores, que
consiste em um conjunto acordado de medidas go
vernamentais e da iniciativa privada destinado a esti
mular a substituição programada de veículos automo
tores de fabricação nacional em circulação no País e
que tenham tempo de uso igualou superior a quinze
anos, objetivando-se a geração de renda, impostos e
empregos e a melhoria das condições de vida da po
pulação, especialmente nas grandes concentrações
urbanas brasileiras.

Art. 22 Ao Governo Federal caberá implemen-

Justificação

O exame de resultados apresentados nas pesa
gens das cargas de caminhões em balanças móveis e
em fixas, tem demonstrado que existe uma diferença
substancial de até 5% entre os dois tipos de balanças.
Na balança móvel, em que a pesagem é feita por
eixo, a carga torna-se sempre mais pesada do que na
balança fixa, que mede o peso bruto total.

Isso tem gerado muitas notificações contra os
transportadores de carga, acusados de trafegarem
com excesso de peso. Na verdade, esses transporta
dores pesam suas cargas na origem em balanças fi
xas, e são aferidos nas estradas em balanças móveis,
nas quais a carga aparece mais pesada.

Outra questão de grande relevância é a arruma
ção e a característica de cada carga, propiciando um
peso bruto total adequado, no entanto justamente por
características particulares, vez ou outra podem oca
sionar diferenças em cada eixo aferido.

Dessa forma, visa o presente projeto reconside
rar essas questões, permitindo que apenas o excesso
de determinado eixo não venha ser penalizado, se a
soma do peso de todos os eixos não ultrapassam os
limites de peso bruto total previsto nesta lei.

A solução para o caso consiste portanto, em
manter o percentual de tolerância de 5%, além de
considerar a soma de todos os eixos.

Essa é a proposta constante do projeto de lei
que ora apresentamos, e que esperamos seja apro
vada pelos nobres pares, de forma a evitar que essa
situação incômoda das avaliações desiguais dos pe
sos das cargas transportadas continue sendo um
transtorno para muitos dos profissionais do setor de
transporte de carga no País.

Sala das Sessões, 26 de maio de 1999. - Depu
tado Milton Monti.
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soma de todos os eixos não ultrapassem os limites de COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA
peso bruto total estabelecido nesta lei. E COMÉRCIO

Art. 22 Somente poderá haver autuação, por Ofício-Preso nll 110/99
ocasião da pesagem do veículo nas balanças rodo
viárias, quando o veículo ultrapassar os limites fixa
dos nesta lei, sendo obrigatório constar os pesos de
cada eixo.

Art. 32 O Poder Executivo regulamentará os limi
tes de peso máximo permitido por eixo ou peso bruto
de acordo com as características de cada veículo.

Art. 411 Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Art. 52 Revogam-se as disposições em contrário
em especial a Lei n2 7.408 de 25 de novembro de
1985.
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cipais que vierem a participar de implementação do 11 - definir os procedimentos administrativos
Programa Nacional de Renovação e Reciclagem de para o recebimento e o encaminhamento dos veícu-
Veículos Automotores, com o objetivo de alcançar in- los usados a serem substituídos aos centros de reci-
centivos fiscais que o viabilizem. clagem credenciados, conforme o previsto no art. 9

Art. 311 Às empresas fabricantes de veículos au- desta lei;
tomotores, que vierem a aderir ao Programa Nacional 111 - elaborar e rever, quando for o caso, a ''Ta-
de Renovação de Reciclagem de Veículos Automoto- bela de Valores para a Concessão dos descontos na
res, caberá reduzir o preço líquido de comercializa- Compra do Carro Zero Km";
ção (custo de produção mais lucros) do veículo pro- IV - propor e definir os critérios para o enqua-
duzido para os fins do programa, no mínimo na mes- dramento dos consumidores do Programa, levando
ma proporção alcançada pela renúncia fiscal total de em conta o tempo e as condições de uso do veículo,
tributos incidentes sobre o mesmo, de modo a se ob- as condições ambientais e de trânsito nas grandes
ter uma redução do preço final ao consumidor de or- concentrações urbanas do País e outras considera-
dem de 30%. ções que julgar pertinentes para se atingir os objeti-

Art. 411 Estabelece-se em 85% o índice de naci- vos colimados nesta lei.
onalização de componentes produzidos no País para V - credenciar as concessionárias de venda de
os veículos novos que vierem a fazer parte do Progra- veículos que participarão do programa.
ma Nacional de Renovação e Reciclagem de Veícu- Art. gll Fica definido que os veículos destinados
los Automotores. ao sucateamento, por força desta lei, serão entregues

Art.511 Fica definido que, com o intuito de se es- em centros de reciclagem, a serem criados e devida-
timular a necessária revitalização do Programa Naci- mente catalogados pelo Governo Federal mediante Ii-
onal do Álcool, o veículo em circulação que utilize o citação pública.
álcool hidratado como combustível, caso venha a ser § 111 Aos centros de reciclagem referidos no
su~stitUí~o nas condições pre~istas nesta lei, s~.-Io-á caput deste artigo caberão a classificação dos veícu-
obngatonamente, por outro veiculo novo que utilize o los, com base no ano de fabricação e condições de
mesmo combustlvel. reciclagem, e a indicação do posicionamento dos

Parágrafo único. Como forma de participar do mesmos na ''Tabela de Valores para a Concessão de
esforço conjunto do programa, a entidade que con- Descontos na Compra do Carro Zero KM".
grega nacionalmente os produtores de álcool definirá § 211 A classificação e o posicionamento dos veí-
sua contrapartida de incentivos. culos na Tabela de Valores, conforme o referido no

Art. 611 Constitui meta do Programa Nacional de parágrafo anterior, constará de um laudo emitido pelo
Renovação e Reciclagem de Veículos Automotores, Centro de Reciclagem.
durante os primeiros cinco anos de sua vigência, a Art. 10. O proprietário de veículo com mais de
substituição anual de 400.000 veículos que atende- quinze anos de uso, que se apresentar para trocá-lo
rem aos requisitos desta lei. por outro novo e for qualificado pelo programa, rece-

Art. 711 Criar-se-á, por decreto do Governo Fe- berá um bônus cujo valor em reais corresponderá à
deral, o Conselho Gestor do Programa Nacional de classificação do veículo na "Tabela de Valores para a
Renovação e Reciclagem de Veículos Automotores, Concessão dos Descontos na Compra do Carro Zero
a ser constituído de forma multipartite e paritária por KM".
representações de governo, de empresários e traba- § 111 O bônus a que se refere o caput deste arti-
Ihadores das cadeias produtivas do setor automotivo go poderá se nominativo ou ao portador, a critério das
e do setor sucroalcooleiro e de associações de con- autoridades monetárias do País, obedecida a legisla-
sumidores, cujas atribuições são definidas no art. 811• ção em vigor.

Art. 811 São atribuições do Conselho Gestor do § 211 O proprietário de veículo movido por com-
Programa Nacional de Renovação e Reciclagem de bustível álcool hidratado receberá bônus que especi-
Veículos Automotores, entre outras: fique essa situação, para efeito de cumprimento do

1-definir as instituições públicas e privadas e os que dispõe o art. 511 desta lei.
seus respectivos endereços, que serão credenciadas § 311 Constitui pré-requisito para a emissão do
para receber as inscrições dos consumidores interes- bônus pelo agente autorizado (art. 811, inciso I) a emis-
sados em aderir ao Programa, procedendo-se àdevi- são do laudo conforme prevê o art. gll e seus parágra-
da publicação dessas informações; fos.



SEÇÃO I
Conceito e Atividades Privativas de Instituições

Financeiras

Art. 22 Consideram-se instituições financeiras,
para os efeitos da legislação em vigor, as pessoas ju
rídicas públicas ou privadas que tenham como ativi
dade a exploração dos serviços privativos de institui
ção financeira, nos termos desta lei.

§ 12 É vedada às instituições financeiras explo
rar qualquer outro serviço que não esteja expressa
mente previsto na autorização de funcionamento con
cedida pelo órgão fiscalizador das instituições finan
ceiras.

§ 22 A lei tipificará como crime contra a econo
mia popular a exploração de serviços privativos de

PROJETO DE LEI DO COMPLEMENTAR
N2 42, DE 1999

Regulamenta O Inciso V do Arta 163
da Constituição Federal, dispondo sobre
a fiscalização das instituições financei
ras, o risco da liquidação dessas institui
ções, autoriza a criação da Agência Naci
onal de Fiscalização das Instituições Fi
nanceiras - ANFIF e do Instituto Segura
dor do Créditos contra Instituições Final\>
ceiras -ISIF, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

CAPíTULO I
Da Disposição Preliminar

Art. 12 Esta lei complementar regulamenta o In
ciso V do art. 163 da Constituição Federal, dispondo
sobre a fiscalização das instituições financeiras, o ris
co de liquidação dessas instituições, autoriza a cria
ção da Agência Nacional de Fiscalização das Institui
ções Financeiras - ANFIF e do Instituto Segurador de
Créditos contra Instituições Financeiras -ISIF.

CAPíTULO 11
Da Instituição Financeira

Justificação

Realizou-se, no último dia 15 de abril, audiência
pública na Comissão de Economia, Indústria e Co
mércio, com representantes de empresários e de tra
balhadores dos setores automotivo e sucroalcooleiro,
para debater a proposta de renovação e reciclagem
da frota de veículos.

O nível de consenso observado nas interven
ções dos expositores nos deixa muito otimistas com
respeito à viabilização dessa proposta, vital para a re
ativação de duas cadeias produtivas que têm enorme
poder direto e indireto de criar postos de trabalho, ge
rar renda e impulsionar a arrecadação fiscal. Sem
contar os impactos positivos no meio ambiente e na
vida urbana proporcionados pela troca de veículos
velhos por novos, melhor dizendo, pelo rejuvenesci
mento da frota atualmente existente.

Obviamente, para ter efeitos duradouros, o pro
grama não poderá se limitar a um ou dois anos, como,
infelizmente, ocorreu com a Câmara Setorial do setor
automotivo, cujos resultados positivos foram cercea
dos pela desistência do Governo em manter as nego
ciações e acordos que dela se originaram. Deverá
ser, pois, um programa de longa aplicação, para que
possa produzir todos os benefícios potenciais que
contém, espalhando seus efeitos para outros setores
e regiões do País.

A Comissão de Economia, Indústria e Comércio
submete o presente projeto de lei à apreciação do
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Art. 11. De posse do bônus referido no artigo an- Congresso Nacional e ao debate na sociedade, con~
terior, o consumidor se apresentará em qualquer con- victa de que a proposta é oportuna e alvissareira aos
cessionária de venda de veículo do País, credenciada mais altos interesses do País, paliicularmente aos
pelo programa, e adquirirá o veículo de sua preferên- trabalhadores que se vêem acossados diariamente
cia, fazendo jus ao abatimento correspondente ao va- pelo fantasma do desemprego.
lor do bônus, nas condições previstas nesta lei e nas Oportuno dizer que a base do projeto de lei é o
regulamentações a ela atinentes. livro Renovação e Reciclagem da Frota de Veículos:

Art. 12. O Conselho Gestor previsto nesta lei uma Proposta dos Metalúrgicos do ABC, de i 998, de
será instalado pelo Governo no prazo máximo de trin- autoria do Sindicato dos Metalúrgicos do ASC.
ta dias a contar da data da publicação da presente lei. Sala das Sessões, 26 de maio de 1999. ~ Depu~

Art. 13. Os Ministérios da Fazenda e do Desen- tado Aloizio Mercadante, Presidente.
volvimento, Indústria, Comércio e Turismo terão um
prazo máximo de sessenta dias, a contar da data da
publicação da presente lei, para definirem e baixarem
os atos que viabilizem o que dispõe o artigo 22 e seus
incisos desta lei.

Parágrafo único. Uma vez instalado, o Conselho
Gestor terá um prazo máximo de sessenta dias, a
contar da data da sua instalação, para cumprir o que
lhe é atribuído pelo art. 82 da presente lei.

Art. 13. Esta lei entra em vigor na data da sua
publicação.



11 - detém o controle indireto da instituição por
meio de uma ou mais sociedades controladas;

11I - participa de grupo de pessoas, vinculadas
ou não por acordo de votos, que detém o controle da
instituição financeira ou da sociedade que, direta ou
indiretamente, a controla.

§ 12 Equipara-se à controladora a sociedade
controlada por meio da qual éexercido o controle indi
reto da instituição financeira.

§ 22 Se o controle é exercido por sociedade es
trangeira, consideram-se controladoras:

I - a sociedade ou sociedades estrangeiras que
detêm o controle direto da instituição financeira; ou

11 - no caso de controle indireto, as sociedades
brasileiras por meio das quais se exerce o controle in
direto e a sociedade ou sociedades estrangeiras que
as controlam diretamente.

Art. 62 Asociedade controladora brasileira deve
rá ser organizada como sociedade anônima e somen
te poderá ter por objeto social, além do controle de
instituições financeiras:

I - o controle de sociedades que explorem ativi
dades auxiliares ou complementares dos serviços fi
nanceiros, assim definidas em resolução do Conse
lho Monetário Nacional- CMN; e

11 - a participação minoritária, não superior a
vinte por cento das ações ou quotas, em sociedades
não compreendidas no inciso anterior, desde que o
cuéto de aquisição do investimento em cada uma não
ultrapasse dez por cento do capital social da controla
dora.

Art. 72 As sociedades controladoras brasileiras
eestrangeiras estão sujeitas a registros junto à autori
dade fiscalizadora como condição para a autorização
de funcionamento da instituição financeira controla
da.

, Art. 8º A fusão, a incorporação e a cisão de so
ciedade controladora brasileira dependem de prévia

SEÇÃO 11
Do Controle das Instituições Financeiras

Art. 42 O exercício do poder de controle direto de
instituição financeira é privativo das pessoas jurídicas
registradas como sociedades controladoras e de ou
tras instituições financeiras, podendo o controlador
de corretora ou distribuidora de valores mobiliários
ser pessoa natural registrada como empresário finan
ceiro.
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instituição fi~ancei~a sem.a competente autorização, § 12 0 poder de controle indireto de instituição fi-
bem como a Infraçao ao disposto no parágrafo anteri- nanceira somente pode ser exercido por sociedade
oro controladora, outra instituição financeira ou empresá-

Art. 32 É privativa de instituição financeira a ex- rio financeiro.
ploração dos seguintes serviços: § 22 O detentor do poder de controle de institui-

I - intermediação nos mercados monetários e ção financeira que não satisfizer a esses requisitos
de capitais mediante captação de recursos financei- não poderá, sob pena de nulidade, exercer, sem pré-
ros para aplicação em operações de crédito, títulos via aprovação da autoridade fiscalizadora, odireito de
de crédito ou da dívida pública, valores mobiliários, voto de que for titular na instituição financeira ou em
moeda estrangeira, contratos de arrendamento mer- sociedade que a controle, direta ou indiretamente.
cantil ou outros ativos financeiros; Art. 52 Considera-se controladora, para os efei-

11- intermediação nos mercados de valores mo- tos desta lei complementar, a sociedade que:
biliários mediante compra e venda de títulos, por con- 1-detém o controle direto da instituição finance-
ta própria ou de terceiros; ira;

111- custódia e administração de ativos financei
ros de propriedades de terceiros;

IV - empréstimo de dinheiro a juros ou desconto
de créditos, ou títulos de créditos, ainda que mediante
aplicação somente de recursos próprios;

V - prestação de garantia a obrigações de ter-
ceiros.

Parágrafo único. Não se incluem entre os servi
ços privativos de instituição financeira:

I - a compra e venda de bens e o fornecimento
de serviços com pagamento a prazo ou em presta
ções;

11- as operações de crédito e a prestação de ga
rantias entre o produtor e o fornecedor dos seus insu
mos, entre o comerciante e o fornecedor das merca
dorias do seu comércio; entre a empresa, seus em
pregados e entidades que tenham por fim benefi
ciá-los, ou entre estas e seus associados; entre socie
dades controladoras e controladas, coligadas ou sob
controle comum; e, desde que sem habitualidade en
tre quaisquer outras pessoas;

11I- os serviços prestados por sociedades segu
radoras, e entidades de previdência privada e consór
cios;

IV - a prestação de garantia real ou fidejussória
prestada por pessoas físicas ou jurídicas às obriga
ções de terceiros, exceto a prestada por instituição fi
nanceira.
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1- fazer cumprir as disposições legais e as nor
mas expedidas pelo CMN quanto à instalação, funcio
namento, normas operacionais e atividades de insti
tuições financeiras, sociedades controladoras de ins
tituições financeiras e empresário financeiro, e mer
cados cambial, monetário, creditício, mercados de
valores, de futuros e de derivativos, além do mercado
de capitais, e das companhias abertas;

11- a aplicação, sempre que não forem respeita
das as disposições legais, das correspondentes pe
nalidades administrativas;

aprovação do órgão competente para autorizar o fun
cionamento da instituição financeira controlada.

SEÇÃO 111
Do Empresário Financeiro

Art. 92 Considera-se empresário financeiro a
pessoa natural que:

1- detém o controle de sociedade controladora,
a que se refere o art. 32;

_" - participa de grupo de pessoas, vinculadas
ou nao por acordo de votos, que detém o controle de
sociedade controladora;

111 - exerce, isoladamente ou em conjunto com
outras pessoas, vinculadas ou não por acordo de vo
tos, o controle direto de corretora ou distribuidora de
valores mobiliários; ou

IV - exerce cargo de presidente do conselho de
administração ou de presidente ou superintendente
de diretoria de instituição financeira, ou sociedade
controladora, sem controle pré-constituído.

Art. 10. O empresário financeiro, além de estar
legalmente habilitado a exercer cargo de administra
dor de companhia aberta, deverá ter:

1- experiência como empresário ou administra
dor de empresa;

11-conduta ilibada na vida empresarial e na par
ticipação nos mercados monetários e de capitais;

111 - reputação de homem probo, responsável e
prudente que o qualifique para a administração de
bens de terceiros confiados à sua guarda. .

Parágrafo único. O empresário financeiro está
sujeito a registro no órgão competente para autorizar
o funcionamento da instituição financeira.

Art. 11. lei ordinária estabelecerá outros dispo
sitivos aplicáveis à constituição e funcionamento·das
instituições financeiras, sociedades controladas e
empresário financeiro.

de:
Art. 12.

CAPíTULO 111
Da Fiscalização

A atividade de fiscalização compreen-

. 111- ~ supervisão prudencial da instituição finan-
ceira, SOCiedade controladora de instituição financei
ra e empresário financeiro e mercados cambial mo
netário, creditício, mercados de valores, de futu~os e
de deriva,tivos, além do mercado de capitais, e das
companhias abertas, com vista a:

a) garantir aestabilidade do sistema financeiro'
b) proteger a poupança, os depósitos e aplic~

ções do público;
c) prevenir a ocorrência de fraudes e irregulari

dades nas instituições financeiras e nos mercados;
d) prevenir e corrigir situações anormais de

mercado, inclusive a manipulação destes.
Art. 13. A fiscalização será exercida:
I. - ordinariamente em todas as instituições fi

nanceiras e mercados e fundos de investimentos; e
11 - extraordinariamente sempre que a autorida

de fiscalizadora julgar necessária, tendo em vista o
descumprimento da legislação e das normas perti
nentes ou a ocorrência de sintomas que indiquem ris
co de insolvência ou i1iquidez da instituição financeira
ou de perdas para seus depositantes.

§ 12 O regulamento definirá a sistemática, a
abrangência e a periodicidade da fiscalização ordiná
ria e extraordinária, bem como os poderes e atribui
ções da autoridade fiscalizadora em cada caso.

§ 22 Qualquer cidadão que se sinta prejudicado
ou que tenha conhecimento de irregularidade pratica
da por instituição financeira ou seu preposto, poderá
representar junto à Anfif que, se verificados indícios
de irregularidades em averiguação preliminar, instau
rará o processo administrativo de que trata o inciso 11
deste artigo.

§ 32 A instauração de processo administrativo
em vista de representação de qualquer das Casas do
Congresso Nacional, ou de suas Comissões, inde
penderá de averiguação preliminar.

CAPíTULO IV
Da Agência Nacionai de Fiscalização
Das Instituições Financeiras - ANFIF

SEÇÃO I
Da Criação da Anfif

Art. 14. Fica o Poder Executivo autorizado a cri
ar, por lei, a Agência Nacional de Fiscalização das
Instituições Financeiras - ANFIF, autarquia vinculada
ao Ministério da Fazenda, com sede e foro no Distrito
Federal, com as seguintes características:

I - terá jurisdição em todo o território nacional,
indepenqência administrativa, sem subordinação hie
rárquica, e autonomia financeira, sujeita a fiscaliza
ção exercida pelo sistema de controle interno do Po-



Maio de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 27 24203
der Executivo e pelo Congresso Nacional, mediante
controle externo;

11- poderá:
a) estabelecer unidades regionais;
b) celebrar convênios para a execução dos ser

viços de sua competência em qualquer parte do terri
tório nacional.

SEÇÃO 11
Da Competência da Anfif

Art. 15. A Anfif terá por finalidade:
I - zelar pela estabilidade do sistema financeiro

nacional, higidez das instituições financeiras e nor
malidade do mercado financeiro, com vista à prote
ção da poupança popular;

11- assegurar, quanto aos mercados monetári
os e financeiro, creditício e de valores, mercados futu
ros e de derivativos, mercados de títulos de dívida pú
blica, mercado de capitais, mercado de seguros pri
vados e companhias abertas:

a) o funcionamento eficiente e regular;
b) a proteção dos investidores;
c) o acesso do público a informações;
d) a observância de práticas comerciais eqüita

tivas e das condições de utilização de crédito fixadas
pelo Conselho Monetário Nacional.

Art. 16. Compete privativamente à Anfif:
I - fiscalizar permanentemente:
a) as instituições financeiras, sociedades con

troladoras e empresário financeiro;
b) os mercados monetário e financeiro, credití

cio e de valores; mercados futuros e de derivativos,
mercados de títulos da dívida pública, mercado de ca
pitais e de seguros privados;

c) os fundos de investimento, de capitalização,
de previdência privada aberta e dos consórcios;

d) a carteira de câmbio das instituições financei
ras, bem como do mercado cambial, conjuntamente
com o Banco Central do Brasil- BACEN;

e) a emissão e distribuição de valores mobiliári
os no mercado;

f) a negociação e a intermediação no mercado
de valores mobiliários;

g) a organização, o funcionamento e as opera
ções das bolsas de valores;

h) a administração de carteiras e a custódia de
valores mobiliários;

I) a auditoria das companhias abertas;
j) os serviços de consultor e analista de valores

mobiliários;

k) aveiculação de informações relativas ao mer
cado, às pessoas que dele participem, e aos valores
nele negociados;

I) as companhias abertas dada prioridade às
que não apresentem lucro em balanço ou às que dei
xem de pagar o dividendo mínimo obrigatório, e ins
pecioná-Ias;

m) a execução das normas gerais de contabili
dade eestatística fixadas para as sociedades segura
doras;

n) a constituição, organização, funcionamento,
e operações das sociedades seguradoras, inclusive o
exato cumprimento desta lei complementar e das de
mais normas legais pertinentes, e disposições regula
mentares em geral a elas relativas.

11 - aplicar aos infratores as penalidades previs
tas nesta lei complementar e legislação correlata,
sem prejuízo da responsabilidade civil ou penal.

/11- conceder e cassar autorização para funcio
namento de instituição financeira;

IV - conceder licença prévia para instalação de
dependência de instituição financeira;

V - efetuar o registro e o cancelamento das so
ciedades controladoras de instituição financeira e do
empresário financeiro;

VI - autorizar a aquisição de controle de uma
instituição financeira por outra;

VII - conceder autorização prévia para a fusão,
a incorporação e a cisão de instituições financeiras e
de sociedades controladoras d~ instituições financei
ras;

VIII - aprovar a alienação de bloco de controle
de instituição, financeira ou de sociedade controlado
ra de instituição financeira;

IX - autorizar previamente a oferta pública para
aquisição de controle de instituição financeira e de
sociedade controladora de instituição financeira;

X - estabelecer condições para a posse e o
exercício de quaisquer cargos de administração de
instituição financeira e sociedade controladora de ins
tituição financeira, assim como para o exercício de
quaisquer funções em órgãos consultivos, fiscais e
semelhantes dessas instituições, segundo normas
que forem expedidas pelo CMN;

XI- decretar a intervenção ea liquidação de ins
tituição financeira;

XII - aprovar os limites de operações das socie
dades seguradoras;

XIII - fixar condições de apólices, planos de
operações e tarifas a serem utilizadas obrigatoria
mente pelo mercado segurador nacional;

XIV - regulamentar as operações de seguro;
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XV - aprovar as condições de coberturas espe- 1-examinar registros contábeis, livros ou docu-
ciais, bem como fixar as taxas aplicáveis; mentos;

XVI- autorizar a movimentação e liberação dos " - intimar pessoas naturais ou jurídicas a pres-
bens e valores obrigatoriamente inscritos em garantia tar informações ou esclarecimentos, sob pena de
das reservas técnicas e do capital vinculado; multa;

XVII - processar os pedidos de autorização, 111- requisitar informações de qualquer órgão ou
para constituição, organização, funcionamento, fu- entidade da administração direta ou indireta, paraes-
são, encampação, grupamento, transferência de con- tatal, agências, fundações ou entes de cooperação;
trole acionário e reforma dos estatutos das socieda- IV - apurar, mediante inquérito administrativo,
des seguradoras e opinar sobre os mesmos; atos ilegais ou irregulares dos participantes dos mer-

§ 12 O disposto neste artigo com referência ao cados monetário e financeiro, creditício e de valores,
mercado de valores mobiliários, não exclui a compe- mercados futuros e de derivativos, mercados de títu-
tência das bolsas de valores com relação aos seus los da divida pública, de mercado de capitais, e admi-
membros e aos valores mobiliários nelas negociados. nistradores e acionistas de companhias abertas;

§ 22 A intervenção e a liquidação da filial de soci- V - aplicar aos autores das infrações indicadas
edade estrangeira será decretada por ato do Ministro no inciso anterior, as penalidades previstas no art. 26,
da Fazenda, por proposta da Anfif. sem prejuízo da responsabilidade civil ou penal;

Art. 17. Compete, ainda, à Anfif dispor sobre: VI- suspender ou cancelar:
I - a fixação de valores e índices relativos a ca- a) a negociação de determinado valor mobiliário

pital mínimo, patrimônio líquido, operações de crédi- ou decretar o recesso de bolsa de valores;
to, imobilização, capitalização, formação de provi-
sões, diversificação de risco, operações ativas e pas- b) os registros legais de que tratam as leis que
sivas e limites de risco por cliente a serem obedeci- regulam os mercados citados no inciso IV.
dos pelas instituições financeiras; VII - proibir aos participantes dos mercados de

" _ as normas e critérios de contabilidade e au- que trata o inciso IV, sob cominação de multa, a práti-
ditoria a serem observadas pelas institl!.ições finance- ca de atos que especificar, prejudiciais ao funciona-
iras nas demonstrações financeiras, além da periodi- mento regular dos mesmos;
cidade dos demonstrativos e informações adicionais VIII- divulgar informações ou recomendações
a serem fornecidas à Anfif; com o fim de esclarecer ou orientar os participantes

111 - as informações, de natureza contábil ou dos mercados de que trata o inciso IV.
não, que as instituições financeiras devam tornar pú- SEÇÃO 111
blicas; Da Organização da Anfif

IV - os critérios de avaliação e classificação, se-
gundo o valor econômico, de garantias concedidas e Art. 19. A Anfif será dirigida por um Dire-
ativos das instituições financeiras, a serem seguidos tor-Geral e quatro Diretores-Técnicos, em regime de
pelas empresas; a periodicidade da elaboração das colegiado, cujas funções serão estabelecidas no ato
informações sob esses critérios a serem enviadas pe- administrativo que dispuser sobre a estrutura organi-
las instituições financeiras; zacional da autarquia, terão mandato fixo e estabili-

V - a definição de indicadores de liquidez, sol- dade, e serão escolhidos dentre cidadãos brasileiros
vência, rentabilidade e outros, mediante os quais a que preencham os seguintes requisitos e condições:
Anfif exercerá a fiscalização prudencial. I - idoneidade moral e reputação ilibada;

VI - a avaliação do risco de Iiquidez e de insol- 11 - mais de cinco anos de experiência em ativi-
vência das instituições financeiras como instrumento dades profissionais que exijam conhecimento nas
de fiscalização prudencial. áreas de administração, contabilidade, direito, econo-

.VII - as matérias expressamente previstas nes- mia ou finanças;
ta lei complementar relativas ao mercado de valores § 12 0 Diretor-Geral e os demais Diretores serão
mobiliários e na lei de sociedades por ações referen- nomeados pelo Presidente da República para cumprir
tes às companhias abertas, regulamentando-as, com mandatos não coincidentes de quatro anos, observa-
observância da política definida pelo Conselho Mone- das as seguintes condições:
tário Nacional; I - a nomeação dependerá de prévia aprova-

Art. 18. A Anfif, no exercício de suas atribuições ção do Senado Federal, nos termos da alínea f do in-
poderá: ciso 111 do art. 52 da Constituição Federal;



Art. 22. Constituem receitas da Anfif, para custe
io das despesas necessárias ao seu funcionamento:

1-o produto de arrecadação das taxas de fisca
lização, previstas no art. 23 desta lei complementar e
na Lei n2 7.940, de 20 de dezembro de 1989;

11 - outras taxas e emolumentos cobrados por
registros e certidões, conforme fixado em lei;

111- os recursos ordinários do Tesouro Nacional,
consignados no Orçamento Fiscal da União e em
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11 - exoneração pelo Presidente da República, de sigilo da informação que detenha em razão do
em decorrência de pedido de dispensa formulado exercício do cargo.
pelo interessado; § 72 Aos servidores diretamente vinculados à

111 - demissão pelo Presidente da República, atividade de fiscalização aplicam-se as mesmas res-
após autorização do Senado Federal, que decidirá, trições dos diretores da Agência, conforme § 32 deste
em votação secreta, baseado em solicitação funda- artigo.
mentada, assegurada ao Diretor oportunidade de es- § 82 As Diretorias-Técnicas gozarão de autono-
clarecimento e defesa em sessão pública; mia dentro da área técnica respectiva, conforme com-

IV - recondução por uma única vez. petências funcionais estabelecidas na lei que criar a
§ 22 Ocorrida a vacância de quaisquer dos car- Anfif, relativas, cada.uma,ao:

gos previstos no caput deste artigo, o Presidente da I - mercado de valores mobiliários, inclusive de
República submeterá o nome do substitutivo à apreci- futuros e de derivativos, e companhias abertas;
ação do Senado Federal, no prazo máximo de quinze 11- mercado monetário e financeiro, inclusive de
dias, a fim de complementar o mandato vago. títulos da dívida pública;

§ 32 Os Diretores da Anfif não poderão: 111 - mercado creditício;
I - exercer qualquer outro cargo, emprego ou

função, público ou privado, mesmo que não remune- IV - mercado de seguro privados.
rado, exceto o de professor; Art. 20. O Diretor -Geral da Anfif terá assento no

JI- manter participação acionária, direta ou indi- CMN, como direito a voto.
reta, em instituição do Sistema Financeiro que esteja Art. 21. Os Diretores e funcionários da Anfif,
sob a supervisão ou fiscalização da Anfif, incompati- bem como especialistas contratados para exercer a
bilidade que se estende aos parentes até o terceiro atividade de fiscalização, têm o dever de guardar sigi-
grau; lo sobre informações que conhecer no exercício das

111 - após o exercício do mandato, ou da exone- atribuições de fiscalização, até sua divulgação ao pú-
ração a pedido, por um período de seis meses, parti- blico.
cipar do controle acionário ou exercer qualquer ativi- § 12 As informações somente poderão ser usa-
dade profissional privada, com ou sem vínculo em- das para proteger a estabilidade das instituições fi-
pregatício, inclusive consultoria, observado o dispos- nanceiras, fiscalizar a observância da legislação que
to no § 4º deste artigo; rege essas instituições e os mercados monetários e

. IV - intervir em qualquer matéria em que tiver de capitais, e promover a responsabilidade adminis-
interesse conflitante com os objetivos da Anfif, bem trativa e criminal dos infratores dessa legislação.
como participar de deliberação que a respeito toma- § 22 O disposto neste artigo não impede a pres-
rem os demais membros da Agência, cabendo aos di- tação das informações pela Anfif ao Ministério da Fa-
retores dar-lhes ciência e fazer constar em ata a natu- zenda, ao Sacen e ao CMN sobre as instituições fis-
reza e extensão de seu impedimento; calizadas.

V - valer-se de informação à qual tenha acesso § 32 As informações requeridas pelo Judiciário
privilegiado em razão do exercício do cargo, relativo a ou pelo Poder Legislativo serão prestadas pelo Dire-
fato ou ato relevante não divulgado ao mercado, ou tor-Geral da Agência, ou ao substituto legal, consig-
dela se utilizar para obter, para si ou para outrem, nando no documento de encaminhamento o caráter
vantagem de qualquer natureza. sigiloso das informações.

§ 42 No período estabelecido no inciso 111, o SESSÃO IV
ex-diretor gozará licença, com direito à mesma remu- Das receitàs da Anfif
neração que percebia em atividade, salvo na hipótese
de demissão, de que trata o inciso 111 do § 12 deste ar
tigo.

§ 52 A lei tipificará como crime contra o mercado
financeiro as ações que violem o disposto no § 32 des
te artigo.

§ 62 A lei estabelecerá as salvaguardas aplicá
veis na hipótese de demissão, de que trata o inciso 111
do § 19 deste artigo, inclusive a prisão preventiva na
hipótese de improbidade administrativa ou de quebra



SEÇÃO V
Das Penas Administrativas

Art. 26. A Anfif poderá impor aos infratores das
normas desta lei complementar, bem como da legis
lação correlata que regem as instituições financeiras
e as sociedades por ações e cujo cumprimento lhe in·
cumba fiscalizar as seguintes penalidades:

I - advertência;

11 - multa pecuniária em valor:
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seus créditos adicionais, as transferências e os re- a) fixado pelo CMN, até o máximo de
passes que lhe forem conferidos; R$50.000,00 (cinqüenta mil reais), aplicável:

IV - os rendimentos de operações financeiras 1. por dia de atraso na prestação prescrita por
que realizar; lei, de informação a autoridade;

V - os recursos provenientes de convênios, 2. por dia de atraso na observância de determi·
acordos ou contratos celebrados com entidades, or- nação escrita da autoridade para que, no prazo assi-
ganismos ou empresas, públicos ou privados, nacio- nado, cumpra dever legal indicado, cesse a prática de
nais ou internacionais; atos especificados que importem violação da lei ou da

VI - as doações, legados, subvenções e outros regulamentação, ou constituam inadimplemento de
recursos que lhe forem destinados; obrigação assumida pela instituição para com a auto·

VII - a renda de bens patrimoniais e receitas ridade;
eventuais, inclusive multas e mora, aplicados por for- 3. nos casos não previstos nesta lei compie·
ça do disposto nesta lei complementar e na legislação mentar;
em vigor. b) igual a três vezes o montante da vantagem

Art. 23. A partir da data de instalação da Anfif econômica obtida pelo infrator, para si ou para socie·
será devida pelas instituições financeiras a taxa de dade na qual tenha interesse, do ato violador da lei ou
fiscalização, a ser paga semestralmente, até 30 de de regulamentação;
abril e até 31 de outubro de cada exercício financeiro, 111 - suspensão, pelo prazo máximo de cinco
e recolhida diretamente à Anfif pela forma que esta anos, do exercício de cargo de órgão sociais e de fun·
estabelecer. ções de mandatário ou preposto de instituição finan·

§ 12 A taxa de fiscalização será cobrada até ceira;
0,5/1000(meio por mil) sobre o montante global de IV - inabilitação para o exercício de cargos e
passivo das instituições financeiras, exclusive o de funções de que trata o item anterior;
compensação verificado no último balanço do ano an- V - cassação da autorização para funcionamen-
terior. to da instituição financeira.

§ 22Dentro do limite de que trata o parágrafo an- § 12O administrador, os membros do Conselho
terior, o CMN fixará anualmente a taxa de fiscaliza- Administrativo, os diretores, os fiscais ou assemelha·
ção, tendo em vista cobrir, juntamente com as outras dos, os auditores internos ou externos, gerentes, o
receitas previstas, a despesa da Anfif, levando em mandatário ou o preposto da instituição financeira in·
consideração a natureza das instituições financeiras. fratora, responderão solidariamente pelas penas pre·

Art. 24. O Bacen, no exercício de suas atribui· vistas neste artigo, sem prejuízo de outras estabeleci·
ções é tendo em vista a execução da política monetá- das na legislação vigente.
ria e cambial, poderá examinar todos os livros, contas § 22A lei que criar a agência estabelecerá a san·
arquivos, documentos e correspondências das insti- ção aplicável a cada espécie de infração.
tuições financeiras e requer de seus administradores § 32A autoridade poderá, no interesse da regu-
as explicações que julgar necessárias. laridade do funcionamento da instituição ou do mer-

Art. 25. Cabe ao CMN estabelecer normas que cado , justificadamente, suspender o cumprimento da
assegurarem a coordenação dos serviços, quando sanção, notificado o infrator por escrito.
dois ou mais órgãos ou entidades devam fiscalizar a § 42Em caso de reincidência específica, as mul-
mesma instituição financeira. tas previstas nas alíneas a e b do inciso 11 poderão ser

aplicadas até o dobro dos limites fixados.

§ 52 As multas serão recolhidas integralmente
ao órgão fiscalizador, vedada qualquer participação.

§ 62 Do ato de imposição de penalidade caberá
recurso com efeito suspensivo para o Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional.

§ 7!! O valor fixado na alínea a do inciso 11 deste
artigo será corrigido, anualmente, por índice oficial de
apuração da infração, definido em Resolução do Con·
selho Monetário Nacional.



Maio de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 27 24207

CAPíTULO V
Da Liquidação e Intervenção das Instituições

Financeiras

SEÇÃO I
Da Liquidação Extrajudicial

Art. 27. As instituições financeiras privadas e as
públicas estaduais estarão excluídas da falência e
não podem impetrar concordata, ficando sujeitas a li
quidação extrajudicial.

Parágrafo único. A lei de falência aplica-se sub
sidiariamente à liquidação extrajudicial.

Art. 28. Cabe a liquidação extrajudicial da insti
tuição financeira que:

I - tiver cassada a autorização para funcionar;
11 - estiver en situação de i1iquidez ou insolvên

cia verificada pela autoridade no exercício de fiscali
zação;

111- sem relevante razão de direito:
a) não pagar no vencimento obrigação líquida

constante de título que legitime execução judicial; ou
b) citada em processo de execução de senten

ça, deixar de pagar ou produzir defesa;
IV - requerer sua decretação, confessando i1i

quidez ou insolvência;
V - integrar grupo financeiro do qual participa

outra instituição em liquidação;
VI - sendo estrangeira, tiver sido declarada in

solvente no país da sede.
§ 12 A autoridade que decretar a liquidação ex

trajudicial de instituição integrante de grupo financeiro
poderá estendê-Ia a outras sociedades do grupo que
sejam titulares de bens, utilizados pela instituição li
quidanda, necessários à manutenção das atividades
de organização empresarial.

§ 22 Quando relativas a filial no exterior de insti
tuição financeira, as hipóteses de que trata o inciso 111
serão qualificadas segundo a legislação do país em
que ocorrerem.

§ 32 A instituição em liquidação voluntária pode
ter sua liquidação extrajudicial decretada com funda
mento nos incisos 11 a VI deste artigo.

§ 42 O Ato que instaurar o processo de liquida
ção extrajudicial será divulgado pela imprensa e pu
blicado no Diário Oficial da União.

§ 52 A partir da publicação no Diário Oficial da
União do Ato que instaurar processo de liquidação
extrajudicial e até que sejam reembolsados todos os
correntistas ou investidores, ficam indisponíveis to
dos os bens da instituição financeira, da sociedade
controladora, do empresário financeiro responsável,
dos administradores e diretores da instituição finan-

ceira e da sociedade controladora, devendo os cartó
rios e órgãos competentes registrar o gravame com
base exclusivamente na publicação de que trata o pa
rágrafo anterior.

Art. 29. A autoridade competente para decretar
a liquidação poderá, antes de fazê-lo, submeter a ins
tituição ao regime de intervenção.

SEÇÃO 11
Da Intervenção

Art. 30. Cabe a intervenção quando:
1- ocorrendo fato que autorize a decretação da

liquidação, a autoridade julgar conveniente, antes de
decretá-Ia, assumir a direção dos órgãos administrati
vos da instituição;

11 - forem verificadas reiteradas infrações a dis
positivos da legislação ou a normas prudenciais esta
belecidas pela fiscalização, não regularizadas após
as determinações das entidades de fiscalização, no
uso de suas atribuições legais;

111- a instituição encontrar-se em grave crise de
Iiquidez, sem capacidade para pagar obrigações ven
cidas, e a autoridade julgar necessário ou útil suspen
der a exigibilidade das suas obrigações a fim de orga
nizar a liquidação.

Art. 31. A intervenção será decretada por ato da
autoridade que será divulgado pela imprensa e publi
cado no Diário Oficial da União.

Parágrafo único. A partir da publicação no
Diário Oficiai da União do ato que decretar a inter
venção e até que cessem as suas causas, ficam in
disponíveis todos os bens da instituição financeira, da
sociedade controladora, do empresário financeiro
responsável, dos administradores e diretores da insti
tuição financeira e da sociedade controladora, deven
do os cartórios e órgãos competentes registrar o gra
vame com base exclusivamente na publicação de
que trata este artigo.

Art. 32. No ato que decretar a intervenção, a au
toridade nomeará um interventor ou um conselho de
interventores de, no máximo, cinco membros, indi
cando dentre eles o seu presidente.

Art. 33. O ato que decretar a intervenção pro
duz, independentemente de publicação, os seguintes
efeitos:

I - subordinação dos órgãos administrativos da
instituição financeira ao interventor;

11- por decisão do interventor ou do conselho de
interventores, suspensão, pelo prazo máximo de
quinze dias, da exigibilidade das obrigações da insti
tuição financeira vencidas ou que se venceram nesse
prazo.



SEÇÃO 11
Do Instituto Segurador de Crédito contra

Instituições Financeiras

Art. 42. Autoriza o Poder Executivo a criar o
Instituto Segurador de Créditos contra Instituições Fi
nanceiras -ISIF, associação com personalidade jurí
dica de direito privado, sem fins lucrativos, que terá
sede na cidade do Rio de Janeiro - RJ.

Parágrafo único. O Isif terá por objeto:
1-prestar os serviços de seguro obrigatório pre

visto nesta lei complementar;
11 - exercer a função de liquidante das institui

ções financeiras responsáveis pelos créditos por ele
segurados e que tiverem decretada sua liquidação;

111- prestar assistência a instituições financeiras
em operações que tenham por fim prevenir a ocorrên
cia de riscos por ele assumidos.

Art~ 43. São associados do Isif o Bacen e todas
as instituições financeiras em funcionamento no País,
responsáveis pelos créditos segurados nos termos do
art. 40.

§ 12 A outorga da autorização para funcionar
confere à instiuição qualidade de associado do Isif.

§ 22 Perderá a qualidade de associado a institu
ição financeira que tiver decretada a sua liquidação.

§ 32 Os associados somente responderão pelas
obrigações do Isif até o montante da sua contribuição
para o capital social.

Art. 44. O capital do Isif será formado por contri
buições das instituições associadas, em valor corres
pondente a um décimo de milésimo do montante do
capital social de cada uma;

Art. 45. O Isif será administrado por um conse
lho de administração, como órgão de deliberação co
legiada, e por diretores, com funções executivas e de
representação.

Parágrafo único. A lei estabelecerá a composi
ção do conselho de administração e da diretoria exe
cutiva, a sistemática de eleição de seus membros e
de seus presidentes, a duração dos mandatos e suas
atribuições e poderes.

Art. 46. O Isif terá um conselho fiscal, cuja com
posição, sistemática de eleição e remuneração de
seus membros, serão regulados por lei.

CAPITULO VI
Do Risco de liquidação das Instituições

Financeiras

SEÇÃO I
Do Seguro Obrigatório de Crédito contra

Instituições Financeiras

Art. 38. Para cobertura de risco de liquidação
das instituições financeiras, fica criado, nos termos
destetcapítulo, seguro obrigatório de crédito contra
instituições financeiras.

Parágrafo único. O seguro tem por objeto crédi
tos contra as instituições financeiras privadas e as pú
blicas não federais.

Art. 39. Serão objeto do seguro os créditos con
tra a instituição financeira decorrentes de:

I - Aplicações financeiras em instrumento de
captação de recursos, tais como:

a) depósito a vista, a prazo ou sacáveis median
te aviso prévio, e depósitos de poupança;

b) certificado de depósito bancário, debêntures,
letras de câmbio e outros títulos cambiários emitidos
ou aceitos pela instituição;

c) participação em fundos em condomínio de tí
tulos de renda fixa e renda variável administrados
pela instituição;

11 - outros depósitos, entregas de dinheiro, ope
rações ou serviços especificados em resolução do
CMN.

Art. 40. O total dos créditos de cada pessoa con
tra a mesma instituição financeira ou contra todas as
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Art. 34. O interventor ou o conselho de interven- instituições do mesmo grupo financeiro, será segura-
tores será investido de plenos poderes de gestão da do pelo valor a ser fixado pelo CMN.
instituição sob intervenção. Art. 4,1. Os demais dispositivos aplicáveis ao se-

Art. 35. Toda intervenção será de natureza tem- guro de crédito contra instituições financeiras serão
porária, pelo máximo de seis meses, prorrogáveis definidos na legislação.
uma única vez mediante parecer fundamentado do in
terventor ou do conselho de interventores e por deci
são da autoridade, por mais seis meses.

Art. 36. A intervenção terminará por ato da auto
ridade, divulgado pela imprensa e publicado no Diário
Oficial da União, que determinará:

I - o retorno à normalidade das operações da
instituição sob intervenção, caso em que necessaria
mente a instituição ficará submetida à fiscalização ex
traordinária por parte da autoridade competente;

11 - a decretação da liquidação extrajudicial da
instituição.

Art. 37. A legislação ordinária estabelecerá os
demais dispositivos aplicados à intervenção e liquida
ção.
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Parágrafo único. A competência e o funciona- contas de sua escrituração que registrem as obriga-
mento do conselho fiscal do Isif regem-se pela lei de ções correspondentes aos créditos segurados.
sociedade por ações. Parágrafo único. Compete ao CMN, por propos-

Art. 47. O Presidente do Isif participará do CMN, ta do conselho de administração do Isif, estabelecer:
sem direito a voto. I - as contas da escrituração padronizada das

Art. 48. O Isif poderá, por deliberação do seu instituições financeiras cujos saldos servirão de base
conselho de administração, em cada caso: de cálculo da comissão;

I - assistir financeiramente instituição em esta- 11 - a alíquota da comissão;
do de i1iquidez ou insolvência, inclusive mediante 111- a divisão da comissão anual em prestações.
aquisição de ativos ou concessão de empréstimo; Art. 52. O CMN, por proposta do conselho de

11 - prestar auxílio à incorporação, fusão, cisão administração do Isif, aprovará normas sobre cálculo,
ou transferência de controle de instituição financeira, lançamento, cobrança e recolhimento da contribuição
inclusive mediante prestação de garantia de ativo e exigida de cada instituição financeira associada ao
passivo. Instituto.

Parágrafo único. O conselho de administração Art. 53. Decretada a liquidação da instituição fi-
do Isif somente poderá aprovar operações com fun- nanceira, as indenizaçõés devidas aos titulares dos
damento neste artigo se a instituição financeira esti- créditos segurados deverão ser pagas com observân-
ver sob fiscalização extraordinária da Anfif e por pro- cia das seguintes normas:
posta da diretoria do Instituto, a qual demonstre que: I - o (sif poderá fixar prazo, não superior a três

I - a realização do negócio assegurará a solu- dias úteis a contar da divulgação do ato que decretar
ção dos problemas de i1iquidez da instituição financei- a liquidação, para início do pagamento das indeniza-
ra ou evitará a decretação da sua liquidação; e ções;

11 - os custos suportados e riscos assumidos 11- os depósitos a vista deverão ser pagos ime-
pelo Isif na operação serão menores do que os esti- diatamente e os demais créditos admitidos ao concur-
mados em caso de decretação da liquidação da insti- so de credores independentemente de declaração
tuição financeira. serão pagos no prazo máximo de cinco dias úteis a

Art. 49. O exercício social do Isif coincidirá com contar da solicitação do titular ou seu representante;
o ano-calendário. 111- as demais condições para o pagamento das

§ 12 Ao fim de cada exercício social a diretoria indenizações serão estabelecidas em lei.
fará elaborar balar:tço patrimonial e demonstração do CAPíTULO VII
resultado do exercício, bem como relatório sobre as
atividades e o resultado do período e a situação das Disposições Finais e Transitórias
reservas ao fim do exercício. Art. 54. Ficam transferidas para a Anfif as atribu-

§ 22 A diretoria elaborará demonstrações finan- ições legais e regulamentares do Bacen relativamen-
ceiras semestrais. te à fiscalização do sistema financeiro nacional, da

§ 32 Cópias do relatório anual e das demonstra- Comissão de Valores Mobiliários - CVM, e da Supe-
ções financeiras serão remetidas a todos os associa- rintendência de Seguros Privados - SUSEP.
dos, ao CMN e ao Congresso Nacional. § 12 Até que a Anfif entre em operação, o Bacen,

§ 42 As demonstrações financeiras semestrais e a CVM e a SUSEP continuarão exercendo as funções
anuais serão publicadas no Diário Oficial da União. atribuídas nesta lei complementar à Anfif, na forma da

Art. 50. O seguro obrigatório e demais serviços distribuição de competências estabelecidas na legis-
do Isif serão custeados pelos seguintes recursos: lação em vigor, inclusive quanto às taxas de fiscaliza-

I- comissões exigidas nos termos do art. 51; ção devidas pelas instituições financeiras.
11- contribuição das instituições financeiras nos § 22 O CMN determinará providências no senti-

termos do art. 52; do de que a transferência de atribuições do Bacen, da
111 - resultado líquido dos serviços prestados CVM e da Susep para a Anfif se processe sem solu-

pelo Isif e rendimentos de aplicação de seus recur- ção de continuidade dos serviços abrangidos por esta
sos. lei complementar.

Art. 51. As instituições responsáveis por crédi- § 32 A obrigação das instituições financeiras de
tos garantidos pelo Isif ficam obrigadas a pagar-lhe, prestar informações ao Banco Central do Brasil , à
anualmente, comissão determinada mediante aplica- Comissão de Valores Mobiliários e à Superintendên-
ção de uma alíquota sobre o valor dos saldos das eia de Seguros Privados, prevista na legislação em vi-



Justificação

"Em suma a presente proposição dis
põe, em sua primeira parte, sobre os princí
pios e as diretrizes para a fiscalização das
instituições e dos mercados financeiros e
para assegurar solidez a estes. Em sua se
gunda parte, o projeto prevê a transferência
de algumas atribuições hoje exercidas basi
camente pelo Banco Central do Brasil para
duas novas entidades, uma autarquia públi
ca, de natureza fiscalizadora, e uma institui
ção privada, para tratar da liquidação das
instituições financeiras e do risco deste
evento.

Esta proposição toma por base, em
grande parte, o anteprojeto de lei sobre
instituições financeiras elaborado pela Co
missão criada pelo Decreto nº 91.159, de 18
de março de 1985, e composta por José
Luiz Bulhões Pedreira, Fábio Konder Com
parato, Alfredo Lamy Filho, Jorge Hilário
Gouveia Vieira e César Vieira de Rezende.

O projeto de lei que ora submeto a apreciação
desta Casa é cópia do PLS 333, de 1999, de autoria
do meu particular amigo e companheiro de partido, o
Senador Paulo Hartung.

Estive com Sua Excelência na semana passada
para pedir autorização para apresentar a sua propos
ta na Câmara dos Deputados, tendo em vista que
considero da maior importância que um tema dessa
magnitude, no momento em que todas as falhas do
processo de fiscalização e regulação do sistema fi
nanceiro nacional são expostas a público, estarrecen
do a população, entre em discussão concomitante
nas duas Casas do Congresso Nacional, a fim de que
possamos chegar a uma solução compartilhada, que
elimine as falhas estruturais do sistema, como forma
de defesa do mercado e, sobretudo, da poupança po
pular.

O Senador Paulo Hartung informa que sua pro
posição"... visa atender a competência constitucional
que atribui à lei complementar dispor sobre "fiscaliza
ção das instituições financeiras", na forma do art. 163,
inciso V, da Carta Magna" e a justifica nos seguintes
termos:
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gor, passarão a ser prestada~à Anfif, a partir da sua Art. 60. Os parágrafos 12 , 22 e 32 do art. 16 da
instalação. Lei n2 4.595; de 1964, serão revogados a partir da ins-

Art. 55. Lei ordinária disporá sobre o conteúdo e talação· da Anfif.
a periodicidade das informações que a Anfif prestará Art. 61. Esta lei complementar entra em vigor na
às autoridades governamentais e ao Congresso data de sua publicação.
Nacional.

Art. 56. Ciada por lei, caberá ao Poder Executi
vo instalar a Anfif, devendo o seu regulamento, apro
vado por decreto do Presidente da República, fi
xar-lhe a estrutura organizacional.

§ 1ºA edição do regulamento marcará a instala
ção da Agência, investindo-a automaticamente no
exercício de suas atribuições.

§ 2º Na primeira gestão da Agência, visando im
plementar a transição para o sistema de mandatos
não coincidentes, o diretor-geral e dois diretores se
rão nomeados pelo período de três anos e os demais
serão nomeados por quatro anos.

Art. 57. A lei que criar a Anfif estabelecerá, den
tre outros:

I - o quadro efetivo de pessoal, podendo rema
nejar cargos disponíveis na estrutura do Poder Exe
cutivo Federal, especialmente do Bacen;

11- os cargos em comissão de natureza especi
al e do grupo Direção e Assessoramento Superiores
DAS, com a finalidade de integrar a estrutura da Anfif;

11I - as funções de confiança denominadas
Funções Comissionadas de Fiscalização - FCF, de
ocupação privativa dos servidores do quadro efetivo,
servidores públicos federais ou empregados em em
presas públicas, ou em sociedades de economia mis
ta controladas pela União, em exercício na Anfif.

§ 19 O Poder Executivo poderá dispor sobre al
teração dos quantitativos e da distribuição das fun
ções comissionadas de fiscalização dentro da estru
tura organizacional.

§ 29 O quadro permanente de pessoal da Anfif
será constituído de cargos regidos pelo regime jurídi
co único da União, cujo provimento, excetuadas as
funções compreendidas no grupo direção e assesso
ramento superior, será feito mediante concurso públi
co.

Art. 58. Fica o Poder Executivo autorizado a re
alizar as despesas e os investimentos necessários à
instalação da Anfif, podendo remanejar, transferir ou
utilizar saldos orçamentários, empregando como re
cursos dotações destinadas a atividades financeiras
e administrativas do Ministério da Fazenda.

Art. 59. O Conselho Monetário fixará prazo de
até um ano para a adaptação das instituições finance
iras ao disposto no art. 4º.
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Em 1997, foi elaborada pelo Senador É absolutamente inaceitável que exista
José Serra uma minuta, que deu origem ao um segmento cada vez mais relevante no
projeto de lei complementar que ora apresen- sistema financeiro moderno, como é o caso
to. A minuta seguia os princípios e diretrizes do do mercado de futuros e das operações
anteprojeto daquela Comissão, simplificando e com derivativos, cuja regulação e fiscaliza-
atualizando parte das disposições então suge- ção no Brasil parecem estar mergulhados
ridas, especificamente voltadas para a fiscali- num "buraco negro". Essa lacuna tem contri-
zação e a solidez das instituições financeiras. buído para a instabilidade financeira do País

A questão da fiscalização das institui· e pode estar causando elevados prejuízos
ções financeiras, embora não seja tema novo, ao próprio Poder Público.
está na ordem do dia e deverá permear o de- Aliado a tudo isso, a imagem do Banco
bate ora travado nesta Casa pela CPI que Central do Brasil, como autoridade monetá-
apura irregularidades em instituições financei- ria, pode estar sendo desgastada pelos
raso Os fatos apurados por esta CPI vêm de- crescentes problemas que têm enfrentado
monstrando a fragilidade da atual fiscalização em razão de sua função de fiscalizar institui-
do sistema financeiro nacional. ções e mercados.

Não é demais lembrar que esta não é A experiência positiva de outros países
a primeira vez, em pouco tempo, que a efi- (dos Estados Unidos e Alemanha até o Chi-
cácia da fiscalização das instituições finan- le e Argentina) ensina que a atividade de fis-
ceiras é questionada publicamente. A efi- calização do sistema financeiro deve ser
ciência da atuação do Banco Central do exercida por um ou mais órgãos com finali-
Brasil começou a ser colocada em dúvida dades específicas, mas todos desvinculados
quando da "reestruturação" de alguns dos do Banco Central - ainda que atuem em
maiores bancos do País (como Nacional, sintonia e parceria com este.
Econômico e Bamerindus). Depois, o assun- Se existem diferentes modelagens ins-
to voltou a ser examinado pelo próprio Se- titucionais para implantar a política de pru-
nado Federal durante a CPI que apurou irre- dência financeira, parece não haver mais
gularidades em torno da emissão de títulos dúvidas que o Banco Central do Brasil deva
da dívida de alguns estados e municípios, se voltar para sua função precípua e consti-
particularmente os voltados para pagamento tucional de guardião do Real. Retirar-lhe o
de precatórios. fardo da fiscalização não é diminuir sua im-

Há um consenso nacional no sentido de portância, pelo contrário, é fortalecê-lo como
reformar urgente e profundamente todo o apa- autoridade monetária.
rato institucional, das leis às ações administra- Os seguintes aspectos deste projeto
tivas, que respeitem à supervisão, fiscalização de lei complementar merecem ser destaca-
e controle, não apenas das instituições, como dos:
também de todos os mercados financeiros. • O projeto amplia e qualifica o concei-

A fiscalização do sistema financeiro bra- to de instituição financeira e empresas e
sileiro parece ser conduzida de maneira arcai- pessoas a ela ligadas por relação de contro-
ca, isto é, de modo incompatível com o profun- le. As instituições financeiras só podem ser
do dinamismo que marca o desenvolvimento controladas por outra instituição financeira
de novas atividades e produtos em mercados ou por "sociedade controladora", organizada
cada vez mais amplos e diversificados. sob a forma de sociedade por ações. Defi-

Em nossos País, as atividades de su- ne-se também o "empresário financeiro" que
pervisão e controle têm se restringido prati- é o controlador pessoa física de sociedade
camente ao sistema bancário e se concen- controlada ou que preside a instituição fi-
tra na apuração a posteriori de problemas e nanceira. Todos, e não apenas a instituição
distorções, sem que haja uma atuação no financeira, estão submetidos a normas de
sentido de prevenir práticas irregulares ou a fiscalização. A fiscalização se vê, desta for-
fragilização das condições econômi- ma, com um horizonte ampliado e o "risco
co-financeiras das instituições atuantes no moral", tão presente na atividade financeira,
mercado. resulta menor pela identificação clara do
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controle das institLiições financeiras e a
equiparação do controlador pessoa física e
do principal executivo da instituição como
"empresário financeiro",

• Especifica os responsáveis, sujeitos
às penalidades por infringirem a legislação,
normas e determinações da autoridade fis
calizadora: o administrador, o fiscal, o man
datário ou o preposto da instituição financei
ra.

• Amplia a abrangência da fiscaliza
ção, identificando os mercados financeiros,
inclusive mercados futuros e de derivativos,
além dos fundos de investimentos, como
objetos, juntamente as instituições financei
ras, sobre os quais se aplica a fiscalização.

• A fiscalização é entendida não ape
nas como a atividade que zela pelo cumpri
mento da legislação e normas por parte
das instituições financeiras e que aplica as
penalidades previstas. É também uma ativi
dade voltada à prevenção; contra a ocor
rência de exposições excessivas ao risco,
irregularidades, fraudes e manipulação de
mercados, e, ainda, prevenção contra a Ii
quidez, insolvência ou quebra de institui
ções financeiras com os conseqüentes pre
juízos a correntistas depositantes e aplica
dores.

• A fiscalização prudencial junta às ins
tituições e mercados financeiros é reforça
da, mediante a definição de duas instâncias
em que deve ser exercida:

a) a fiscalização ordinária, a qual, ba
seada em um leque de informações da insti
tuição financeira e dos mercados financei
ros, de natureza contábil ou não, e em ins
peções regulares e periódicas, aplica-se a
todas as instituições e mercados;

b) a fiscalização extraordinária, reser
vada a casos particulares definidos a partir
da verificação pela autoridade fiscalizadora
da prática de reiteradas irregularidades ou
sintomas de fragilização das condições de
Iiquidez, solvência ou rentabilidade da insti-

. tuição.

• A autoridade fiscalizadora é investi
da de poderes especiais na fiscalização ex
traordinária, objetivando o retomo à normali
dade das operações da instituição financeira
e dos mercados, reservando-se as altemati-

vas de intervenção e de liquidação, como
recursos de última instância.

• Cria a Agência Nacional de Fiscaliza
ção das Instituições Financeiras - ANFIF,
uma entidade que estará devidamente equi
pada e absolutamente capacitada para
exercer a fiscalização nos padrões atuais
requeridos pela realidade dos sistemas fi
nanceiros nacional e internacional, inclusive
reúne nessa Agência as atividades de fisca
lização dispersas hoje entre diversas institu
ições e órgãos, com vistas à redução dos
entraves burocráticos.

• A Anfif estará habilitada não ape
nas para realizar as atividades clássicas
relacionadas à fiscalização, mas também
para avaliar antecipadamente riscos de li
quidez e insolvência de instituições finan
ceiras e sintomas de manipulação e de ir
regularidades em mercados financeiros,
uma atividade fundamental ao objetivo de
reforçar a ação prudencial da autoridade
e de tornar efetivo os mecanismos de
avaliação destinados a prevenir perdas
oriundas de quebras de instituições finan
ceiras, com possibilidade, inclusive, de
representação de qualquer cidadão, pes
soa jurídica ou das Casas do Congresso
Nacional ou suas Comissões. A Anfif terá
por obrigação relatar periodicamente os
resultados da fiscalização ao Conselho
Monetário Nacional e ao Congresso Naci
onal.

• O projeto prevê, ainda, a instituição
de um seguro obrigatório de crédito contra .
instituições financeiras que visa dar prote
ção parcial - total no caso de pequenos
poupadores e depositantes - a todos aque
les que tenham direitos contra as institui
ções submetidas à liquidação.

• Autoriza a criação do Instituto Segu
rador de Créditos Contra Instituições Finan
ceiras - ISIF, associação com personalida
de jurídica de direito privado, sem intuito de
lucro. Seu objetivo é administrar o seguro
de crédito contra instituições financeiras e
adotar procedimentos, para liquidação des
sas instituições, quando for necessário. O
Isif exercerá também outras fundamentais
atribuições, tais como a de procurar preser
var, na medida do possível, a organização
empresarial, o emprego dos funcionários e
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as funções econômica e social da instituição reais da economia) devem ser objeto de
sob liquidação. Para tanto, o Isif poderá pro- uma única lei complementar.
mover a recuperação de parte das ativida- Em que pesem os nobres e pertinen-
des da instituição, ou promover a sua fusão tes objetivos da proposta de emenda que
ou incorporação a outra instituição financei- flexibiliza e desconstitucionaliza as matérias
ra. previstas no art. 192, o tempo de tramitação

• Participam do Isif, além do Banco desta emenda no Senado, sem contar seu
Central, todas as instituições em funciona- andamento na Câmara dos Deputados, con-
mento no País responsáveis pelos créditos f1ita com a urgência para se equacionar a
segurados pelo seguro de crédito contra o fragilidade da fiscalização financeira no
sistema financeiro. Sua administração re- País. Sem embargo do registro de que a
fletirá esta composição. Significa que o sua eventual conversão em emenda à
próprio sistema financeiro nacional, por Constituição não implica a extinção de todas
meio das empresas que dele participam, as atividades previstas neste projeto.
passa a ter participação direta na solução Em conclusão, este projeto de lei com-
dos casos considerados limites, ou seja, plementar tem como objetivo modernizar a
os que envolvem a execução do seguro de sistemática de fiscalização das instituições fi-
crédito e a liquidação. Por isso, constitui nanceiras, de forma compatível com a diver-
um passo decisivo e um estímulo para que sificação e complexidade dessas instituições
o sistema financeiro desenvolva ele pró- e dos mercados financeiros, bem como das
prio, de forma complementar à atuação da alternativas de aplicações e de negócios que
autoridade fiscalizadora, mecanismos de relacionam o público e as empresas com o
prevenção contra insolvência de institui- sistema financeiro no Brasil. Tendo por obje-
ções e instabilidade dos mercados finan- to uma atividade dinâmica e em constante
ceiros. mutação, como é a financeira, a fiscalização

Por último, vale reconhecer que há deve se adaptar às mudanças com o máxi-
uma fronteira tênue entre o disposto no art. mo de rapidez e eficácia.
163, inciso V - objeto deste projeto _ e a Não tenho a ambição de considerar
norm~ do art. 192, que se refere a lei que re- esgotada a matéria com este projeto, nem
guiará o Banco Central e o sistema financei- de que esta seja a solução perfeita dentre
ro. Ressalta-se sobre o assunto que o co- os inúmeros arranjos institucionais passíveis
mando constitucional específico sobre fiscali- de serem adotados no âmbito da fiscalizá-
zação financeira não consta daquele segun- ção financeira. O País espera que este Con-
do artigo, que integra o Título da Ordem Eco- gresso Nacional aprofunde as discussões e,
nômica. Ou seja, os constituintes não trata- acima de tudo delibere sobre a matéria o
ram de tal função pública no âmbito do Capí- mais urgente possível."
tulo do Sistema Financeiro Nacional, mas E é exatamente no sentido do aprofundamento
sim, no que define Normas Gerais das Fi- das discussões, antecipando-as nesta Casa para
nanças Públicas. Isto sinaliza claramente que seja atendido o pressuposto da urgência, advo-
que o espírito constituinte não era tratar a fis- gado pelo Senador Paulo Hartung, é que, com sua
calização financeira como um monopólio do autorização, apresento a mesma proposta para que
Banco Central- para não dizer que a inten- seja debatida na Câmara dos Deputados concomi-
ção era de transferir esta atividade para a tantemente com os debates que, por certo, serão
competência de outra entidade. travados no Senado Federal.

Além disso, cabe cotejar a premência Por fim, louvando a iniciativa do Senhor Paulo
exigida para a reforma da fis,~~lização finan- Hartung que, em momento oportuno, apresentou a
ceira com a extensão, a complexidade e a sua contribuição para a solução dos problemas havi-
diversidade das matérias previstas no art. dos no âmbito do mercado financeiro nacional, con-
192, agravadas pela decisão do Supremo clamo os meus pares a que nos debrucemos sobre
Tribunal Federal de que todos os assuntos tema tão tormentoso.
previstos nos seus incisos e parágrafos (in- Sala das Sessões, - Deputado Jutahy Júnior,
clusive o que fixa uma taxa máxima de juros PSDB/BA.



Justificação

Este projeto de lei visa salvaguardar os interes
ses da agricultura nacional no contexto histórico atual
do comércio agrícola internacional.

Com as recentes crises econômicas que abala
ram fortemente, em especial, vários países asiáticos
e a Rússia, verificou-se a repentina inflexão do qua
dro favorável do comércio agrícola internacional, o
que leveou à redução substancial da demanda agrí
cola num momento de expansão de oferta mundial.

Diante de tais circunstâncias os países desenvol
vidos, para garantir as políticas de sustentação de ren
da dos seus produtores,passaram a lançar mão, com
mais intensidade ainda, de medidas protecionista e
subvencionistas internas, face os desdobramentos da
crise sobre os preços e sobre a renda agrícolas.

Justificação

Sugf~re ao Poder Executivo proposi
ção que modifica a Lei de Diretrizes
OrçElmentárias.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-

O apelo que ora faço a Vossa Excelência de
corre da situação que hoje vivem diversos asilos e
creches em todo país, em razão de dispositivos da
Lei de DiretrizeH Orçamentárias que impedem
Estados, considerados inadimplentes, de receber
os recursos destinados à assistência social e à
educação. Não é justo que ciranças e idoso sejam
penalizados por uma situação vivida por Estados,
que por motivos diversos se tornarma inadim
plenstes.

São milhares de crianças e idosos, que de
pendem fun(famentalmente desses recurso e que
ultimamente· passaram a viver uma situação de
penúria. A situação de Minas Gerais, por éxem
pio, é muito peculiar. O Estado se viu na contin
gência de decretar moratória,por motivos já co
nhecidos publicamente e em razão disso foi con
siderado inadimplente. Porém, não se trata de
uma situaçiio dEI inadimplente. provocada por
gastos exorbitante sou por motiv.os outros. Outros
Estados também estão impossibilitados de rece
ber esses r'9cursos o que vem a agravar ainda
mais a situação daqueles que vivem no extremo
da pobreza.

Como E: prerrogativa de propor leis relativas ao
orçamento é do E>:ecutivo estou fazendo esse apelo
a Vossa Exc9lênc'a para que modifique a Lei de Di
retrizes Orçamen'~árias. Esse gesto seguramente
terá o reconhecimento de todos aqueles que depen
dem essencialmente dos recursos da assistência so
cial, por ficaft3m livres do pânico do desabrio e do de
samparo.

Sala das Sessões, de 26 de Maio de 1999. 
Deputado Vir'gílio Guimarães.

ca,:
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Dirijo-me a Vossa Excelência com o intuito de
solicitar prov'dências no sentido demodificar a Lei de
Diretrizes Orçamentária, de forma a possibilitar aos
Estados recElber as verbas destinadas à assistência
,social e á educação, que se encontram bloqueadas
pelo Governo Federal, em razão de inadimplência
dos Estados com a União.

Quinta-feira 27 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 1999

----'--INDIC~"ÇÃO N!2 282, DE 1999 PROJETO DE LEI N!21.017, DE 1999
(Do Sr... e outros) (Dos Srs. Luci Choinacki, Adão Pretto, Geral~o

Simões, João Grandão,·Padre Roque, Valdecl
. Oliveira e Valdir Ganzer)

Determina a Imposição provisória
de tetos tarifários sobre as Importações
agropecuárias e dá outras providências.

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 12 Esta Lei dispões sobre a aplicação dos

tetos tarifários previstos pelo Acordo Agrícola firmado
pelo Brasil junto à OMC- Organização Mundial, do
Comércio, sobre as operações de importação de pro
dutos de origem agropecuária

§ 12 A determinação fixada no caput perdurará
até que o Conselho do Agronegócio, instituído peJo
Decreto Presidencial s/n, de 03 de setembro de 1998,
pronuncie-se conclusivamente sobre a eventual favo
rabilidade, para a economia agrícola nacional, dos
termos das alterações nas regras do comércio agríco
loa internacional decorrentes da rodada do Milênio
daquela instituição multilateral.

§ 22 Excetuam-se do disposto neste artigo, as
operações de importações da oferta em volume que
implique em ameaça à regularidade do abastecimen
to interno, de acordo com parecer prévio emitido pela
CNPA - Conselho Nacional de Política Agrícola.

Art. 21! Durante o período a que se refere o § 12

do artigo anterior, serão adotados os procedimentos
de valoração aduaneira e licenciamento prévio, e exi
gido o certificado de origem para todas as operações
de importações de produtos agropecuários, indepen
dente do país ou região de origem.

Art. 31! Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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Enquanto isso, o goveno brasileiro, indiferente e prevê a sua flexibilização ante situações de compro-
aos vultosos prejuízos sofridos pelos agricultores do metimento do abastecimento interno, assim atesta~

país, prosseguiu com a política de liberalização radi- das pelo CNPA.
cal da economia agrícola nacional. O projeto propõe a manutenção dos pocos tari-

Msmo com a desvalorização cambial, não se fários até que o Conselho do Agronegócio emita pare~

observa o incremento das exportações agrícolas bra- cer sobre os termos das novas regras acordadas para
sileiras face os efeitos da interação da redução da de- a temática agrícola eventualmente extraídas da Ro-
manda internacional com as medidas de dificultação dada do Milênio, atestando a favorabilidade das mes~
do acesso aos mercados dos países ricos. mas a partir dos interesses da agricultura nacional.

Pela lado das imprtações, constata-se a ampliação A proposição salvaguara o Mercosul na questão
das medidas de dumping pelos países exportadores tarifária, mas o inclui na proposta de definição de exi~

agricolas para o Brasil visando compensar o encareci- gência do licenciamento prévio e certificado de origem,
mento das importações decorrente da nova política cam- com vistas não apenas a protegero consumidor nacio-
bial. Assim, o menor desempenho das importações veri- nal,mas, também,de coibir operações de triangulação
ficadas com o novo regime cambial deve-se, muito mais, e de responder, minimamente, às recentes medidadas
à significativa redução do consumo doméstico derivado adotadas, principalmente pela Argentina, que vêm I~

do aprofundamento da crise econômica brasileira. vando a importantes distorçôs no comércio agrícola in-
Perpassando esses processos, observa-se a tra-bloco, com sérios prejuízos para o Brasil.

pouca disposição, principalmente de países da UE e Ante o exposto e, acreditando nos méritos da Inicl-
Japão, pela inclusão do tema agricultura na pauta da ativa para a defesa da agricultura nacional, esperamos
revisão do Acordo Agrícola da OMC previsto para a contar com o apoio dos ilustres membros deste Poder.
chamada Rodada do Milênio daquela instituição. Sala das Sessões, 26 de Maio de 1999. - Depu-

Já os EUA, circunstancialmente, alinham-se aos tados Luci Cholnackl Adio Pretto Geraldo SIm6el
países do Grupo de Caims, muito mais para adensar a João Grandão Padre Roque Valdeel Oliveira
pressão política sobre os países refratários à revisão Valdir Ganzer.
do citado Acordo, na perspectiva de quebrar as barrei- PROJETO DE LEI NS! 1.018 DE 1999
ras européias sobre as importações de vários dos seus (Do Sr. Nelson Pelleg;inO)
produtos. A realidade daquele país, dada pela intensifi-
cação recente das medidas protecionistas e pela sua Dlsp6e sobre a Política Nacional de
posição histórica de defesa da plena liberalização do Moradia Estudantil.
comércio agrícola apenas para os outros países (até o O Congresso Nacional decreta:
momento o Congresso americano sequer homologou Art. 111 Incumbe ao Ministério da Educação Cul~

o Acordo Agrícola), desautoriza qualquer possibilidade tura e do Desporto a implantação da Polrtica Nacional
de ratificação, pelos EUA, de novas regras para o co- de Moradia Estudantil.
mércio agrfcola que efetivamente impliquem na Iibera- Parágrafo único. O MEC deverá consultar a
Iização do acesso ao seu mercado. SENCE para implantação da Polftica Nacional de Mo-

Diante desse quadro, o Congresso Nacional não radia Estudantil.
pode admitir a posição de absoluta fragilidade política Art. 211 São modalidades de moradia Estudantil:
com que o governo brasileiro se apresenta para en- I - as Casa el ou Residências Estudantis:
frentar as prováveis renegociações do Acordo Agrícola II - as Casas Autônomas de Estudantes;
no bojo da chamada Rodada do Milênio da OMC. 111 - as Repúblicas Estudantis.

Com o intuito de materializar essa estratégia, § 111 Denominam-se Csas elou residências e8~

apresentamos este projeto de lei que, em nosso julga- tudantis a moradia estudantil de propriedade de Instl~

mento, fortaleceria o posicionamento brasileiro, não tuição de Ensino Superior elou que com esta niante~

apenas para a inclusão do tema agricultura na Rodada nha vinculo gerencial administrativo.
do Milênio, como para a conquista de regras do comér- § 211 Denominam-se Casas Autônomas de Estu"
cio agrícola internacional que impliquem em contaparti- dantes a moradia estudantil administrada de forma
das reias ao processo vigoroso e unilateral de abertura autônoma, segundo estatutos de associação civil
da economia agrícola promovida pelo atual governo. com personalidade jurídica própria, sem vínculo com

Observe-se que a proposição de majoração das a administração de Instituição de Ensino Superior.
tarifas sobre as importações agrícolas, prevista pelo § 311 Denominam-se IIRepúbllca Estudantil" ao
projeto, mantém-se nos limites permitidos pela OMC, : imóvel locado para fins de moradia estudantil.
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Possibilita a utilização de recursos
do FGTS, pelos trabalhadores titulares
de contas desse fundo, na compra de
ações da Cia. Energética de São Paulo 
CESP quando da sua privatização no
contexto do Programa Nacional de
Desestatização.

Art. 19O trabalhador titular de conta do FGTS 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço poderá
optar por adquirir ações daCia. Energética de São
Paulo - CESP, quando da sua privatização através
do Programa Nacional de Desestatização.

Art. 29 A opção de que trata o art. 19 será feita
mediante manisfestção prévia e formal do titular da
conta do FGTS.

Parágrafo único. Somente. poderá exercer a
opção pela compra o trabalhador que tiver sua conta
do FGTS com saldo suficente e disponível para a
aquisição pretendida.

Art. 39 Imediatamente após o encerramento do
leilão de privatização da Cia. Energética de São
Paulo - CESP abriar-se-á prazo de 60 (sessenta)
dias para que o trabalhador titular de conta do FGTS
faça a opção pela compra das ações, de acordo com
as disposições desta lei e da regulamentação que
vier a ser expedida, pelo mesmo preço e condições
de pagamento adjudicadas ao ganhador do leilão.

Parágrafo único. As opções de compra exerci
dad pelos trabalhadores de contas do FGTS, no seu
conjunto, poderão atingir o todo ou parte das ações
leiloadas.

Art. 49 Somente após transcorrido o prazo de
que trata o artigo anterior, o saldo das ações leiloadas
que não forem objeto de opeção de compra por parte
dos trabalhadores titulares de contas do FGTS pas
sará à posse e propriedade do comprador vencedor
do leilão de privatização, noa forma e condições esta
belecidas no edital de privatização e na legislação e
normas em vigor.

Art. 52 Relativamente às ações da Cia. Energé
tica de são Paulo - CESP adquiridas pelo trabalha
dor, na forma das disposições desta Lei, deverão ser
atribuídos os mesmos direitos, obrigações e restri
ções previstos no edital de privatização e nas normas

Art. -39 O Ministério da Educação, Cultura e do por esta razão é que solicitamos aos nobres pares o
Desporto deverá destinãr verbas específicas para a maior empenho possível para sua aprovação. .
aquisição, construção e manutenção de Casas e Re- Sala das Sessões, em·26 de maio de 1999. -
sidências Estudantis. Nelson Pellegrino, Deputado :-"3deral PT/BA.

Art. 49 A administração das Instituições de Ensi- PROJETO DE LEI Nl! 1.019, DE 1999
no Superior e Secundaristas poderá firmar contratos
de gestão·co/TI entidades estudantis, para gerencia- (Do Deputado Sr:·Cunha Bueno)
mento das Moradias Estudantis.

Art. 59 Fica o Ministério da Educação, Cultura e
do Desporto, obrigado a prestar assistência financeira
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios que
constituírem fundos parà aplicação de recursos em
moradia estudantil ou concederem incentivos fiscais
para sua aquisição,·construção elou manutenção.

Art. '69 Para auferir os benefícios previstos nes
ta lei, as Csas elou Residências Estudantis e as Ca
sas Autônomas deverão comprovar que procedem a
seleçãp de moradores a partir de critérios que consi
derem os estatutos das entidades onde deve se pri
mar a situação sócio-ecônomica.

Art. 79 Os recursos finceiros para a execução
da Política Nacional de Moradia Estudantil, serão pro
venientes de doação própria do Ministério da Educa
ção, Cultura e do Desporto.

Art. 89 O MEC deverá elaborar relatório anual
de prestação de contas e enviar a SENCE contendo a
descrição dos recursos aplicados na Política Nacional
de,Moradia Estudantil.

Art. 99 Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

~rt. 10. Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Este projeto foi originalmente apresentado à
esta Casa no ano de 1994, recebeu parecer pela
aprovação unânime na Comissão de Educação,
Cultura eDesporto no ano de 1996. Hoje encontra-se
arquivado, nos termos do artigo 105 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados.

Conscientes da falta de uma política nacional re
ferente à moradia estudantil, aliado ao corte de verbas
efetuado pelo Ministério da Educação, Cultura e Des
porto, destinadas à Assistência Estudantil, éque acha
mos necessário a reapresentação do r~ferido projeto.

.-' Esta medida busca atender a um número signifi
cativo de estudantes que, na contingência de serem

,obrigados a ·se deslocar das localidades onde resi
dempara estudar, muitas vezes em cidades diversas
das de origem, e na impossibilidade de arcar com os
altos custos de moradia, muitas vezes são obrigados
a abandonar seus cursos diante destas dificuldades,



REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 871, DE 1999

(Do Sr. Deputado Cunha Bueno)

Requer informações ao Senhor
Secretário de Desenvolvimento Urbano da
Presidência da República sobre a libera
ção da verba para São Joaquim da Barra,
Estado de São Paulo, no valor de
R$70.000,OO, consignada no Orçamento

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NS! 870, DE 1999

(Do Sr. Deputado Cunha Bueno)

Requer informações ao Senhor
Secretário de Desenvolvimento Urbano
da Presidência da República sobre a libe
ração da verba para São João da Boa
Vista Estado de São Paulo, no valor de
R$120.000,00, consignada no Orçamento
da União para exercício de 1999 (funcional
programática; 10.058.0183.3421.1186).

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, §211, da Constitui

ção Federal, e nos artigos 115, inciso I, e 116 do Regi
mento Interno da Câmra dos Deputados, solicito a
Vossa Excelência seja requerida ao Senhor Secretá
rio de Desenvolvimento Urbano da Presidência da
República, quais as razões que levaram aquele Mi
nistéri a não liberar, até a presente data, a verba orça
mentária de R$120.000,OO, consignada no Orçamen
to da União para o exercício de 1999 (funcional pro
gramática: 10.058.0183.3421.1186), destinada para
obras de infra - instrutura urbana?

Sala das Sessões, 26 de Maio de 1999. - Depu
tado Cunha Bueno.
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aplicáveis ao processo de desestatização, inclusive exercício de 1999 (funcional programáti-
quanto ao prazo para posterior venda a terceiros. ca; 13.075.0428.3376.2250).

Art. 62 Ao Poder Executivo fica atribuída com-
petência para regulamentar as disposições desta Senhor Presidente,
Lei, no que for cabível, no prazo de até 90(noventa) _ Com fundamen~o no art. 50, §22

, da Constitui-
dias a partir da data da sua publicação, sem prejuízo çao Federal, e nos artigos 115, inciso I, e 116 do Regi-
da imediata entrada em vigor das presentes disposi- mento Intern,? ~a C~mra dos. Deputados, solicito a
ções. Vossa Excelencla seja requenda ao Senhor Ministro

Art. 72Esta Lei entra em vigor na data da sua pu- da.Saú~e, ~uais as r~ões que levaram aquele Minis-
blicação, revogadas as disposições em contrário. tén a .n~o liberar, ate a presente data, a verba orça-

. ~ mentana de R$900.000,OO, consignada no Orçamen-
Justlflcaçao to da União para o exercício de 1999 (funcional pro-

Uma das principais críticas ao Programa Nacio- gramática: 13.075,0428.3376.2250), destinada para
nal de Desestatização que vem sendo implementado reaparelhamento das unidades de saúde?
pelo Governo Federal diz respeito à desnacionaliza- Sala das Sessões, 26 de Maio de 1999. - Depu-
ção das empresas estatais vendidas em leilão e, mais tado Cunha Bueno.
do que isso, o restrito acesso estabelecido ao capital
privado nacional e aos trabalhadores brasileiros, que
de per si não conseguem reunir os recursos e condi
ções suficientes para competir com os poderosos in
vestidores alienígenas.

O presente Projeto de Lei visa, exatamente,
corrigir em parte esse desequilíbrio, na medida em
que possibilita aos trabalhadores brasileiros, legíti
mos donos dos recursos depositados no Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, optarem li
vremente pela aquisição de ações da Cia. Energéti
ca de São Paulo - CESP, quando da sua privatiza
ção, nas mesmas condições (preços, prazos, etc.)
que vierem a ser adquiridas pelo ganhador do leilão
de privatização daquela estatal.

Mais do que isso ainda, o presente Projeto con
tribui para a pulverização do Capital da CEF, priori
zando a sua aquisição pelos próprios brasileiros, tra
balhadores. Lamentavelmente não há como se es
tender essa possibilidade aos milhões de trabalhado
res brasileiros que travalham na informalidade ou que
não têm direito ao FGTS.

Dada a relevância e o alcance das propostas
constantes deste Projeto, peço o apoio dos a Ilustres
Pares no sentido da sua rápida tramitação e aprova
ção.

Sala das Sessões, 26 de Maio de 1999. - Depu
tado Cunha Bueno.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NS! 869, DE 1999

(Do Sr. Deputado Cunha Bueno)

Requer Informações ao Senhor Mi
nistro da Saúde sobre a liberação da ver
ba para São Bernardo do Campo Estado
de São Paulo, no valor de R$900.000,OO,
consignada no Orçamento da União para
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 874, DE 1999

(Do Sr. Deputado Cunha Bueno)

Requer informações ao Senhor Mi
nistro da Justiça sobre a liberação da
verba para São Paulo (capital), Estado de
São Paulo, no velar de R$250.000,00,
consignada no Orçamento da União,
para o exercício de 1999 (funcional Pro
gramática: 03.007.0021.3413.0002 e
15.081.0483.2388.0014).

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º da Constitui

ção Federal, enos arts. 115, inciso I, 'e 116 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, solicito a
Vossa Excelência seja requerida ao senhor Ministro
da Justiça, quais as razões que levaram aquele Mi
nistério a não liberar, até a presente data, a verba
orçamentária de R$250.000,00, consignada no
Orçamento da União para o exercício de 1999 (fun
cionai programática: 03.007.0012.3413.0002 e
15.081.0483.2388.0014), destinada para edu
cação, para os direitos humanos e apoio técnico e ju
rídico aos Conselhos Tutelares.

Sala das Sessões, 26 de maio de 1999. - Depu
tado Cunha Bueno.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Ne 875, DE 1999

(Do Sr. Deputado Cunha Bueno)

Requer informações ao Senhor Mi
nistro da Educação sobre a liberação da
verba para São Paulo (capital), Estado
de São Paulo, no valor de R$100.000,00,
consignada no Orçamento da União

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NQ 872, DE 1999

(Do Sr. Deputado Cunha Bueno)

Requer informações ao Senhor Se
cre'tário de Desenvolvimento Urbano da
Presidência da República sobre a libera
ção da verba para São José do Rio Pardo,
Estado de São Paulo, .no valor de
R$120.000,OO, consignada no Orçamento
da União para exercício de 1999 (funcional
programática; 13.076.0448.3460.1516).

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, §2º, da Constitui7

ção Federal, e nos artigos 115, inciso I, e 116 do Regi
mento Interno da Câmra dos Deputados, solicito a
Vossa Excelência seja requerida ao Senhor Secretá
rio de Desenvolvimento Urbano da Presidência da
República, quais as razões que levaram aquele Mi
nistéri a não liberar, até a presente data, a verba orça
mentária de R$120.000,00, consignada no Orçamen
to da União para o exercício de 1999 (funcional pro
gramática: 13.076.0448.3460.1516), destinada para
ações de saneamento básico?

Sala das Sessões, 26 de Maio de 1999. - Depu
tado Cunha Bueno.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Ne 873, DE 1999

(Do Sr. Deputado Cunha Bueno)

Requer informações ao senhor Mi
nistro da Saúde sobre a liberação da
verba para São Manuel, Estado de São
Paulo, no valor R$150.000,OO, consigna
da no Orçamento da União para o exercí-

dai União para exercício de 1999 (funcional cio de 1999 (funcional programática:
programática; 1O.05~.0183.3421.1224). 13.075.0428.3376.1080).

Senhor Presidente, Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, §2º, da Constitui- Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui-

ção Federal, e nos artigos 115, inciso I, e 116 do Regi- ção Federal, e nos arts. 115, inciso I, e 116 do Regi-
mento Interno da Câmra dos Deputados, solicito a mento Interno da Câmara dos Deputados, solicito a
Vossa Excelência seja requerida ao Senhor Secretá- Vossa Excelência seja requerida ao Senhor Ministro
rio de Desenvolvimento Urbano da Presidência da da Saúde, quais as razões que levaram aquele Minis-
República, quais as razões que levaram aquele Mi- tério a não liberar, até a presente data, a verba orça-
nistéri a não liberar, até a presente data, a verba orça- mentária de R$150.000,00, consignada no Orçamen-
mentária de R$?O.OOO,OO, consignada no Orçamento to da União para o exercício de 1999 (funcional pro-
da União para o exercício de 1999 (funcional progra- gramática: 13.075.0428.3376.1080), destinada para
mática: 10.058.0183.3421.1224), destinada para construção de posto de saúde.
obras d infra - estrutura urbana? Sala das Sessões, 26 de maio de 1999. - Depu-

Sala das Sessões, 26 de Maio de 1999. - Depu- tado Cunha Bueno.
tado Cunha Bueno.
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para o exercício de 1999 (funcional pro- exercício de 1999 (fll.!!r!cionai p!i"ogramáti~

gramática: 08.042.0187.4952.0038). ca: 10.058.0183.3421.1228).

Senhor Presidente, Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui- Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui-

ção Federal, e nos arts. 115, iniciso I e 116 do Regi- ção Federal e nos arts. 1'15 inciso I, e 116 do Regi-
mento Interno da Câmara dos Deputados, solicito a mento Interno da Câmara dos Deputados, solicito a
Vossa Excelência seja requerida ao senhor Ministro Vossa Excelência seja requerida ao Senhor Secretá-
da Educação, quais as razões que levaram aquele rio de Desenvolvimento Urbano da Presidência da
Ministério a não liberar, até a presente data, a verba República, quais as razões que levaram aquele Mi-
orçamentária de R$1 00.000,00, consignada no Orça- nistério a não liberar, até a presente data, a verba or-
mento da União para o exercício de 1999 (funcional çamentária de R$70.000,00, consignada no Orça-
programática: 08.042.0187.4952.0038), destinada mento da União para o exercício de 1999 (funcional
para assistência financeira para desenvolvimento da programática: 10.058.0183.3421.1228), destinada
educação de jovens e adultos. para obras de infra-estrutura urbana.

Sala das Sessões, 26 de maio de 1999. - Depu- Sala das Sessões, 26 de maio de 1999. - Depu-
tado Cunha Bueno. tado Cunha Bueno.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nº 876, DE 1999

(Do Sr. Deputado Cunha Bueno)

Requer informação ao Senhor
Secretário de Desenvolvimento Urbano
da Presidência da República sobre a libe
ração da verba para São Simão, Estado
de São Paulo, no valor de R$70.000,00,
consignada no Orçamento da União para
o exercício de 1999 (funcional programá
tica 10.058.0183.3421.1226).

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da constitui

ção Federal, e nos arts. 115, inciso I, e 116 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, solicito a
Vossa Excelência seja requerida ao senhor Secretá
rio de Desenvolvimento Urbano da Presidência da
República, quais as razões que levaram aquele
Ministério a não liberar até a presente data, a verba
orçamentária de R$70.000,00, consignada no Orça
mento da União para o exercício de 1999 (funcional
programática: 10.058.0183.3421.1226), destinada
para obras de infra-estrutura urbana.

Sala das Sessões, 26 de maio de 1999. -;' Depu
tado Cunha Bueno.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nº 877, DE 1999

(Do Sr. Deputado Cunha Bueno)

Requer informações ao Senhor Se
cretário de Desenvolvimento Urbano da
Presidência da República sobre a libera
ção da verba para Serra Azul, Estado de
São Paulo, no valor de R$70.000,00, con
signada no Orçamento da União para o

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nº 818, DE 1999

(Do Sr. Deputado Cunha Bueno)

Requer informações ao Senhor Mi
nistro da Saúde sobre a liberação da ver
ba para São Vicente, Estado de São Pau
lo, no valor de R$250.000,OO, consignada
no Orçamento da União para o exercício
de 1999 (funcional programática:
(13.015.0428.2646.0294).

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2Q

, da Constitui
ção Federal e nos arts. i 15 inciso I, e 116 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, solicito a
Vossa Excelência seja requerida ao Senhor Ministro
da Saúde, quais as razões que levaram aquele Minis
tério a não liberar, até a presente data, a verba orça
mentária de R$250.000,OO, consignada no Orçamen
to da União para o e)(ercício de 1999 (funcional pro
gramática: 13.075.0428.2646.0294), destinada para
assistência financeira e manutenção do Hospital São
José Casa de São Vicente.

Sala das Sessões, 26 de maio de 1999. - Depu
tado Cunha Bueno.

REQUERIMENTO DE INFORMAçÕeS
N!i! 879, DE 1999

(Do Sr. Deputado Cunha Bueno)

Requer informações ao Senhor MI
nistro Extraordinário de Política Fundiá
ria· sobre a liberação da verba para São
Paulo (capital), Estado de São Paulo, no
valor de R$200.000,OO, consignada no
Orçamento da União para o exercício
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de 1999 (funcional programática:
04.013.0066.4937.0006).

Senhor P"?sidente,
Com fUi .uamento no art. 50, § 22 , da Constitui

ção Federal e nos arts. 115 inciso I, e 116 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, solicito a
Vossa Excelência seja requerida ao Senhor Ministro
Extraordinário de Política Fundiária, quais as razões
que levaram aquele Ministério a não liberar, até a
presente data, a verba orçamentária de
R$200.000,00, consignada no Orçamento da União
para o exercício de 1999 (funcional programática:
04.013.0066.4937.0006), destinada para assistên
cia técnica e capacitação dos assentados.

Sala das Sessões, 26 de maio de 1999. - Depu
tado Cunha Bueno.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2880, DE 1999

(Do Sr. Deputado Cunha Bueno)

Requer informações ao Senhor Mi
nistro da Saúde sobre a liberação da ver
ba para São Paulo (capital), Estado de
São Paulo, no valor de R$330.oo0,00,
consignada no Orçamento da União
para o exercício de 1999 (funcionai pro
gramática: 13.075.0428.4438.0050 e
13.075.0428.2646.0682).

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22 , da Constitui

ção Federal e nos arts. 115 inciso I, e 116 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, solicito a
Vossa Excelência seja requerida ao Senhor Minis
tro da Saúde, quais as ra~ões que levaram aquele
Ministério a não liberar, até a presente data, a verba
orçamentária de R$330.000,00, consignada no
Orçamento da União para o exercício de 1999 (fun
cionai programática: 13.075.0428.443~.0050 e
13.075.0428.2646.0682), destinada para' manuten
ção do Hospital Casa Maternal Leonor Mendes de
Barros e assistência financeira e manutenção do
Centro de Referência da Saúde da Mulher.

Sala das Sessões, 26 de maio de 1999. - Depu
tado Cunha Bueno.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 881, DE 1999 '

(Do Sr. Deputado Cunha BIJeno)
..... _...:;

Requer informações ao Senhor MI
nistro do Meio Ambiente, Recursos Hídri
cos e Amazônia Legal, sobre a liberação
da verba para São Sebastião da Grama,

Estado de São Paulo, no valor de
R$80.000,00, •consignada no Orçamento
da União para o exercício de 1999 (funcio
nai programática 03.0n.0183.3043.0020)

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22 , da Constitui

ção Federal, e nos arts. 115, inciso I, e 116 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, solicito a
Vossa Excelência seja requerida ao Senhor Ministro
do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Amazônia
Legal, quais as razões que levaram aquele Ministério
a não liberar, até a presente data, a verba orçamentá
ria de R$80.000,00, consignada no Orçamento da
União para o exercício de 1999 (funcional programáti
ca: 03.077.0183.3043.0020), destinada para implan
tação de parque florestal.

Sala das Sessões, 26 de maio de 1999. - Depu
tado Cunha Bueno.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 882, DE 1999

(Do Sr. Deputado Cunha Bueno)

Requer Informações ao Senhor
Secretário de Desenvolvimento Urbano
da Presidência da República sobre a libe
ração da verba para Sarapuí, Estado de
São Paulo, no valor de R$75.0oo,00, con
signada no Orçamento da União para o
exercício de 1999 (funcional programáti
ca: 10.058.0183.3421.1102).

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22 , da Constitui

ção Federal, e nos arts. 115, inciso I, e 116 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados , solicito a
Vossa Excelência seja requerida ao Senhor Secretá
rio de Desenvolvimento Urbano da Presidência da
República, quais as razões que levaram aquele Mi
nistério a não liberar, até a presente data, a verba or
çamentária de R$75.0oo,00, consignada no Orça
mento da União para o exercício de 1999 (funcional
programática: 10.058.0183.3421.1102), destinada
para obras de infra-estrutura urbana.

Sala das Sessões, 26 de maio de 1999. - Depu
tado Cunha Bueno.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NR 883, DE 1999

(Do Sr. Deputado Cunha Bueno)

Requer Informações ao Senhor MI
nistro do Esporte e Turismo sobre a libe
ração da verba para São Vicente, Estado
de São Paulo, no valor de R$1oo.oo0,00,



REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 886, DE 1999

(Do Sr. Deputado Cunha Bueno)

Requer informações ao Senhor MI
nistro do Melo Ambiente, Recursos Hídri
cos e Amazônia Legal sobre a liberação
da verba para São José dos Campos,
Estado de São Paulo, no valor de
R$120.000,OO, consignada no Orçamento
da União para o exercício de 1999 (funcio
nai programática: 04.017.0103.4045.0088).

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22 , da Constitui

ção Federal, e nos arts. 115 incíso I, e 116 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, solicito a
Vossa Excelência seja requerida ao Senhor Ministro
do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Amazônia
Legal, quais as razões que levaram aquele Ministério
a não liberar, até a presente data, a verba orçametá
ria de R$120.oo0,00, consignada no Orçamento da
União para o exercício de 1999 (funcional programáti
ca: 04.017.0103.4045.0088), destinada para conser
vação e proteção de ecossistemas.

Sala das Sessões, 26 de maio de 1999. - Depu
tado Cunha Bueno.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N1l887, DE 1999

(Do Sr. Deputado Cunha Bueno)

Requer Informações ao Senhor Mi
nistro da Agricultura e Abasteciemnto
sobre a liberação da verba para São

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nll 885, DE 1999

(Do Sr. Deputado Cunha Bueno)

Requer informações ao Senhor Se
cretário de Desenvolvimento Urbano da:
Presidência da República sobre a libera-

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 884, DE 1999

(Do Sr. Deputado Cunha Bueno)

Requer informações ao Senhor
Ministro da Previdência e Assistência
Social sobre a liberação da verba
para São Paulo (capital), Estado de
São Paulo, no valor R$110.000,00,
consignada no Orçamento da União
para o exercício de 1999 (funcionai
programática: 15.081.0486.3335.0400,
15.081.0483.4911.0220, e
15.081.0486.3335.0416).

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22, da Constituição

Federal, e nos arts. 115, inciso I, e 116 do Regimento
Intemo da Câmara dos Deputados, solicito a Vossa Exe
celência seja requerida ao senhor Ministro da Previdên
cia e Assistência Social, quais as razões que levaram
aquele Ministério a não liberar, até a presente data, a
verba orçamentária de R$110.000,00, consignada
no Orçamento da União para o exercício de 1999
(funcional programática: 15.081.0486.3335.0400,
15.081.0483.4911.0220e 15.081.0486.3335.0416), des
tinada para construção, equipamento e ampliação de
creche e assistência integral à criança.

Sala das Sessões, 26 de maio de 1999. - Depu
tado Cunha Bueno.
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consignada no Orçamento da União para ção da verba para São Miguel Arcanjo,
o exercício de 1999 (funcional programá- Estado de São Paulo, no valor de
tica: 08.046.0224.1639.2092) R$145.000,00, consignada no Orçamento

Senhor Presidente, da União para o exercício de 1999 (funcio-
Com fundamento no art. 50, § 22, da constituite nal programática: 10.058.0183.3421.1098).

Federal, e nos arts. 115, inciso I, e 116 do Regimento Senhor Presidente,
Interno da Câmara dos Deputados solicito a Vossa Com fundamento no art. 50, § 22 , da Constitui-
Excelência seja requerida ao Senhor Ministro do ção Federal, e nos arts. 115 inciso I, e 116 do Regi-
Esporte e Turismo, quais as razões que levaram mento Interno da Câmara dos Deputados, solicito a
aquele Ministério a não liberar, até a presente data, a Vossa Excelência seja requerido ao Senhor Secretá-
verba orçamentária de R$1oo.ooo,00, consignada no rio de Desenvolvimento Urbano da Presidência da
Orçamento da União para o exercício de 1999 (funci- República, quais as razões que levaram aquele Mi-
onal programática: 08.046.0224.1639.2092), destina- nistério a não liberar, até a presente data, a verba or-
da para construção de ginásio poliesportivo. çametária de R$145.000,00, consignada no Orça-

Sala das Sessões, 26 de maio de 1999. - Depu- mento da União para o exercício de 1999 (funcional
tado Cunha Bueno. programática: 10.058.0183.3421.1098), destinada

para obras de infra-estrutura urbana.
Sala das Sessões, 26 de maio de 1999. - Depu

tado Cunha Bueno.



REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N!! 891, DE 1999

(Do Sr. Deputado Cunha Bueno)

Requer informações ao Senhor
Secretário de Desenvolvimento Urbano
da Presidência da República sobre a libe
ração da verba para Santópolis do Agua
peí, Estado de São Paulo, no valor de
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José do Barreiro, Estado de São Paulo, Paulo, no valor de R$300.000,OO, consIg-
no valor de_R$60.000,00, consignada nado no Orçamento da União para o
no Orçamento da União para o exercí- exercício de. 1999 (funcional programáti-
elo de 1999 (funcional programática: ca: 08.044.0205.1083.0034)
04.014.0078.1646.0280). Senhor Presidente,

Senhor Presidente, Com fundamento no art. 50, § 2ll, da Constitui-
Com fundamento no art. 50, § 2ll, da Constitui- ção Federal, e nos arts. 115, inciso I, e 116 do Regi-

ção Federal, e nos arts. 115 inciso I, e 116 do Regi- mento Interno da Câmara dos Deputados, solicito à
menta Interno da Câmara dos Deputados, solicito a Vossa Excelência seja requerida ao Senhor Ministro
Vossa Excelência seja requerida ao Senhor Minis- da Educação, quais as razões que levaram aquele
trc;> da Agricultura e Abastecimento, quais as razões Ministério a não liberar, até a presente data, a verba
que levaram aquele Ministério a não liberar, até a orçametária de R$300.000,OO, consignada no Orça-
presente data, a verba orçametária de mento da União para o exercício de 1999 (funcional
R$60.000,00, consignada no Orçamento da União programática: 08.044.0205.1083.0034), destinada
para o exercício de 1999 (funcional programática: para apoio financeiro para as atividades de ensino e
04.014.0078.1646.0280), destinada para aquisição pesquisa.
de patrulha mecanizada. Sala das Sessões, 26 de maio de 1999. - Depu-

Sala das Sessões, 26 de maio de 1999. - Depu- tado Cunha Bueno.
tado Cunha Bueno. REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N!! 890, DE 1999
NSl 888, DE 1999 (Do Sr. Deputado Cunha Bueno)

(Do Sr. Deputado Cunha Bueno) Requer informações ao Senhor Mi-
Requer Informações ao Senhor nistro da Saúde sobre a liberação da ver-

Secretário de Desenvolvimento Urbano ba para Santa Casa de São Bento do Sa-
da Presidência da República sobre a Ii- pucaí, Estado de São Paulo, no valor de
beração da verba para São João do R$80.000,00, consignada no Orçamento
Pau D'alho, Estado de São Paulo, no da União para o exercício de 1999 (funela-
valor de R$50.000,00, consignada no nal programática: 13.075.0428.2646.0768)
Orçamento da União para o exercício Senhor Presidente,
de 1999 (funcionai programática: Com fundamento no art. 50, § 22 , da Constitui-
15.081.0178.2219.0288). ção Federal, e nos arts. 115, inciso I, e 116 do Regi-

$enhor Presidente, mento Interno da Câmara dos Deputados, solicito a
Com fundamento no art. 50, § 22, da Constituição Vossa Excelência seja requerido ao Senhor Ministro

Federal, enos arts. 115 inciso I, e 116do Regimento Inter- da Saúde, quais as razões que levaram aquele Minis-
no da Câmara dos Deputados, solicito a Vossa Excelên- tério a não liberar, até a presente data, a verba orça-
cia seja requerida ao Senhor Secretário de Desenvolvi- metária de R$80.000,00, consignada no Orçamento
menta Urbano da Presidência da República, quais as ra- da União para o exercício de 1999 (funcional progra-
zões que levaram aquele Ministério a não liberar, até a mática: 13.075.0428.2646.0768), destinada para as-
presente data, averba orçametária de R$50.000,OO, can- sistência financeira à manutenção e reforma da Santa
slgnada no Orçamento da União parao exercício de 1999 Casa.
(f1.rnionaI programática: 15.081.0178.2219.0288), desti- Sala das Sessões, 26 de maio de 1999. - Depu-
nada para 8QÕeS de defesa civil. tado Cunha Bueno.

Sala das Sessões, 26 de maio de 1999. - Depu
tado Cunha Bueno.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NR uta, DI! 1999

(00 Sr. Deputado Cunha Bueno)

Requer Informaç6es ao Senhor
Mlnl.tro da Educaçlo sobre a liberação
da verba para São Carlos, Estado de São
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R$100.ooo,00, consignada no Orçamento
da União para o exercício de 1999 (funcio
nai programática: 10.058.0323.3421.1088 e
13.076.0448.3460.1312)

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 212 , da Constitui

ção Federal, e nos arts. 115, inciso I, e 116 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, solicito a
Vossa Excelência seja requerida ao Senhor Secre
tário de Desenvolvimento Urbano da Presidência
da República, quais as razões que levaram aquele
Ministério a não liberar, até a presente data, a verba
orçametária' de R$100.000,00, consignada no
Orçamento da União para o exercício de 1999 (fun
cionai programática: 10.058.0323.3421.1088 e
13.076.0448.3460.1312), destinada para ações de
desenvolvimento urbano e coleta e disposição de re
síduos sólidos.

Sala das Sessões, 26 de maio de 1999. - Depu
tado Cunha Bueno.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nll 892, DE 1999

(Do Sr. Deputado Cunha Bueno)

Requer informações ao Senhor MI
nistro do Esporte e Turismo sobre a li
beração da verba para Santa Antônio
do Jardim, Estado de São Paulo, no va
lor de R$100.000,00, consignada no
Orçamento da União para o exercício
de 1999 (funcional programática:
08.046.0224.1639.2038)

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 212, da Constitui

ção Federal, e nos arts. 115, inciso I, e 116 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, solicito a
Vossa Excelência seja requerida ao Senhor Ministro
do Esporte e Turismo quais as razões que levaram
aquele Ministério a não liberar, até a presente data, a
verba orçametária de R$1oo.ooo,00, consignada no
Orçamento da União para o exercício de 1999 (funci
onai programática: 08.046.0224.1639.2038), destina
da para construção de ginásio poliesportivo.

Sala das Sessões, 26 de maio de 1999. - Depu
tado Cunha Bueno.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nll 893, DE 1999

(Do Sr. Deputado Cunha Bueno)

Requer informações ao Senhor Mi
nistro da Cultura sobre a liberação da

.- - verba para Santo André, Estado de São

Paulo, no valor de Fl$200.000,00, con
signada no Orçamentc> da União para o
exercício de 1999 (furtcionfll programáti
ca: 08.048.0031.4450.01)90).

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50 § 22, da Constituição

Federal, e nos arts. 115, inciso I e 116 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, solicito ,a Vossa
Excelência seja requerida ao Senhor Ministro da Cul
tura, quais as razões que levaram aqu,ale Ministério a
não liberar, até a presente data, a verba orçamentária
de R$2oo.ooo,00, consignada no Orçamento da
União para o exercício de 1999 (funcio1al programáti
ca: 08.048.0031.4450.0090), dE}stinada para prote
ção do patrimônio histórico e artístico.

Sala das Sessões, 26 de maio de· 1999. - Depu
tado Cunha Bueno.

REQUERIMENTO DE INF=ORMAÇÕES
N!2 894, DE 1999

(Do Sr. Deputado Cunha Bueno)

Requer informa~ões ao Senhor
Ministro da Educação sobre a liberação
da verba para Santo André, Estado de
São Paulo, no valor de R$ 500.000,00,
consignada no Orçamt!nto da União para
o exercício de 1999 (funcional programá
tica: 08.042.0187.4952.0042).

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50 § 212, da Constituição

Federal, e nos arts. 11Q, inciso I e 116 do Regimento
Interno da Câmara dos~eputa(los, s<)licito a Voss~

Excelência seja requerida ao Senhor Ministro da Edu
cação, quais as razões que levar3.m aq uele Ministério
a não liberar, até a presente data, a verba orçamentá
ria de R$500.000,00, consignacia no Orçamento da
União para o exercício de 1999 (funcional programáti
ca: 08.042.0187.4952.0042), dEjstinada para assis
tência financeira para desenvolviment·) da educação
de jovens e adultos.

Sala das Sessões, 26 de m3.io de 1999. - Depu
tado Cunha Bueno.

REQUERIMENTO DE INfORMAÇÕES
N!2 895, DE 1999

(Do Sr. Deputado Cun1a Bueno)

Requer Informaçéies ao Senhor S.
cretário de Desenvolvimen1to Urbano da
Presidência da República sobre a libera
ção da verba para Santa Gertrudes, Esta
do de São Paulo, no valorR$650.oo0,00,
consignado no Orçamento da União para



REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2899, DE 1999

(Do Sr. Deputado Cunha Bueno)

Requer informações ao Senhor
Ministro do Meio Ambiente, Recursos Hí
dricos e Amazônia Legal sobre a libera
ção da verba para São Paulo (capital),
Estado de São Paulo, no valor

REQUERIMENTO DE INFOR~AÇÕES
N2898, DE 1999 '

(Do Sr. Deputado Cunha Bl!leno)

Requer Informações ao Senhor
Ministro da Educação sobre a liberação
da verba para Associação de Educação
do Homem de Amanhã de Salto, Estado
de São Paulo, no valor de R$50.000,OO,
consignada no Orçamento da União para
o exercício de 1999 (funcional programá
tica: 08.049.0252.4542.0134).

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22 da Constituição

Federal, e nos arts. 115, inciso I, e 116 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, solicito a Vossa
Excelência seja requerida ao Senhor Ministro da
Educação, quais as razões que levaram aquele Mi
nistério a não liberar, até a presente data, a verba or
çamentária de R$50.000,00, consignada no Orça
mento da União para o exercício de 1999 (funcional
programática: 08.049.0252.4542.0134), destinada
para assistência financeira para desenvolvimento da
Associação.

Sala das Sessões, 26 de maio de 1999. - Depu
tado Cunha Bueno.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 896, DE 1999

(Do Sr. Deputado Cunha Bueno)

Requer informações ao Senhor
Secretário de Desenvolvimento Urbano da
Presidência da República sobre a libera
ção da verba para Santa Ernestina, Esta
do de São Paulo, no valor de R$50.000,OO,
consignada no Orçamento da União para
o exercício de 1999 (funcional programáti
ca: 13.076.0448.3460.1520).

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22 , da Constitui

ção Federal, e nos arts. 115, inciso I e 116 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, solicito a
Vossa Execelência seja requerida ao Senhor Secre
tário de Desenvolvimento Urbano da Presidência da
República, quais as razões que levaram aquele Mi
nistério a não liberar, até a presente data, a verba or·
çamentária de R$50.000,00, consignada no Orça
mento da União para o exercício de 1999 (funcional
programática: 13.076.0448.3460.1520), destinada
para ações de saneamento básico.

Sala das Sessões, 26 de maio de 1999. - Depu
tado Cunha Bueno.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2897, DE 1999

(Do Sr. Deputado Cunha Bueno)

Requer Informações ao Senhor
Ministro da Saúde sobre a liberação da
verba para Santa Casa de Misericórdia de
Santa Branca, Estado de São Paulo, no

24224 Quinta-feira 27 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 1999

O exercício de 1999 (funcionai progra- valor de R$100.000,00, consignada no
mática: 10.058.0323.3421.1350 e Orçamento da União para o exercício
10.058.0183.3421.1116). de 1999 (funcionai programática:

Senhor Presidente, 13.075.0428.2646.0396).

Com fundamento no art. 50, § 22, da Constituição Senhor Presidente,
Federal e nos arts. 115, inciso I, "e 116 do Regimento Com fundamento no art. 50, § 22 da Constituição
Interno da Câmara dos Deputados, solicito a Vossa Federal, e nos arts. 115, inciso I, e 116 do Regimento
Excelência seja requerida ao Senhor Secretário de Interno da Câmara dos Deputados, solicito a Vossa
Desenvolvimento Urbano da Presidência da Repúbli- Excelência seja requerida ao Senhor Ministro da Saú-
ca, quais as razões que levaram aquele Ministério a de, quais as razões que levaram aquele Ministério a
não liberar, até a presente data, a verba orçamentária não liberar, até a presente data, a verba orçamentária
de R$650.000,OO, consignada no Orçamento da União de R$100.000,00, consignada no Orçamento da
para o exercício de 1999 (funcional programática: União para o exercício de 1999 (funcidnal programáti-
10.058.0323.3421.1350 e 10.058.0183.3421.1116), ca: 13.075.0428.2646.0396), destinada para assis-
destinada para ações de desenvolvimento urbano e tência financeira à manutenção da Santa Casa.
obras de infra-estrutura urbana. Sala das Sessões, 26 de maio de 1999. - Depu-

Sala das Sessões, 26 de maio de 1999. - Depu- tado Cunha Bueno.
tado Cunha Bueno.



Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22 da Constitui

ção Federal, e nos arts. 115, inciso I, e 116 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, solicito a
Vossa Excelência seja requerida ao Senhor Minis
tro da Educação, quais as razões que levaram
aquele Ministério a não liberar, até a presente data,
a verba orçamentária de R$50.000,00, consignada
no Orçamento da União para o exercício de 1999
(funcional programática: 08.049.0252.4542.0130),
destinada para assistência financeira para desen
volvimento da Apae.

Sala das Sessões, 26 de maio de 1999. - Depu
tado Cunha Bueno.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2903, DE 1999

(Do Sr. Deputado Cunha Bueno)

Requer informaçãoes ao Senhor Mi
nistro da Cultura sobre a liberação da ver
ba para Santa Bárbara D'Oeste, Estado de
São Paulo, no valor de R$1oo.000,OO, con
signada no Orçamento da União para o
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R$110.000,00, consignada no Orçamento R$60.000,OO, consignada no Orçamento da
da União para o exercício de 1999 (funci- União para o exercício de 1999 (funcional
onal programática: 04.010.0055.4043.0032 programática: 08.046.0224.1639.0338).
e 03.077.0183.3043.0022). Senhor Presidente,

Senhor Presidente, Com fundamento no art. 50, § 212, da Constitui-
Com fundamento no art. 50, § 212, da Constituição ção Federal, e nos arts. 115, inciso I, e 116 do Regi-

Federal, e nos arts. 115, inciso I, e 116 do Regimento mento Interno da Câmara do~ Deputados, solicito a
Interno da Câmara dos Deputados, solicito a Vossa Vossa Excelência seja requerida ao Senhor Ministro
Excelência seja requerida ao Senhor Ministro do Meio do Esporte e Turismo, quais as razões que levaram
Ambiente, Recursos Hídricos e Amazônia Legal, quais aquele Ministério a não liberar, até a presnte data, a
as razões que levaram aquele Ministério a não liberar, verba orçamentária de R$60.000,OQ, consignada no
até a presente data, a verba orçamentária de Orçamento da União para e exercício de 1999 (funci-
R$110.oo0,00, consignada no Orçamento da União onal programática: 08.046.0224.1639.0338), destina-
para o exercício de 1999 (funcional programática: da para construção e equipamento de quadra polies-
04.010.0055.4043.0032 e 03.0n.0183.3043.0022), portiva.
destinada para educação ambiental e proteção das fio- Sala das Sessões, 26 de maio de 1999. - Depu-
restas tropicais em São Paulo? tado Cunha Bueno.

Sala das Sessões, 26 de maio de 1999. - Depu- REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
tado Cunha Bueno. N2902 DE 1999

~ ,
REQUERIMENTO DE INFORMAÇOES (Do Sr. Deputado Cunha Bueno)

N2 900, DE 1999 ~

(Do Sr. Deputado Cunha Bueno) Requer Info~açoes ao Senh~r MI-
• ~ nl8tro da Educaçao sobre a llberaçao da

Requer mformaçoes ao Senhor MI- verba para Apae de Salto Estado de São
nlstro da S~úde s.obre a liberação da Paulo, no valor de R$50:000,00, conslg-
verba para Rlolândla, Estado de São Pa- nada no Orçamento da União para o
ulo, no valor de R$75.000,00, consigna- exercício de 1999 (funcionai programátl-
da no Orçamento da União para o exer- ca: 08.049.0252.4542.0130).
cíclo de 1999 (funcional programática:
13.075.0428.3376.1002).

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2!!, da Constitui

ção Federal, e nos arts. 115, inciso I e 116 do Regi
m\nto Interno da Câmara dos Deputados, solicito a
Vossa Excelência seja requerida ao Senhor Ministro
da Saúde, quais as razões que levaram aquele Mi
nistério a não liberar, até a presente data, a verba or
çamentária de R$75.000,OO, consignada no Orça
mento da União para o exercício de 1999 (funcional
programática: 13.075.0428.3376.1002), destinada
para ampliação e equipamento de unidade mista de

. saúde.
Sala das Sessões, 26 de maio de 1999. - Depu

tado Cunha Bueno.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 901, DE 1999

(Do Sr. Deputado Cunha Bueno)

Requer Informações ao Senhor MI
nistro do Esporte e Turismo sobre a libe
ração da verba para Santo Antônio da
Alegria, Estado de São Paulo, no valor de
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exercício de 1999 (funcional programática: mento da União para o exercício de
08.048.0247.4516.0028) 1999 .(funcional programática:

Senhor Presidente, ·04.014.0078.1646.0004).

Com fundamento no art. 50, § 2!l, da Constitui- Senhor Presidente,
ção Federal, e nos arts. 115, inciso I, e 116 do Regi- Com fundamento no art. 50, § 2!l, da Constitui-
mento Interno da Câmara dos Deputados, solicito a ção Federal, e nos arts. 115, inciso I, e 116 do Regi-
Vossa Excelência seja requerida ao Senhor Ministro mento Interno da Câmara dos Deputados, solicito a
da Cultura, quais as razões que levaram aquele Mi- Vossa Excelência seja requerida ao Senhor Ministro
nistério a não liberar, até a presente data, a verba or- da Agricultura e Abastecimento, quais as razões que
çamentária de R$100.000,OO, consignada no Orça- levaram aquele Ministério a não liberar, até a presente
mento da União para o exercício de 1999 (funcional data, a verba orçamentária de R$50.000,OO, consigna-
programática: 08.048.0247.4516.0028), destinada da no Orçamento da União para o exercício de 1999
para apoio à produção cultural. (funcional programática: 04.014.0078.1646.0004),

Sala das Sessões, 26 de maio de 1999. - Depu- destinada para aquisição de retroescavadeira.
tado Cunha Bueno. Sala das Sessões, 26 de maio de 1999. - Depu-

tado Cunha Bueno.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES

NR 904, DE 1999
(Do Sr. Deputado Cunha Bueno)

Requer informações ao Senhor Se
cretário de Desenvolvimento Urbano da
Presidência da República sobre a libe
ração da verba para Santa Cruz da Con
ceição, Estado de São Paulo, no valor
de R$30.000,00, consignada no Orça
mento da União para o exercício de
1999 (funcional programática:
13.076.0448.3460.1470).

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2!l, dá Constitui

ção Federal, e nos arts. 115, inciso I, e 116 do Regi·
mento Interno da Câmara dos Deputados, solicito a
Vossa Excelência seja requerida ao Senhor Secretá
ri? de Desenvolvimento Urbano da Presidência da
República, quais as razões que levaram aquele Mi
nistério a não liberar, até presente data, a verba orça
mentária de R$30.000,OO, consignada no Orçamento
da União para o exercício de 1999 (funcional progra
mática: 13.076.0448.3460.1470), destinada para
ações de saneamento básico.

Sala das Sessões, 26 de maio de 1999. - Depu
tado Cunha Bueno.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NR 905, DE 1999

(Do Sr. Deputado Cunha Bueno)

Requer Informações ao Senhor
Ministro da Agricultura e Abastecimento
sobre a liberação da verba para Santa
Gertrudes, Estado de São Paulo, no valor
de R$50.000,00, consignada no Orça-

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NR 906, DE 1999

(Do Sr. Deputado Cunha Bueno)

Requer Informações ao Senhor
Ministro da Saúde sobre a liberação da
verba para Santa Gertrudes, Estado de
São Paulo, no valor de R$150.oo0,00,
consignada no Orçamento da União para
o exercício de 1999 (funcional programá
tica: 13.075.0428.3376.1126).

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2!l, da Constitui

ção Federal, e nos arts. 115, inciso I, e 116 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, solicito a
Vossa Excelência seja requerida ao Senhor Ministro
da Saúde, quais as razões que levaram aquele Minis
tério a não liberar, até a presente data, a verba orça·
mentária de R$150.000,OO, consignada no Orçamen
to da União para o exercício de 1999 (funcional pro
gramática: 13.075.0428.3376.1126), destinada para
construção de unidade mista de saúde.

Sala das Sessões, 26 de maio de 1999. - Depu
tado Cunha Bueno.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NR 907, DE 1999

(Do Sr. Deputado Cunha Bueno)

Requer Informações ao Senhor Mi
nistro da Saúde sobre a liberação da ver
ba para Santa Casa de Misericórdia de
Santa Rosa de Viterbo, Estado de São
Paulo, no valor de R$1oo.oo0,00, consig
nada no Orçamento da União para o



REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 909, DE 1999

(Do Sr. Deputado Cunha Bueno)

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 908, DE 1999

(Do Sr. Deputado Cunha Bueno)

Requer informações ao Senhor
Ministro da Saúde sobre a liberação da
verba para Santo André, Estado de São
Paulo no valor de R$150.000,00, con
signada no Orçamento da União para O:

Requer informações ao Senhor
Ministro do Melo Ambiente, Recursos Hí
dricos e Amazônia Legal sobre a libera
ção da verba para Santo André, Estado
de São Paulo, no valor de R$150.oo0,00,
consignada no Orçamento da União para
o exercício de 1999 (funcional programá
tica: 04.017.0103.4045.0074).

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22, da Constitui

ção Federal, e nos arts. 115, inciso I, e 116 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, solicito a
Vossa Excelência seja requerida ao Senhor Ministro
do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Amazônia
Legal, quais as razões que levaram aquele Ministério
a não liberar, até a presente data, a verba orçamentá
ria de R$150.000,OO, consignada no Orçamento da
União para o exercício de 1999 (funcional programáti
ca: 04.017.0103.4045.0074), destinada para implan
tação de parque florestal.

Sala das Sessões, 26 de maio de 1999. - Depu
tado Cunha Bueno.
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exercício de 1999 (funcionai programátl- exercício de 1999 (funcionai programáti-
ca: 13.075.0428.2646.0282). ca: 13.075.0428.3376.1946).

Senhor Presidente, Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 211, da Constitui- Com fundamento no art. 50, § 211 da Constituição

ção Federal, e nos arts. 115, inciso I, e 116 do Regi- Federal, e nos arts. 115, inciso I, e 116 do Regimento
mento Interno da Câmara dos Deputados, solicito a Interno da Câmara dos Deputados, solicito a Vossa
Vossa Excelência seja requerida ao Senhor Ministro Execelência seja requerida ao Senhor Ministro da Sa-
da Saúde, quais as razões que levaram aquele Minis- úde, quais as razões que levaram aquele Ministéro a
tério a não liberar, até a presente data, a verba orça- não liberar, até a presente data, a verba orçamentária
mentária de R$100.000,00, consignada no Orçamen- de R$150.000,00, consignada no Orçamento da
to da União para o exercício de 1999 (funcional pro- União para o exercício de 1999 (fu~cional programáti-
gramática: 13.075.0428.2646.0282), destinada para ca: 13.0:5.0428.3376.1946), destinada para reforma
assistência financeira para a manutenção da Santa de hospital.
Casa. Sala das Sessões, 26 de maio de 1999. - Depu-

Sala das Sessões, 26 de maio de 1999. - Depu- tado Cunha Bueno.
tado Cunha Bueno. REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES

N2 910, DE 1999
(Do Sr. Deputado Cunha Bueno)

Requer informações ao senhor MI
nistro da Cultura sobre a liberação da ver
ba para Santo Antônio do Jardim, estado
de São Paulo, no valor de R$50.oo0,00,
consignada no Orcamento da União para
o exercício de 1999 (funcionai programati
ca:08.048.oo31.4450.0172).

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22, da Constituição

Federal, e nos artigos 115, inciso I, e 116 do Regimento
Interno da Câmara dQ Deputados, solicito a Vossa exce
lência seja requerida ao Senhor Ministro da Cultura as
razões que levaram aquele Ministério a não liberar, até a
presente data, a verba orçamentária de R$50.000,OO,
consignada no Orçamento da União para o exercício de
1999 (funcional programática: 08;()48.0031.4450.0172),
destinada para construção de centro cultural.

Sala das Sessões, 26 de maio de 1999. - Depu
tado Cunha Bueno.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 911, DE 1999

(Do Sr. Deputado Cunha Bueno)

Requer informações ao Senhor MI
nistro da Previdência e Assistência Social
sobre a liberação da verba para Santos,
Estado de São Paulo, no valor de
R$1oo.oo0,00, consignada no Orçamento
da União para o exercício de 1999 (funcio
nai programática: 15.081.0483.4911.0152)

Senhor presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22 , da Constitui

ção Federal, e nos arts. 115, inciso I, e 116 do



REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Ne 913, DE 1999

(Do Sr. Deputado Cunha Bueno)

Requer informações ao Senhor Mi
nistro da Saúde sobre a liberação da ver
ba para Sertãozinho, Estado de São Pau
lo, no valor de R$75.000,OO, consignada
no Orçamento da União para o exercício
de 1999 (funcionai programática:
13.075.0428.3376.1906).

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 211, da Constitui

ção Federal, e nos arts. 115, inciso I, e 116 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, solicito a
Vossa Excelência seja requerida ao Senhor Ministro

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nll 912, DE 1999

(Do Sr. Deputado Cunha Bueno)

Requer informações ao Senhor
Ministro da Saúde sobre a liberação da
verba para Suzano, Estado de São Paulo,
no valor de R$50.000,00, consignada
no Orçamento da União para o exercí
cio de 1999 (funcional programática:
13.075.0428.3376.1920).

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui

ção Federal, e nos arts. 115, inciso I, e 116 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, solicito a
Vossa Excelência seja requerida ao Senhor Ministro
da Saúde, quais as razões que levaram aquele Minis
tério a não liberar, até a presente data, a verba orça
mentária de R$50.000,00, consignada no Orçamento
da União para o exercício de 1999 (funcional progra
mática: 13.075.0428.3376.1920), destinada para re
forma de posto de saúde.

Sala das Sessões, 26 de maio de 1999. - Depu
tado Cunha Bueno.
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Regimento Interno da Câmara dos Deputados, soli- da Saúde, quais as razões que levaram aquele Minis-
cito a Vossa excelência seja requerida ao Senhor Mí· tério a não liberar, até a presente data, a verba orça-
nistro da Previdência e Assistência Social, quais as mentária de R$75.000,00, consignada no Orçamento
razões que levaram aquele Ministério a não liberar, da União para o exercício de 1999 (funcional progra-
até a presente data, a verba orçamentária de mática: 13.075.0428.3376.1906), destinada para
R$100.000,00, consignada no Orçamento da União equipamento para unidade mista de saúde.
para o exercício de 1999 (funcional programática: Sala das Sessões, 26 de maio de 1999. - Depu-
15.081.0483.4911.0152), destinada para assistên- tado Cunha Bueno.
cia integral à criança e ao adolescente no Lar Vene-
randa. REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES

NS! 914, DE 1999
Sala das Sessões, 26 de maio de 1999. - Depu- (Do Sr. Deputado Cunha Bueno)

tado Cunha Bueno.
Requer Informações ao Senhor

Ministro da Saúde sobre a liberação da
verba para Santa Casa de Taquarituba,
Estado de São Paulo, no valor de
R$1oo.oo0,00, consignada no Orçamento
da União para o exercício de 1999 (funcio
nai programática: 13.075.0428.2646.0762).

Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 22, da Constitui

ção Federal, e nos arts. 115, inciso I, e 116 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, solicito a
Vossa Excelência seja requerida ao Senhor Ministro
da Saúde, quais as razões que levaram aquele Minis
tério a não liberar, até a presente data, a verba orça
mentária de R$100.000,00, consignada no Orçamen
to da União para o exercício de 1999 (funcional pro
gramática: 13.075.0428.2646.0762), destinada para
assistência financeira para equipar a Santa Casa.

Sala das Sessões, 26 de maio de 1999. - Depu
tado Cunha Bueno.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NS! 915, DE 1999

(Do Sr. Deputado Cunha Bueno)

Requer Informações ao Senhor M'I
nlstro da Saúde sobre a liberação da
verba para Valparaíso, Estado de São
Paulo, no valor de R$325.000,00, con
signada no Orçamento da União para
o exercício de 1999 (funcional progra
mática: 13.075.0428.3376.1968 e
13.075.0428.3376.1974).

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 211, da Constitui

ção Federal, e nos arts. 115, inciso I, e 116 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, solicito a
Vossa Excelência seja requerida ao Senhor Ministro
da Saúde, quais as razões que levaram aquele Minis
tério a não liberar, até a presente data, a verba orça
mentária de R$325.000,00, consignada no Orçamen-



REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N!l919, DE 1999

(Do Sr. Deputado Cunha Bueno)

Requer informações ao Senhor Mi
nistro da Previdênia e Assistência So
cial sobre a liberação da verba para
São Vicente, Estado de São Paulo, no
valor de R$130.000,00, consignada no
Orçamento da União para o exercício
de 1999 (funcional programática:
15.081.0483.4911.0050)

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22, da Constitui

ção Federal, e nos arts. 115, inciso I, e 116 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, solicito a
Vossa Excelência seja requerida ao Senhor Ministro
da Previdência e Assistência Social, quais as razões
que levaram aquele Ministério a não liberar, até a
presente data, a verba orçamentária de
R$130.000,00, consignada no Orçamento da União
para o exercício de 1999 (funcional programática:
15.081.0483.4911.0050), destinada para assistên-

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nll 918, DE 1999

(Do Sr. Deputado Cunha Bueno)

Requer Informações ao Senhor Mi
nistro da Saúde sobre a liberação da
verba para Santa Casa de Misericórdia
de Tambaú, Estado de São Paulo, no
valor de R$100.000,00, consignada no
Orçamento da União para o exercício de
1999 (funcional programática:
13.075.0428.2646.0528).

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22 , da Constitui

ção Federal, e nos arts. 115, inciso I, e 116 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, solicito a
Vossa Excelência seja requerida ao Senhor Ministro
da Saúde, quais as razões que levaram aquele Minis
tério a não liberar, até a presente data, a verba orça
mentária de R$1oo.000,00, consignada no Orçamen
to da União para o exercício de 1999 (funcional pro
gramática: 13.075.0428.2646.0528), destinada para
manutenção do Hospital São Francisco.

Sala das Sessões, 26 de maio de 1999. - Depu
tado Cunha Bueno.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nll 917, DE 1999

(Do Sr. Deputado Cunha Bueno)

Requer informações ao senhor Mi
nistro da Saúde sobre a liberação da ver
ba para Vargem Grande do Sul, Estado
de São Paulo, no valor de R$90.000,OO,
consignada no Orçamento da União para
o exercício de 1999 (funcional programá
tica: 13.075.0428.2646.0074)

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22, da Constitui

ção Federa/, e nos arts. 115, inciso /, e 116 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, solicito a
Vossa Excelência seja requerida ao Senhor Ministro
da Saúde, quais as razões que levaram aquele Minis
tério a não liberar, até a presente data, a verba orça
mentária de R$90.oo0,00, consignada no Orçamento
da União para o exercício de 1999 (funcional progra-

Maio de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 27 24229

to da União para o exercício de 1999 (funcional mática: 13.075.0428.2646.0074), destinada para as-
programática: . 13.075.0428.3376.1968 e sistência financeira à manutenção de hospital.
13.075.0428.3376.1974), destinada para reforma Sala das Sessões, 26 de maio de 1999. - Depu-
de unidade mista de saúde e ampliação de posto de tado Cunha Bueno.
saúde.

Sala das Sessões, 26 de maio de 1999. - Depu
tado Cunha Bueno.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nl! 916, DE 1999

(Do Sr. Deputado Cunha Bueno)

Requer informações ao Senhor Mi
nistro da Saúde sobre a liberação da
verba para Viradouro, Estado de São
Paulo, no valor de R$50.000,00, consig
nada no Orçamento da União para o
exercício de 1999 (funcional programá
tica: 13.075.0428.2646.0700).

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22 , da Constitui

ção Federal, e nos arts. 115, inciso I, e 116 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, solicito a
Vossa Excelência seja requerida ao Senhor Ministro
da Saúde, quais as razões que levaram aquele Minis
tério a não liberar, até a presente data, a verba orça
mentária de R$50.000,00, consignada no Orçamento
da União para o exercício de 1999 (funcional progra
mática: 13.075.0428.2646.0700), destinada para ma
nutenção do Hospital e Maternidade São Vicente de
Paulo.

Sala das Sessões, 25 de maio de 1999. - Depu
tado Cunha Bueno.



PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 48, DE 1999

(Do Sr. Rubens Bueno e outros)

Acrescenta parágrafo único ao
art. 206 da Constituição Federal.

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

Artigo único. Acrescentease ao art. 206 da
Constituição Federal parágrafo único com a seguinte
redação:

"Parágrafo único. Cabe à legislação
dos sistemas de ensino estabelecer as con
dições e forma de escolha dos dirigentes
dos estabelecimentos de ensino público."

Justificação

O Supremo Tribunal Federal tem declarado a in
constitucionalidade das leis que dispõem sobre a elei
ção de dirigentes de escolas públicas, ao julgar pro
cedentes, por exemplo, ações diretas de inconstituci
onalidade proposta em relação a dispositivos das
Constituições Estaduais de Santa Catarina e de Mi
nas Gerais (respectivamente ADIN n2 123-0 e 640-1,
julgadas pelo STF em sessões plenárias, em feverei
ro de 1997).

Da leitura dos Acórdãos relativos às ADlN su
pracitadas, bem como dos votos que os acompa
nham, identificam-se as razões da inconstitucionali-
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cia à criança/adolescente (Jockey Instituição Promo- dade segundo a posição marjoritária entre os Minis-
cional). tros do STF:

Sala das Sessões, 26 de maio de 1999. - Depu- 12 Conforme o art. 37, 11, da CF, os cargos públi-
tado Cunha 'Bueno. cos ou são providos mediante concurso público ou

REQUERIMENTO são cargos em comissão, de livre nomeação e exone-
(Do Sr. José Rocha) ração; e, de acordo com o art. 84, XXV, da CF, é com

petência do Presidente da República prover e extin-
Requer a convocação de sessão so- guir cargos públicos federais, na forma da lei.

Iene da Câmara dos Deputados para o 22 Conclui o STF que cabe ao Chefe do Poder
dia 17 de agosto às 10 horas. Executivo fazer as nomeações para os cargos de di-

Senhor Presidente, retor de escola pública, sendo, pois, inconstitucional a
Representando um décimo da composição da norma legal que subtrai esta prerrogativa do executi-

Câmara dos Deputados, requeremos a V. Exª., com vo, ao determinar a realização de processo eleitoral
base no art. 68 do Regimento Interno, e ouvido o Ple- para o preenchimento destes cargos.
nário, a convocação de sessão solene desta Casa Argumenta-se também que "o sistema de elei-
para o dia 17 de agosto às 10 horas, a fim de homena- ção de diretores de escolas públicas não é o melhor e
gear os 25 anos de criação da Companhia de Desen- de democrático só tem a aparência. O que se exige
volvimento do Vale do São Francisco - CODEVASF. de um diretor de escola é o saber abrangente de uma

Sala das Sessões, 26 de maio de 1999. - José série de questões científicas e de conhecimento hu-
Rocha, Deputado Federal, Inocêncio Oliveira, mano. A eleição, por parte de toda a comunidade -
Odelmo Leão. professores, alunos, pais de alunos e servidores 

muita vez tem presente menos o conhecimento e
mais a capacidade de agradar e de fazer promessas
vazias". (Voto do Ministro Carlos Velloso, na ADIN
n2 123-0). Ou ainda que, "realmente, a sistemática
não funcionou; ao invés de trazer benefício, trouxe
malefício, em face da balbúrdia que se estabelecia
nas escolas para escolha dos eleitos". (Voto do Minis
tro Maurício Corrêa, na mesma ADIN).

Por fim, afirma-se que, além da inconstituciona
lidade material, "há também, a inconstitucionalidade
formal, tendo em vista a circunstância de que o art.
206 alude a Lei Federal e não a uma Constituição de
Estado, senão vamos ter gestões democráticas

/ diferenciadas quando, na realidade, o que há aqui é
um princípio geral aplicável a todo o ensino nacio
nal". (Voto do Ministro Moreira Alves, na mesma ADI
n2 123-0).

Antes de tudo, poder-se-ia argüir sobre a exten
são dos princípios constitucionais relativos ao provi
mento de cargos em comissão a realidade jurídicaS
nas quais a direção das escolas constituiu-se em fun
ção de direção que, ao contrário do cargo em comis
são de recrutamento amplo, é reservada a servidores
de carreira. À medida que a CF (art. 37, V) refere-se
simultaneamente ao provimento de cargos em comis
são e funções de confiança, ministros do Supremo
concluem que o processo eleitoral, excluída a prerro
gativa do Chefe do Executivo, é contrário à sistemáti
ca constitucional de provimento de função pública.

Entretanto, elucidativos são os votos vencidos
dos dois Ministros do STF que julgaram improceden-



"Queria mesmo dizer, com todo o res
peito, que a invocação da regra do art. 37, 11
- que se fizera, a meu ver, com correção na
ordem constitucional decaída para evitar a
introdução de um mecanismo de descentra
lização democrática na escolha dos dirigen-
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tes as referidas ações de inconstitucionalidade. O Mi- mérito, mostra-se em harmonia com o prin-
nistro Marco Aurélio assim manifestou-se em voto cípio segundo o qual o ensino será ministra-
proferido quando da apreciação da ADIN nQ 640-1: do com base na gestão democrática. Aqui,

sim, tem-se a fixação, pela Carta da Repú-
"Em primeiro lugar, ressalto a ênfase blica, de princípios, como. é dado notar no

dada pela Carta de 1988 à forma federativa inciso VI do art. 206 nela inserto. O preceito
da República. Atribuiu-se aos Estados auto- remete ao balizamento da citada gestão de-
nomia governamental e competência legis- mocrática do ensino público constante de lei
lativa, jungidas aos princípios estabelecidos e o povo mineiro, mediante os respectivos
na Constituição Federal. (...) Sob o ângulo representantes, fez opção, partindo para a
do inciso 11 do art. 37 da Carta Federal, veri- disciplina da matéria (na Constituição Esta-
fica-se a remessa à lei, isso quanto às no- dual). Não posso, na espécie, vislumbrar
meações para cargo em comissão, como qualquer arranhão ao Diploma Maior. Se de
são os de Diretor e Vice-Diretor de escola um lado é certo que compete ao Chefe do
pública. A premissa básica do preceito para Poder Executivo o exercício da administra-
que se tenha como livre a nomeação e a ção superior, de outro, não menos correto é
exoneração é justamente a previsão em lei. que o próprio art. 84, inciso XXV, remete,
Quanto ao art. 84, incisos 11 e XXV, da quanto ao provimento dos cargos públicos,
Constituição Federal, nota-se que o provi- ao que estipulado em lei. No caso, a Consti-
mento e extinção de cargos pelo Chefe do tuição do Estado de Minas Gerais prevê a
Poder Executivo há de ocorrer sempre na seleção competitiva. Há de tirar-se do Texto
forma da lei. Pois bem, no caso dos autos, Constitucional Maior, a máxima eficácia e
na própria Constituição do Estado (de Minas efetividade possíveis e isso o faço ao as-
Gerais) previu-se seleção competitiva inter- sentar que se coaduna, a mais não poder, o
na para o exercício do cargo comissionado preceito do citado inciso VI do art. 206 à
de Diretor e da função de Vice-Diretor de norma da Constituição do Estado de Minas
escola pública, homenageando, de maneira Gerais. Assim, a par dos aspectos altamen-
pedagógica, o mérito dos candidatos, a ex- te positivos, no que a cláusula da Constitui-
periência profissional, a habilitação legal, a ção do Estado de Minas Gerais, bem como
titulação, a aptidão para liderança, a capaci- as insertas nas Cartas de outros estados
dade de gerenciamento e a prestação de buscam colocar nos relevantes cargos as
serviço no estabelecimento por dois anos, pessoas melhor capacitadas, afastando víci-
pelo menos. A partir do novo texto da Lei os anteriores de apadrinhamento, tenho ain-
Maior local é que houve o encaminhamento da que exsurge a plena harmonia com a
de projeto de lei pelo Chefe do Executivo do Constituição Federal. Digo mesmo que a re-
Estado de Minas Gerais que, a seguir, veio gência da Matéria, tal como ocorrida, serve
a editar decreto. ao que se contém na nossa Carta da Repú-

Senhor Presidente, há de conferir-se blica, no que cuida da gestão democrática
algum sentido à Federação, caminhando-se do ensino público. Não vejo, preservadas as
para a flexibilidade, de modo a reconhe- características próprias de uma Federação
cer-se aos Estados federados certa inde- em que se mostra a feição descentralizado-
pendência normativa. No caso dos autos, ra, como concluir pela inconstitucionalidade
não tenho como infringido princípios básico do preceito."

da Carta da República. Ao contrário, a O Ministro Sepúlveda Pertence, em voto profe-
Constituição do Estado dE1 Minas Gerais ho- 3 O d I
menageia o princípio fed~rativo e, mais do rido quando do julgamento da ADIN n° 2 1- , ec a-

ra:que isso, a regra inserta~iJb art. 206, inciso
VI, da Carta Federal. A forma de escolha
dos Diretores e Vice-Diretores das escolas
públicas além de consubstanciar tempera
mento à atuação discricionária do Chefe do
Poder Executivo, atendendo aos anseios da
sociedade no que voltados para o critério do
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tes do ensino público (v.g., Representação Nesta perspectiva, a livre nomeação e exonera-
n2 1.473, apreciada na vigência da Constitu- ção para cargos em comissão opõem-se aos condici-
ição de 1967, com a EC n2 1/69) - é um onantes constitucionais para a nomeação e exonera-
exemplo primoroso do que se tem chamado ção para cargos efetivos, a saber, concurso público
de interpretação retrospectiva da Constitui- para a nomeação e, para exoneração de servidor es-
ção (grifo do autor), consistente em amol- tável, processo administrativo motivado por falta gra-
dar-e a Constituição nova aos assentamen- ve ou, após a Reforma Administrativa de 1998, exo-
tos da ordem constitucional pretérita, de neração por insuficiência de desempenho ou excesso
modo a que, não obstante a mudança, tudo de quadros. Entretanto, não significa livre para o Che-
continue exatamente como era. Não vejo fe do Poder Executivo em quaisquer circunstâncias,
como fugir à evidência, para mim, de que o ou seja, de forma que não possa a lei (estadual ou
art. 206, VI, autorizou a criação de modali- municipal) que dispõe sobre os cargos em comissão
dades novas de provimento dos cargos de em análise estabelecer limitações à liberdade absolu-
gestão dos estabelecimentos de ensino pú- ta do governante.
blico, desde que para concretizar a diretiva Poder-se-ia, ainda, argumentar que a afirmação
de sua democratização. de que a lei a que faz referência o inciso VI do art. 206

Da inconstitucional idade formal tam- da CF é necessariamente de âmbito federal "enges-
bém não me convenço, à medida que a sa" a discussão. Se lei federal não pode dispor da for-
Constituição mesma - além de situar a edu- ma de provimento de cargos públicos estaduais e mu-
cação e o ensino no âmbito da competência nicipais, por ingerência na autonomia dos entes fede-
legislativa concorrente (art. 24, IX) - prevê o rados, e se lei estadual ou municipal não pode dispor
estabelecimento de sistemas de ensino: há, sobre a forma de provimento dos cargos além da CF,
pois, margem bastante a não impormos, aos e não contra ela, então nenhuma lei pode estabelecer
Estados, também nesse assunto, a nossa nada de diverso daquilo que o texto constitucional já
vocação unitarista persistente." definiu. Interpretações desta natureza da questão da

É possível assim sintetizar os argumentos a fa- constitucionalidade é que reforçam a tendência pre-
vor da constitucionalidade dos dispositivos legais sente na sociedade brasileira de tudo inscrever na
que instituem a eleição de diretores: Constituição, pois, ao contrário de apenas considerar

12 o provimento de cargos em comissão deve inconstitucional aquilo que contraria a Constituição,
se dar em consonância com a lei; passou-se a considerar inconstitucional o que expres-

22 nada impede ao legislador estadual de defi- samente não está garantido na Carta Maior da Na-
nir condições para o poder de nomeação cio Chefe do ção.
Executivo, ou seja, que se estabeleçam limites a sua Por fim, ressaltem-se as perspectivas políticas
atuação discricionária; diversas de interpretação do texto constitucional pre-

32 por um lado, essa possibilidade decorre do sentes nos dois conjuntos de manifestações de minis-
caráter federativo da República brasileira, onde a au- tros do STF. Enquanto uns dão ênfase ao princípio
tonomia dos Estados ganha sentido em uma certa in- democrático da gestão do ensino público, outros refe-
dependência normativa, expressamente garantida rem-se às eleições de diretores como balbúrdia nas
pela Constituição de 1988, ao prevê a competência escolas. Enquanto uns reforçam o federalismo, apos-
legislativa concorrente entre a União e os Estados em tando na autonomia dos entes federados, outros
matéria de educação (art. 24, IX) e o estabelecimento mantêm-se fiéis à tradição centralista da República
dos sistemas de ensino dos Estados (art. 211, caput) brasileira, defendendo a regulamentação do princípio

42 por outro lado, a possibilidade de fixar, em lei da gestão democrática em lei federal e negando aos
condições e procedimentos para a escolha dos diri- estados autonomia normativa para regulamentá-lo,
gentes dos estabelecimentos públicos de ensino, an- apesar da expressa instituição dos sistemas estadua-
tes de sua nomeação pelo Chefe do Executivo, man- is de ensino.
tém coerência e harmonia com o princípio da gestão Épreciso ficar bem claro que a escolha dos dire-
democrática estabelecido pela mesma Constituição tores de escolas públicas em processo de eleição di-
de 1988 (art. 206, VI). reta é essencial à conclusão do longo e sofrido pro-

Portanto, federalismo e gestão democrática do cesso de redemocratização do País e da gestão go-
ensino público são os dois pilares da defesa da cons· vernamental, iniciado nos anos 80. Afinal, a escolher
titucionalidade da eleição de diretores de escolas. o diretor mediante eleição direta é expressar a vonta-
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"Art. 42 .

Art. 29. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação. .

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1Q O art. 42 da Lei nQ 8.213, de 24 de julho

de 1991, fica acrescido de § 22-A, com a seguinte re
dação:

§ 29.-A Será devida aposentadoria por
invalidez, no valor de um salário mínimo, ao
segurado especial, de que trata o art. 11, in
ciso VII, desta lei, considerado incapaz e in
susceptível de reabilitação para o exercício
de atividade ruraL"

PROJETO DE LEI N!l1.020, DE 1999
(Do Sr. Nelson Marchezan)

Acrescenta parágrafo ao art. 42 da
Lei n2 8.213, de 24 de julho de 1991, para
garantir a concessão de aposentadoria
por invalidez ao trabalhador rural incapaz
de exercer a sua atividade.

Justificação

A aposentadoria por invalidez, conforme a legis
lação previdenciária vigente, é concedida apenas
quando o segurado é considerado incapaz e insus
ceptível de reabilitação para o exercício de uma ativi
dade qualquer que lhe garanta a subsistência.

Assim, muitos trabalhadores rurais vêem-se
atualmente impossibilidade de terem acesso ao be
nefício, pois, segundo a perícia do INSS, poderiam
desempenhar outra atividade qualquer, ainda que to
talmente distinta da que exerciam, mesmo que isto
possa implicar mudança radical e, muitas vezes inviá
vel de se concretizar, como o caso de sua transferên
cia para a cidade mais próxima, a fim de passar a
exercer uma atividade urbana.

de da comunidade escolar de influir nas decisões que de seus respectivos sistemas de ensino, adotar ou
lhe dizem respeito, é permitir que se reabra perma- não o sistema eletivo como forma de escolha dos ser-
nentemente a discussão política sobre a função soci- vidores que virão a desempenhar a função de direção
ai da escola pública, é afastar do ensino o fantasma das escolas públicas de educação básica.
da politicagem e do uso da máquina administrativa Por acreditarmos que a presente emenda à
para projetos eleitoreiros pessoais dos governantes. Constituição contribui efetivamente para aperfeiçoar

É curioso observar que muitos dos prefeitos e o funcionamento da Federação brasileira e para viabi-
governadores que hoje alegam a inconstitucionalida- Iizar a aplicação do princípio da gestão democrática
de das leis que dispõem sobre a escolha dos direto- ao ensino público no País, contamos com o apoio de
res de estabelecimentos de ensino básico mediante nossos ilustres Pares para sua aprovação.
eleições diretas já foram ardorosos defensores da
idéia, na qualidade de vereadores e deputados. Isso Sala das Sessões, 5 de maio de 1999. - Depu-
demonstra, no mínimo, que as declarações de in- tado Rubens Bueno.
constitucionalidade supramencionadas muito são do
agrado e da conveniência dos que estão no poder:
não importam a competência pedagógica e a capaci
dade gerencial, mas uma boa margem de manobra e
barganha para retribuir e assegurar apoio em campa
nhas eleitorais.

Considerando que:
a) -a eleição de diretores dos estabelecimentos

públicos de ensino contribui para democratizar as es
colas e para atribuir responsabilidade a professores,
pais, estudantes e funcionários;

b) a não previsão clara, na Constituição Federal,
de que as legislações dos sistemas de ensino podem
fixar condições e procedimentos para a escolha dos
dirigentes das escolas públicas tem permitido que o
STF, por maioria, declare a inconstitucionalidade de
dispositivos pertencentes a leis e constituições esta
duais que dispõem sobre eleições de diretores;

c) a necessidade de consolidar o processo de
democratização da gestão do ensino público, no nível
básico, mediante a ampliação da participação dos
profissionais da educação e da comunidade escolar
nos processos decisórios;

d) a escolha do diretor mediante eleição direta
surge inevitavelmente do processo de implantação
progressiva da autonomia pedagógica e administrati
va e qe gestão financeira da escola pública, apresen
tamos. à apreciação dos ilustres parlamentares a pre
sente emenda à Constituição Federal de 1988.

Ao acrescentar parágrafo único ao art. 206 do
texto constitucional dispondo que "cabe à legislação
dos sistemas de ensino estabelecer as condições e
forma de escolha dos dirigentes dos estabelecimen
tos de ensino público", entendemos estar sanando o
problema da constitucionalidade anteriormente anali
sado, à medida que, sem impor aos estados e municí
pios o processo eletivo, também não se lhes impede a
adoção desse procedimento. Torna-se, assim, de di
reito uma opção dos entes federados, na organização
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Tendo em vista que a regra atual não abriga a munições, conservando o equipamento em
especificidade da condição do homem que trabalha perfeitas condições, sob pena de infringirem
no campo, propomos, neste projeto de lei, seja con- o disposto no art. 23 e seus incisos."
cedida aposentadoria por invalidez, no valor de um
salário mínimo, àos segurados especiais (trabalhado- Art. 4

2
O parágrafo único do art. 22 passa a vi-

res rurais que exercem sua atividade em regime de ger acrescido da seguinte redação:

economia familiar) quando forem considerados inca- Art. 22. . .
pazes para o exercício de atividade rural. "Parágrafo único. Os vigilantes, quan-

Certos da importância e elevado sentido de jus- do empenhados em transporte de valores,
tiça social dessa nossa proposição, esperamos con- poderão também utilizar espingarda de uso
tar com o apoio dos ilustres membros desta Casa permitido, de calibre 12, 16 ou 20, de fabri-
para garantir a sua aprovação. cação nacional e ainda armas de grosso ca-

Sala das Sessões, 26 de maio de 1999. - Depu- libre, longo alcance, automática e de preci-
tado Nelson Marchezan. são."

PROJETO DE LEI N2 1.021, DE 1999
(Do Sr. Neiva Moreira)

Altera dispositivos da Lei n2 7.102,
de 20 de junho de 1983, que dispõe sobre
segurança para estabelecimentos finan
ceiros, estabelece normas para constitui
ção e funcionamento das empresas parti
culares que exploram serviços de vigi
lância e de transporte de valores, e dá
outras providências.

Art. 111 Acrescente-se inciso IV ao art. 22 da Lei
nll 7.102, de 20-6-83 passando a VI a viger com a se
guinte redação:

Art. 22 ..

"IV - o parágrafo único do art. 111 desta
lei terá a quantidade mínima de 2 (dois) vigi
lantes por estabelecimento."

Art. 211 O art. 42 passa a viger acrescido do se
guinte parágrafo único:

"Art. 411 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

"Parágrafo único. O veículo especial de
que trata este artigo terá além de ar refrige
rado, blindagem especial e de proteção con
tra armas de grosso calibre e longo alcance.

Art. 311 O art. 21 passa a viger com o seguinte
parágrafo único:

Art.21 ..
1- ..
11- ..
"Parágrafo único. As empresas de que

tratam os incisos I e 11 terão um prazo máxi
mo de 1~0 (cento e oitenta) dias, a fim de
procedera manutenção do armamento, con
forme iecomendação da fábrica, inclusive,
com o seu devido teste e substituição das

Justificação

Todas as modificações propostas na Lei nll

7.102183, que dispõe sobre os serviços de vigilância,
têm como escopo torná-Ias mais eficazes no combate
ao crime organizado.

É preciso salientar que muitos vigilantes mor
rem em serviço ou são feridos por não possuírem ar
mamentos compatíveis com o desempenho de sua
profissão, ou seja, estão vulneráveis ante o poder dos
assaltantes de bancos, dos assaltantes de car
ros-fortes etc.

Outro dado importante é que muitos estabeleci
mentos financeiros preocupam-se apenas em cum
prir a lei utilizando somente um vigilante, quando pre
cisaria de um número de 4 (quatro) e assim observar
o fator segurança.

É de saber notório que o índice de violência em
toda a sociedade tem aumentado de forma assustado
ra, alcançando níveis alarmantes e atingindo principal
mente os vigilantes, que tratam da segurança patrimo
nial privada, sendo um dos principais alvos do crime.

Dessa forma, será demagógico fazer-se uma
apologia das deficiências em que vivem os vigilantes,
sem buscar soluções compatíveis, por isso mesmo
estamos acrescentando modificações legais, que es
peramos surtam os devidos efeitos e, atendam a
demanda das Associações de Vigilantes de todo o
Brasil, a fim de fazer frente, com maior intensidade,
no combate ao crime e salvaguardar a integridade fí
sica dos mesmos.

Sala das Sessões, 26 de maio de 1999. 
Deputado Nelva Moreira, PDT/MA.

PROJETO DE LEI N2 1.022, DE 1999
(Deputado Vicente Caropreso)

Institui o Pró-Saúde, que dispõe so
bre dedução do imposto de renda por



PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
NR 43, DE 1999

(Do Sr. Geraldo Simões)

Proibe a promulgação de leis que
concedam subsídio, Isenção, redução de
base de cãlculo, crédito presumido, anis
tia, remissão ou qualquer benefício fis
cal, um ano antes e três meses depois da
data das eleições.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1li Fica vedado à União, aos estados, ao

Distrito Federal e aos municípios promulgar leis que
concedam subsídio, isenção, redução de base de cál
culo, crédito presumido, anistia, remissão ou qual
quer benefício fiscal, um ano antes e três meses de
pois da data das eleições nacionais, estaduais ou mu
nicipais.

Art. 211 Esta lei complementar entra em vigor na
data de sua publicação.

Justificação

Com base no art. 146 da Constituição Federal,
este Projeto de Lei Complementar estabelece uma
norma geral em matéria de legislação tributária, que
objetiva coibir tanto a União, como os estados, o Dis
trito Federal e os municípios de editar leis, em período
pré ou pós eleitoral, que venham a prejudicar a admi
nistração dos novos governos eleitos, mediante con
cessão de isenções, incentivos e benefícios fiscais.

Sói acontecer que governos em final de manda
to resolvem editar generosas concessões de benefí
cios tributários, que produzirão renúncias fiscais, isto
é, perdas de receitas públicas, que terão de ser su
portadas pelos novos governos legitimamente eleitos
pela população.

Cada governo poderá providenciar esse tipo de
legislação, apenas durante os três primeiros anos de
mandato e arcar com as suas conseqüências orça
mentárias. Não é justo, ao final da sua administração,
jogá-Ias nas cotas do novo governante.
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contribuições para Hospitais Públicos e cial, na complementação das verbas escassas que
Instituições sem fins lucrativos. lhes chegam do setor público.

O Congresso Nacional decreta: Ofereço, assim, à douta consideração' de meus
Art. 1li As pessoas físicas e jurídicas poderão ilustres pares, este projeto de lei, consciente de que

deduzir do Imposto de Renda, o valor das contribui- lhe darão, com o costumeiro espírito público e ampla
ções realizadas durante o ano-calendário, até o limite visão dos problemas nacionais, a acolhida que mere-
de: ce, dentro dos objetivos que nortearam sua formula-

I - 6% do imposto devido, para os hospitais pú- ção.
blicos; Sala das Sessões, 26 de maio de 1999. - Depu-

/I - 3% do imposto devido, para as instituições tado Vicente Caropreao.
sem fins lucrativos relacionadas ao atendimento mé
dico hospitalar e as instituiçÕes relacionadas com o
atendimento aos portadores de deficiência física ou
mental.

§ 12 A dedução a que se refere o caput deste ar
tigo não está sujeita a outros limites, nem exclui ou re
duz outros benefícios legais.

§ 22 As instituições privadas beneficiárias das
doações devem ser registradas no Conselho Nacio
nal de Assistência Social e atender aos requisitos pre
vistos no art. 14 da Lei n2 5.172, de 25 de outubro de
1966 - Código Tributário Nacional.

Art. 22 Esta lei entra em vigor no primeiro dia do
exercício financeiro subseqüente à sua publicação.

Justificação

A carência de recursos para o eficiente funcio
namento dos hospitais públicos e filantrópicos é fato
notório no dia-a-dia da população brasileira. Do mes
mo modo, as instituições públicas e privadas de aten
dimento aos portadores de deficiência estão a mere
cer o apoio financeiro das pessoas físicas ou jurídicas
que se disponham a fazê-lo.

A presente proposição objetiva incentivar as
contribuições e doações para essas entidades sem
fins lucrativos, por meio de um incentivo fiscal, que é a
dedução do Imposto de Renda, o valor das contribui
ções realizadas durante o ano-calendário, até o limite
de:

a) 6% do imposto devido, para os hospitais pú
blicos;

b) 3% do imposto devido, para as instituições
privadas sem fins lucrativos que prestem atendimento
de saúde e as que prestam atendimento aos portado
res de deficiência física e mental.

Note-se que as doações destinar-se-ão à manu
tenção dos hospitais públicos e privados sem fins lu
crativos e filantrópicos, quase sempre mal atendidos
pelos minguados recursos oriundos do erário público.

Igualmente às instituições que prestam atendi
mento aos portadores de deficiência que atinge mi
lhões de brasileiros, necessitam da solidariedade so-



rio."

Justificação

O presente projeto de Lei busca corrigir uma
distorção constante da Lei n2 9.519, de 26 de novem
bro de 1997, que dispõe sobre a reestruturação dos
Corpos e Quadros de Oficiais e Praças da Marinha.

A referida lei ao dispor em seu art. 62 sobre os
oficiais do Corpo de Saúde da Marinha, equipara a
escala hierárquica dos Cirurgiões-Dentistas àquela
dos oficiais de Apoio à Saúde e além disso mantêm
uma distância de postos a serem ocupados entre o
Quadro de Médicos e os Cirurgiões-Dentistas.

Argumentos não faltam para justificar a proce
dência do presente projeto de lei: o Oficial Cirur
gião-Dentista, tem as mesmas origens universitárias
do Oficial Médico; ambos não são mais generalistas,
exercendo suas profissões e habilidades em campos
cada vez mais específicos; ambos, a partir de deter
minados postos, e mercê de suas qualificações, são
designados para funções administrativas (normal
mente chefias) e ali testados quanto à qualidade de
seus desempenhos. Tais considerações permitem

"Art. 62 ..

§ 12 Os oficiais do Quadro de Médicos
são ordenados em uma escala hierárquica
constituída pelos postos de Primeiro-Tenente
à Vice-Almirante, os do Quadro de Cirur
giões-Dentistas, pelos postos de Primei
ro-Tenente à Contra-Almirante e os do Qua
dro de Apoio à Saúde, pelos postos de Pri
meiro-Tenente à Capitão-de-Mar-e-Guerra.

Art. 22 O Poder Executivo baixará os demais
atos necessários à implementação desta alteração.

Art. 32 Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Art. 42 Revogam-se as disposições em contrá-
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Pela relevância desta proposta, espero contar 4. Como e quando serão destruídas?
com o apoio dos nobres pares do Congresso Nacio- 5. Há minas instaladas em quálquer ponto das
nal para a s!Ja aprovação. fronteiras do Brasil com outro país?

Sala das Sessões, 26 de maio de 1999. - Sala das Sessões, 26 de maio de 1999. - Depu-
Deputado Geraldo Simões. tado Nilmário Miranda.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES PROJETO DE LEI N2 1.023, DE 1999
N2 920, DE 1999 (Do Sr. Eduardo Paes)

(Do Sr. Nilmário Miranda - PT/MG) Dá nova redação ao § 12 do art. 62

Solicita esclarecimentos do Exm2 da Lei n2 9.519 de 26 de novembro de
Sr. Ministro de Exército sobre a fabrica- 1997.
ção, estocagem e comercialização do O Congresso Nacional decreta:
Brasil de minas anti-pessoais. Art. 12O § 12 do art. 62 da Lei n2 9.519, de 26 de

Senhor Presidente, novembro de 1997, passa a vigorar com a seguinte
Com fundamento no art. 50, § 22 , da Constitui- redação:

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 22, e 115, inci-
so I, do Regimento Interno, solicito a V. ExtI seja enca
minhado ao Sr. Ministro do Exército, o seguinte pedi
do de informações:

Desde o último dia 30 de abril, com a ratifica
ção da "Convenção sobre o Uso, Produção, Estoca
gem e Transferência de Minas Anti-Pessoais e so
bre sua Destruição" encontra-se finalmente em vi
gor no Brasil O Tratado de Ottawa. Doravante, se
guindo o exemplo de mais de cem países, compro
mete-se o Governo brasileiro com a não-fabricação
e não-comercialização de minas anti-pessoais, de
vendo o referido arsenal ser imediatamente destruí
do.

A humanidade tem assistido que a utilização
deste potente armamento, em guerras regionais e
conflitos armados, tem vitimado milhares de pessoas,
inclusive crianças, arrasando países inteiros em ra
zão de conflitos étnicos em disputas territoriais. Hoje,
aproximadamente 120 milhões de minas terrestres
anti-pesoais encontram-se enterradas e dissemina
das por vários países, prontas para disparar: matan
do e mutilando pessoas, mesmo após o encerramen
to dos conflitos. Todo ano há 24 mil novas vítimas de
minas terrestres.

Infelizmente, o Brasil tem contribuído, ao longo
dos anos, para esta guerra especialmente cruel. Esti
ma-se que 9 milhões das 15 milhões de minas terres
tres enterradas em Angola foram produzidas no Bra
sil. Nosso País vendeu minas para países da Ásia,
África e América Latina.

Ante o exposto, pelos fatos ora narrados, solici
to ao Exm2 Sr. Ministro do Exército as seguintes infor
mações infra elencadas:

1. Quantas armas deste tipo o Brasil fabricou?
2. A que países vendeu minas terrestres?
3. Quantas minas estão estocadas e onde?



Justificação

O presente projeto de lei visa assegurar aos es
tudantes da rede pública de ensino a gratuidade no
transporte coletivo para que possa estar garantido
seu acesso ao local de aprendizado.

O que se pode observar é que vários municípi
os, de nosso País já produziram legislação neste sen
tido, no entanto, tais diplomas legais não garantem o
acesso a ônibus entre municípios vizinhos de uma
mesma região metropolitana. Tal fato vem impedindo
que muitos estudantes possam acessar as unidades
públicas de ensino.

Justificação

O presente projeto de lei busca trazer um pouco
mais de cidadania a uma parcela significativa de nos
sa população que sofre de deficiência auditiva.

Busca-se, no momento mais importante do exer
cício da cidadania que é o momento de escolha de seus
representantes, que esses deficientes possam ter aces
so às informações prestadas pelos candidatos na Pro
paganda eleitoral gratuita. Conseqüentemente, pode
rão escolher com as mesmas condições dos outros ci
dadãos, aqueles candidatos que apresentem propostas
que entendam positivas para o futuro do País.

Sala das Sessões, de maio de 1999. - Eduardo
Paes PFL/RJ.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Os arts. 47, 49 e 51 da Lei n2 9.504, de 30

de setembro de 1997, passam a vigorar com a se
guinte redação:

"Art. 47 .
§ 7!l Na transmissão de propaganda ele

itoral gratuita pelas emissoras de televisão e
canais por assinatura mencionados no art. 57,
será obrigatório o uso de intérpretes, que ver
terão para a linguagem dos surdos-mudos
todo o conteúdo da propaganda veiculada.

Art. 49 .
§ 32 As emissoras de televisão e os

canais por assinatura mencionados no art.
57 observarão a regra do § 7Q do art. 47."

Art. 51 ..
V - As emissoras de televisão e os canais por

assinatura mencionados no art. 57 observarão a re
gra do § 72 do art. 47."

Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.
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identificar a possibilidade de que o Oficial Cirur- PROJETO DE LEI N2 1.025, DE 1999
gião-Dentista possa, a exemplo do Oficial-Médico, (Do Sr. Eduardo Paes)
galgar a promoção a Almirante. . •

O presente projeto de lei permite que os Cirur- A C.rla ~ direito ~ .passagem g~atuita
giões-Dentistas possam chegar ao posto de Con- em ~n~b~s Intramumclpais ou ~~e liguem
tra-Almirante um abaixo do Quadro de Médicos e um mU?lclplOs de uma mesma regu~.o '!'etro-
posto acima dos oficiais de Apoio à Saúde, dentro da pol~ana para alunos da rede publica de
escala hierárquica de nossa Marinha. ensino.

Sala das Sessões, 26 de maio de 1999. _ O Congresso Nacional decreta:
Eduardo Paes PFL/RJ. Art. 12 Fica assegurado aos estudantes da rede

pública de ensino, em grau primário, secundário, uni-
PROJETO DE LEI N2 1.024, DE 1999 versitário ou de escolas técnicas, em todo o território

(Do Sr. Eduardo Paes) nacional, o direito à passagem gratuita nos ônibus in-
Inclui novos dispositivos na Lei n2 tramunicipais ou que liguem municípios de uma mes-

9.504 de 1997. ma região metropolitana.
§ 12 Para o exercício do direito criado por esta

lei, basta que o seu titular esteja uniformizado ou que
apresente documentação que o identifique como alu
no de estabelecimento público de ensino.

§ 22 Lei estadual definirá os critérios para que
municípios vizinhos sejam considerados de uma
mesma região metropolitana, para os efeitos da pre
sente lei.

§ 32 Enquanto não for editada a lei a que se refe
re o parágrafo anterior, o direito à passagem gratuita
já poderá ser exercido em viagens entre municípios li
mítrofes e onde ele já decorrer de legislação estadual
ou municipal.

Art. 22 O direito assegurado por esta lei somente
poderá ser exercido nos ônibus comumente destina
dos à prestação do serviço público de transporte cole
tivo, sejam eles de propriedade do poder público, se
jam de concessionárias ou permissionárias, não se
aplicando a ônibus que ofereçam comodidades espe
ciais, tais como ar condicionado ou poltronas recliná
veis, e que por isto estejam autorizados a cobrar tari
fas mais elevadas.

Art. 32 Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.



a) Relação das maiores operações de captação
de recursos do exterior, realizadas anualmente (em
número máximo de 20 por ano) por instituições finan
ceiras sediadas no País, a partir de 1-1-96;

b) a mesma informação do item a, relativa às
empresas não-financeiras;

c) relacione o volume de recursos captados, a
taxa de juros efetiva e o prazo de vencimento dos títu
los emitidos;

d) das instituições e empresas acima relaciona
das, quais renovaram o prazo de seus títulos?

e) A partir da data acima mencionada,
houve alterações na Circular do Banco Central
n2 2.384/93?

1) Informe o valor total anual das despesas do
País com juros, a partir de 1996, e também uma previ
são para este e o próximo ano.

Sala das Sessões, 26 de maio de 1999. - Depu
tado Aldo Rebelo.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NS! 923, DE 1999

(Do Sr. Aldo Rebelo)

Solicita Informações ao ExmS! Sr.
Ministro das Comunicações sobre a no
meação do Sr. Éder Pinheiro para a dire
ção dos Correios.

Senhor Presidente,
Com base no art. 50, § 22, da Constituição Fede

ral, e nos termos dos arts. 115, I e 116 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, requeiro sejam
solicitadas ao Sr. Ministro das Comunicações as se
guintes informações acerca da nomeação do Sr. Éder
Pinheiro com o diretor técnico da ETC:

1) Quais os contratos comerciais mantidos pela
ECT com as empresas Real Expresso, Real Enco
mendas, ou qualquer outra pertencente ao empresá
rio José Augusto Pinheiro, seu filho Éder Pinheiro Oll

ao mesmo grupo empresarial?
2) Qual a participação de tais empresas na ma

lha de distribuição dos Correios, percentualmente? E
em valores absolutos?

3) Quais as linhas operadas por tais empresas?
4) Quando foram firmados os contratos entre

tais empresas e a ECT? Qual o prazo de duração e
quando vencem?

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 da Câmara dos Deputa
dos, solicito a V. Exil seja encaminhado ao Sr. Minis
tro da Justiça o seguinte pedido de informações:

Em constantes noticiários veiculados pela im
prensa em geral aparecem informações sobre eva
são de divisas e suposto encobrimento de operações
irregulares de pessoas físicas e jurídicas, permitidas
por meio das contas CC-5 (Carta Circular n2 5, do
Banco Central).

Com base nisso, julgamos necessário contar
com os seguintes esclarecimentos:

a) Nas investigações realizadas até o presente,
foi possível identificar a origem do dinheiro que transi
ta nas contas CC-5? Se a resposta for positiva, gosta
ríamos de saber se do total recebido do exterior ou
enviado para fora do Brasil, a parcela mais significati
va é o dinheiro do "caixa 2" das empresas (para sone
gar impostos), ou o uso destas contas com a finalida
de de "lavar" dinheiro sujo oriundo do narcotráfico e
outras atividades ilícitas.

b) Quais as providências efetivas já adotadas
pela Polícia Federal para coibir as irregularidades ori
undas das contas CC-5?

Sala das Sessões, 26 de maio de 1999. - Depu
tado Aldo Rebelo.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nl! 922, DE 1999

(Do Sr. Aldo Rebelo)

Solicita Informações ao Sr. Ministro
da Fazenda sobre captação de recursos
no exterior.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22, da Constitui

ção Federal e nos arts. 24, inciso V, e 115, inciso I, do
Regimento Interno, solicito a V. Exil seja encaminha-
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Com a aprovação deste projeto de lei estaremos do ao Sr. Ministro da Fazenda o pedido de informa-
contribuindo para o que de mais importante uma na- ções, abaixo formulado.
ção pode proporcionar a seu povo que é a educação. CC?m o intuito de acompanhar o fluxo de recur-

Sala das Sessões de maio de 1999. - Depu- sos do exterior e seu impacto sobre as contas exter-
tado Eduardo Paes, PFURJ. nas, solicito a prestação das informações seguin-

_ tes:
REQUERIMENTO DE INFORMAÇOES

NS! 921, DE 1999
(Do Sr. Aldo Rebelo)

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Justiça sobre a movimentação das
contas de residentes no exterior via
CC-S.



1999. - DeputadoSala das Sessões, de
Aldo Rebelo.

Solicita Informações ao Sr. Ministro da
Fazenda sobre a movimentação das contas de re
sidentes no exterior via CC-5.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22 , da Constitui

ção Federal, combinado com o art. 226, 11, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados e art. 38, §§
22 e 42 , da Lei n2 4.595, de 31 de dezembro de 1964,
solicito a Vossa Excelência, ouvido o Plenário, seja
encaminhado ao Sr. Ministro da Fazenda o seguinte
pedido de informações:

Em constantes noticiários veiculados pela im
prensa em geral aparecem informações sobre eva
são de divisas e suposto encobrimento de operações
irregulares de pessoas físicas e jurídicas, permitidas
por meio das contas CC-5 (Carta Circular n2 5, do
Banco Central).

Acrescente-se que o Sr. Ministro da Justiça, no
Aviso n2 01921, de 5-12-95, ao encaminhar, em res
posta, Despacho n2 164/B/CCP do Departamento de
Polícia Federal, evidencia a existência de irregulari
dades quando afirma, às fls. 7, que "várias dezenas
de inquéritos foram instaurados para apurar possíveis
responsabilidade criminais relativas a movimentação
de diversas contas correntes CC-5, mantidas em es
tabelecimentos como Banco Nacional S/A, Banco Ba
merindus S/A, Banco Banespa S/A, Banco Banorte
S/A, Banco Sudameris S/A, Banco Safra S/A, Banco
Banforte S/A, Banco Itaú S/A, Banco BCN S/A, Banco
Dimensão S/A, Banco Cidade S/A, Banco Banerj S/A,
Unibanco S/A, Banco Atlantis '$/A, Banco Excel S/A,
Banco lochpe S/A, L10yds Bank, Chase Manhattan
S/A, Boston Bank, Banco Europeu para América Lati
na e Citibank."

Com base nisso, julgamos necessário contar
com os seguintes esclarecimentos:

1. O Banco Central do Brasil tem conhecimento
de irregularidades causadas pelas contas CC-5 nes
sas instituições ou em outras? Se afirmativa a res
posta, enumerar as irregularidades encontradas por
instituição financeira e providências efetivas adota
das para coibi-Ias.

2. Quais os montantes, mês a mês, por institui
ção financeira, desde 1992, registrados no Sisbacen,
a débito e a crédito de contas CC-S de residentes, do
miciliados ou com sede no exterior?

Sala das Sessões, 26 de maio de 1999. -
Deputado Aldo Rebelo. .

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NR 924, DE 1999

(Do Sr. Aldo Rebelo)

Solicita informações ao Sr. Ministro
das Rêiaç6es Exteriores acerca do fecha
mento de algumas Embaixadas do Brasil.

Senhor Presidente,
A imprensa vem noticiando que o Brasil vai fe

char algumas de suas Embaixadas, entre as quais na
Tunísia e no Kuwait. Também foram noticiados os
gastos de alguns milhares de reais nas reformas das
Embaixadas em Washington e Roma.

Considerando que tais notícias podem ense
jar alguns questionamentos quanto à nova linha de
atuação do Itamaraty, requeiro a V. Ex!!, funda
mentado no art. 50, § 22 da Constituição Federal e
nos arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados, que seja encaminhado o pre
sente requerimento ao Exm2 Sr. Ministro das Rela
ções Exteriores, Embaixador Luiz Felipe Lampre
ia, para que sejam prestadas as seguintes infor
mações:

1. No caso da Tunísia e do Kuwait, o fecha
mento das Embaixadas é em caráter temporário ou
definitivo?

2. Os Governos desses países foram previa
mente notificados?

3. Com base no princípio da reciprocidade, o
Governo espera o fechamento das Embaixadas des
ses países no Brasil?

4. O fechamento das Embaixadas significa o
encerramento da presença de representação diplo
mática brasileira nesses países?

5. Qual o custo anual de cada uma dessas
Embaixadas?

6. Houve alguma reforma nas instalações das
Embaixadas em Roma e em Washington, no período
de 1995 a 1998?

7. Qual o custo, em dólares, de cada uma des
sas reformas?

Sala das Sessões, 26 de maio de 1999. - Depu
tado Aldo Rebelo.
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5) Qual O tipo de relação da diretoria da ETC, atual- REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
mente ocupada pelo Sr. Éder Pinheiro, e a celebra- NR 925, DE 1999
ção, manutenção ou renovação dos contratos por- (Do Sr. Aldo Rebelo)
ventura mantidos com tais empresas?
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Ne 926, DE 1999

(Do Sr. João Grandão)

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Saúde a respeito do controle de utili
zação de marcapassos cardíacos no Bra
sil.

Senhor Presidente,
Requeiro de V. Ex!!, com base no art. 50 da

Constituição Federal e na forma dos arts. 115 e 116
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados
que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas informações
ao Sr. Ministro da Saúde a respeito do controle de uti
lização de marcapassos cardíacos no Brasil.

Nos Estados Unidos da América, os marcapas
sos cardíacos implantáveis são regulados pelo FDA
por meio de um sub-setor de equipamentos médicos
que verifica a fabricação e controle de qualidade in
loco por meio de rígidos padrões de produção. O
FDA (Food and Drug Administration) é a mais antiga
agência americana de proteção ao consumidor. Ela
monitora a fabricação, importação, transporte, arma
zenamento e venda de produtos alimentícios, equipa
mentos médicos, cosméticos, drogas etc., constituin
do-se em exemplo de proteção aos consumidores de
todo o mundo.

Os marcapassos cardíacos implantáveis classi
ficados pelo FDA como produtos Classe 111, que são
aqueles que apresentam o maior grau de risco de
vida quando ocorrem falhas, sendo, portanto, consi
derados produtos que exigem prévia autorização do
FDA para sua introdução no mercado americano.
Também os fabricantes se comprometem a informar
ao FDA, imediatamente, falhas de produção verifica
das após o início de comercialização desses produ
tos. As medidas para proteger a vida dos portadores
desses marcapassos, a partir de então, são adotadas
pela empresa fabricante e monitoradas rigidamente
pelo FDA.

Em 5 de maio de 1999, o FDA publicou um recall
- advertência pública de falha no equipamento - de
8.761 marcapassos cardíacos implantáveis da fabri
cante Guidant Corporation de St. Paul, Minnesota,
USA, que foram distribuídos no mercado americano e
internacional, entre eles o Brasil.

A razão do presente recall, de acordo com o re
latório, é que os aparelhos apresentam um elevado
dreno de corrente que leva ao desgaste prematuro da
bateria, e em conseqüência, à ausência do pulso (es
tímulo elétrico) de saída. Esta ausência do pulso de
saída pode levar o paciente dependente do marca
passo à morte.

The Associated Press em sua nota à imprensa
nr. AP-NY-03-31-99, sob o título "Guindant Issues Pa
cemaker Warning" informa que o porta-voz da Gui
dant tornou público que esses marcapassos cujas ba
terias duram, em média, 7 anos, podem acabar em 6
meses, dentre outros comunicados.

Conforme Diário Oficial da União, do dia 15 de
janeiro de 1999, em anexo, a Agência Nacional de Vi
gilância Sanitária, aprovou a utilização desses apare
lhos no Brasil e confirma-se a aquisição de parte des
ses lotes defeituosos, pelo Governo Federal. Consi
derando o grande risco de vida que os pacientes po
dem estar correndo neste momento, fazendo uso
destes aparelhos, solicitamos as seguintes informa
ções:

1) a Agência Nacional de Vigilância Sanitária foi
devidamente comunicada pela empresa do referido
recall;

2) em caso afirmativo, quais são as providênci
as que estão sendo tomadas para proteger os pacien
tes com risco de vida;

3) quantos marcapassos dos modelos acima fo
ram implantados no Brasil até a presente data;

4) quais os pacientes, data de implante, modelo
implantado e número de série desses aparelhos;

5) quantos pacientes foram chamados para rea
valiação junto à classe médica e quais foram os diag
nósticos fornecidos para o funcionamento dos apare
lhos;

6) em caso negativo nas questões anteriores,
que providências a Agência Nacional de Vigilância
Sanitária pretende tomar para garantir a vida dos
usuários de tais marcapassos.

Sala das Sessões, 26 de maio de 1999. - João
Grandão, Deputado Federal - PT/MS.

PROJETO DE LEI Ne 1.026, DE 1999
(Do Sr. Glycon Terra Pinto)

Dispõe sobre a realização de vasec
tomia e ligadura de trompas pela rede
pública hospitalar.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1Q A esterilização voluntária, sob a forma de

vasectomia ou ligadura de trompas, será realizada
pela rede pública hospitalar e hospitais conveniados
ao SUS, quando o interessado cumulativamente:

I - for civilmente capaz;
11 - possuir, no mínimo, vinte e cinco anos de

idade;
111 - ter pelo menos um filho;
IV - apresentar anuência do cônjuge, por escri

to, quando casado.
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Art. 22 Esta lei entra em vigor sessenta dias
após a data de sua publicação.

Justificação

O projeto ora apresentado tem por objetivo cor-
. rigir uma séria injustiça em nossa sociedade. Muitos
casais, desejosos de fazer planejamento familiar, se
vêem impedidos por não terem condições financeiras
para tanto.

O planejamento familiar, como é do conheci
mento de todos, é consagrado em nossa Constitui
ção. Todavia, não há como fazê-lo se as partes inte
ressadas não dispõem dos recursos necessários.

Vários casais de classe mais abastada se sub
metem a cirurgias de esterilização voluntária em clíni
cas particulares. O carente, todavia, se vê sem condi
ções de fazê-lo e, por conseqüência, com uma prole
que não tem como sustentar.

Por esses motivos, somos de opinião de que a
responsabilidade de tais cirurgias devem caber ao
SUS, desde que haja anuência expressa do cônjuge,
já que tal intervenção atinge em cheio tanto a um
quanto ao outro.

Por estes motivos, conto com o apoio dos ilus
tres Pares para aprovar este projeto de lei.

Sala das Sessões, 26 de maio de 1999. 
Deputado Glycon Terra Pinto. Com Deus Vamos
Mudar Este País.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 927, DE 1999

(Da Sra. Angela Guadagnin)

Solicita informações ao Sr. Ministro
das Comunicações sobre habilitação de
rádios comunitárias.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 211, da Constitui

ção Federal e nos arts. 24, inciso V e § 211, e 115, inci
so I, do Regimento Interno, solicito a V. Ex!! seja enca
minhado ao Sr. Ministro das Comunicações o seguin
te pedido de informações:

Considero que a demora do Ministério das Co
municações em habilitar canais para a radiodifusão
comunitária tolhe o direito democrático de acesso à
informação e a pluralidade de manifestação da popu
lação brasileira, por isso julgamos necessário contar
com os seguintes esclarecimentos:

1. Qual o prazo final para a liberação
das habilitações de canais de radiodifusão
para entidades comunitárias?

2. Qual o critério utilizado pelo Ministé
rio para publicar seleção de entidades sele-

cionadas para a prestação de serviço de ra
diodifusão comunitária?

3. Qual a razão do atraso na publica
ção das solicitações das entidades Associa
ção Comunitária Mundo Melhor e Associa
ção Comunitária Martinho Prado, da cidade
de Mogi Guaçu - SP, e da Associação Co
munitária de Comunicação e Cultura Bom
Jesus, de Poti - SP, respectivamente proto
coladas com os números 5383000184798,
5383000184698 e 5383000219898?

Sala das Sessões, 26 de maio de 1999. 
Deputada Angela Guadagnin.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Ricardo Noronha)

Requer urgência, urgentíssima para
apreciação do Projeto de lei n2 995, de
1999.

Senhor Presidente,
Representando um terço dos membros desta

Casa, requeremos a Vossa Excelência, com base no
art. 155 do Regimento Interno, urgência, urgentíssi
ma para a apreciação do Projeto de Lei nll 995/99,
que dispõe sobre a proibição de comercialização de
armas de fogo em todo País.

Sala das Sessões, 26 de maio de 1999. - Depu
tados Ricardo Noronha, Geddel Vieira lima, Ino
cêncio Oliveira, Adelmo leão.

PROJETO DE lEI N2 1.027, DE 1999
(Do Sr. Lincoln Portela)

Dispõe sobre a instituição e delega
ção do serviço de transporte urbano e ro
doviário de passageiros por veículos uti
litários.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 111 Todo veículo utilitário, com capacidade

de passageiros situado entre 8 e 16 lugares, poderá
ser licenciado ou permissionado de serviço de trans
porte especial de passageiros nos seguintes grupos:

I - Grupo 1: para veículos de até 10 lu
gares, excluído o do motorista;

II - Grupo 2: para veículos de 11 a 16
lugares, excluído o do motorista.

§ 111 O transporte referido no caput
será denominado Macrotáxi.

§ 211 O condutor do Macrotáxi deverá
ser portador de Carteira Nacional de Habili
tação categoria "D".
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Art. 52 Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Art. 22O serviço de Macrotáxi poderá ser pres
tado por pessoas físicas ou jurídicas, incluindo coo
perativas de transportes e cabe ao Poder Público
dispor sobre os critérios Iicitatórios complementares
atendendo às peculiaridades locais.

Art. 32 O Poder Público regulamentará esta lei
no prazo de 180 dias.

Art. 42 Revogam-se as disposições em contrá-

Nos últimos meses a imprensa noticiou sucessi
vos conflitos entre os prestadores individuais de ser
viço de transporte de passageiros, conhecidos como
''transporte alternativo" e fiscais do Poder Público, in
cluídos os policiais militares. Haja vista o fato lamen
tável ocorrido na cidade de Goiânia - GO, com a mor
te de um trabalhador.

Esse conflito artificial tem ignorado sistematica
mente as necessidades da população em favor do in
teresse de grandes empresários do setor de transpor
te local e gerado cenas de inominável violência.

Causa surpresa ver tamanho empenho do Po
der Público, em especial de alguns fiscais e agentes
de trânsito, no cumprimento tão minucioso da lei, en
quanto abundam exemplos de ostensiva desobediên
cia às regras em quase todos os outros setores.

A conclusão óbvia é que esses agentes públicos
talvez tenham algum incentivo a mais para aplicar de
tamanho rigor.

REQUERIMENTO
(Da Sra. Deputada Vanessa Grazziotin)

Requer o envio da indicação ao Mi
nistro da Casa Civil, sugerindo adoção
de medidas relativas a municípios atingi-

Justificação

§ 32 Os veículos habilitados como Ma- O presente projeto visa a, de uma vez por todas,
crotáxis deverão ter no máximo 8 anos de resolver a questão do transporte alternativo de passa-
uso para o Grupo 1 e 10 anos de uso para o geiros, fornecendo o respaldo de uma lei federal para
Grupo 2. que os prestadores desse tipo de serviço possam le-

§ 42 Os veículos habilitados como Ma- galmente exercer essa atividade do interesse da po-
crotáxi deverão ter placas. diferenciadas e Ii- pulação.
cenciamento de aluguel, sujeitando-se às Certo da exata oportunidade do presente proje-
vistorias obrigatórias anualmente em confor- to, peço o apoio dos nobres Pares desta Casa para
midade com o tipo de serviço a ser presta- sua aprovação.

do: urbano, interurbano, intermodal, interes- Sala das Sessões, 26 de maio de 1999. _
tadual e internacional. Deputado Lincoln Portela (PST - MG)

§ 52 Os veículos habilitados como Ma-
crotáxis deverão possuir a cor branca pa- INDICAÇÃO N2 283, DE 1999
drão com duas faixas horizontais laterais de (Da Sra. Deputada Vanessa Grazziotin)
40 centímetros de largura com o dístico Sugere adoção de medidas relativas
"Macrotáxi" na cor azul padrão, bem como aos municípios atingidos pela enchente
um letreiro frontal superior iluminado com no Estado do Amazonas.
medidas de 10 centímetros de altura por 30 Excelentíssimo Senhor Ministro da Casa Civil,
centímetros de comprimento.

Tendo em vista a forte enchente que atinge a re-
gião do Solimões no Estado do Amazonas, especial
mente os Municípios de Tabatinga, Benjamim Cons
tant e Atalaia do Norte, nos dirigimos a V. Exll para ex
por a dramática situação da população e solicitar que
sejam adotadas as seguintes medidas:

1. O avanço do nível das águas cria dificulda
des incomensuráveis;

2. Em Atalaia do Norte (1.353km de Manaus),
foram registrados recentemente mais de 700 casos
de malária;

3. Em Benjamim Constant são registrados diari
amente uma média de seis novos casos de malária
na área urbana e sete na área rural;

4. Segundo acompanhamento epidemiológico
realizado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES),
com a elevação do nível das águas, têm-se multiplica
do os casos de malária, hepatite e diarréia;

5. A dificuldade e a escassez da madeira dificul
ta o trabalho de assistência às famílias, no que con
cerne às reformas das moradias antigas pelas en
chentes;

6. Diante do exposto, reivindicamos a imediata
execução de ações de atendimento às famílias atingi
das, principalmente com atendimento médico, garan
tia de moradia e alimentação básica.

Sala das Sessões, 26 de maio de 1999. - Depu
tada Vanessa Grazziotin.

rio.



Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso Ie § 1!l, do Regimen

to Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a V. Exª
seja encaminhada ao Poder Executivo a indicação em
anexo, sugerindo a adoção de medidas relativas a muni
cípios atingidos pela enchente no Estado do Amazonas.

Sala das Sessões, 26 de maio de 1999. - Depu
tada Vanessa Grazziotin.

INDICAÇÃO NSl 284, DE 1999
(Da Sra. Deputada Vanessa Grazziotin)

Sugere o imediato atendimento das
reivindicações das lideranças indígenas
da região do Médio Amazonas no Estado
do Amazonas.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Justiça,
A Deputada Vanessa Grazziotin, conforme os

interesses das comunidades indígenas da região do
Médio Amazonas, no Estado do Amazonas, se dirige
a V. Exll para expor e reivindicar o seguinte:

1) Considerando que as comunidades
indígenas necessitam alcançar uma maior
autonomia sem extrema dependência dos
órgãos públicos;

2) Considerando as divergências de
entendimentos entre as lideranças indíge
nas e a atual administração da Funai do Mu
nicípio de Parintins - Amazonas;

3) Considerando ainda as reivindica
ções apresentadas pelo CGTSM (Conselho
Geral da Tribo Sateré Mawe) ao Presidente
da Funai (cópia em anexo) e entendendo
que é hora de repensar a realidade e as rei
vindicações das comunidades indígenas do
Médio Amazonas, é que indicamos que se
jam analisadas tais reivindicações e se pos
sível deferidos por este Ministério.

Sala das Sessões, 26 de maio de 1999. 
Deputada Vanesa Grazziotin.

REQUERIMENTO NSl ,DE 1999
(Da Sra. Deputada Vanessa Grazziotin)

Requer o envio de indicação ao Se
nhor Ministro da Justiça, atinente à admi
nistração da Funai no âmbito da região do
Médio Amazonas, no Estado do Amazonas.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 12 do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a

Maio de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 27 24243

dos pela enchente no Estado do Amazo- V. Ex" seja encaminhada ao Poder Executivo a indi-
nas. cação em anexo, sugerindo o atendimento imediato

das reivindicações das lideranças indígenas do Mé
dio Amazonas, no Estado do Amazonas.

Sala das Sessões, 26 de maio de 1999. 
Deputada Vanessa Grazziotin.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NSl 928, DE 1999

(Da Sra. Deputada Vanessa Grazziotin)

Solicita informações ao Senhor Mi
nistro Extraordinário de Política Fundiá
ria concernentes aos Projeto Juma e
Acari, em Apuí no Estado do Amazonas.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 50, § 22 , da Constituição Fe

deral e nos arts. 24, inciso V e § 22 , e 115, inciso I do
Regimento Interno, solicito a V. Ex!! seja encaminha
do ao Senhor Ministro Extraordinário de Política Fun
diária o seguinte pedido de informações:

Por ocasião do processo dirigido pelo Governo
Federal de ocupação e desenvolvimento para a região
amazônica, foram implantados vários projetos de as
sentamentos de colonos, entre eles os Projetos Juma e
Acari, localizados no Estado do Amazonas na região do
rio Madeira, Municípios de Apuí e Novo Aripuanã. Para
melhor domínio da situação de tais projetos, julgamos
necessário contar com os seguintes esclarecimentos:

a) Quantas famílias estavam previstas inicial
mente para os assentamentos? Quantas foram efeti
vamente assentadas e quantas permanecem na área
atualmente?

b) Quais as providências que foram adotadas
para subsidiar a construção de escolas, postos de sa
úde, pavimentação de estradas, distribuição de ener
gia entre outros?

c) Qual o montante de recursos para tais proje
tos no orçamento de 1999?

Sala das Sessões, 26 de maio de 1999. - Depu
tada Vanessa Grazziotin.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NSl 929, DE 1999

(Da Sra. Deputada Vanessa Grazziotin)

Solicita informação ao Senhor MI
nistro da Educação sobre a liberação de
verbas para os estados contidos no Pro
grama Garantia de Renda Mínima.

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, solicito a V. Exll seja

encaminhado ao Senhor Ministro da Educação e
Desportos, o seguinte pedido de informações:
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Recentemente foi divulgado o montante de nas, bem como as ações relativas a Re-
R$1S,3 milhões para o Programa Garantia de Renda nam.
Mínima. Objetivando informações sobre o referido Senhor Presidente,
programa, julgamos necessário os seguintes esclare- Com fundamento no art. SO, § 211, da Constitui-
cimentos: ção Federal e no art. 24, incfJso V e § 211 e art. 11S, inci-

- Valor destinado aos municípios do Estado do so I do Regimento Interno, solicito a V. Ex' seja enca-
Amazonas, especificando cada programa e o mon- minhado ao Sr. Ministro das Minas e Energia, o se-
tante de recursos previstos e os já liberados; guinte pedido de informação:

- Valor destinado aos estados da região Norte 1. Em relação ao poliduto "Porto Arara-Coari":
que constam no programa; a) O custo total das obras?

- Todos os valores destinados aos municípios b) Quais as empresas envolvidas na constru-
da região Norte contidos no programa; ção?

- A quantidade de pessoas beneficiadas por es- 2. Em relação ao poliduto Coari-Manaus:
tado e municípios. a) Quando iniciaram as obras?

Sala das Sessões, 26 de maio de 1999. - Depu- b) Qual o custo total das obras?
tada Vanessa Grazziotin. c) Quais as empresas envolvidas na constru-

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES ção?
Nll 930, DE 1999 d) A responsabilidade é da Petrobras ou do Go-

(Da Sra. Deputada Vanessa Grazziotin) vemo Estadual?
e) Se há previsão de parceria com o setor priva-

Solicita Informações ao senhor MI- do? Se positivo qual será a participação do mesmo?
nlstro das Minas e Energia atinentes ao f) Qual aprevisão para aconclusão das obras?
Contrato de serviço celebrado entre a 3. Em relação ao poliduto Coari-Porto Velho:
Eletronorte e a IBM do Brasil. a) Quando iniciarão as obras?

Senhor Presidente, b) Qual o custo total das obras?
Com fundamento no art. SO, § 2ll, da Constitui- c) Quais as empresas envolvidas na constru-

ção Federal e nos arts. 24, inciso V, e 11S, inciso I, do ção?
Regimento Interno, solicito a V. ExA seja encaminha- d) A responsabilidade éda Petrobras ou do Go-
do ao Senhor Ministro das Minas e Energia o seguinte vemo Federal?
pedido de informações: e) Se há previsão de parceria com o setor priva-

Foi publicado no DOU o extrato de um contrato do? Se positivo, qual seráa participação domesmo?
de serviço firmado entre a Eletronorte e a IBM do Bra- f) Qual a previsão para aconclusão das obras?
sil, relativo a aquisição se um programa de software 4. Em relação as três perguntas anteriores:
no valor de R$1,8 milhão. Como foram insuficiente- a) Quem fez, ou fará, o RIMA - Relatório de
mente detalhadas as condições de contrato, julga- Impacto Ambiental- e seu custo?
mos necessário contar com as seguintes informa- b) Anexar cópias dos Rimas.
ções: S. Qual o custo da produção do gás natural em

a) Cópia o eital de licitação e da justificativa da UruculAM?
inelegibilidade da licitação; 6. Qual o preço do barril de gás natural para o

b) Cópia do contrato assinado entre a Eletronor- distribuidor?
te e a IBM do Brasil. 7. Qual ocusto da produção de GLP em Urucu?

Sala das Sessões, 26 de maio de 1999. _ 8. Qual o preço do barril de GLP para o distribui..

Deputada Vanessa Grazzlotln. dor? 9. Qual o preço por litro dos seguintes deriva-
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES dos da Renam para os distribuidores?

N1l931, DE 1999 a) Gasolina;
(Da Sra. Deputada Vanessa Grazziotin) b) Diesel;

Solicita Informações ao Sr. Ministro c) Querosene de avião;
das Minas e Energia, sobre proJetos rela- d) Querosene iluminado;
tlvos a exploração, uso e comerclallza- e) GL~;
ção do gás natural no Estado do Amazo. f) Óleo Combustível OC-1A e OC-2A;
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g) CAP-20(asfalto);
h) CM-30.
10. Qual o custo da produção dos derivados ci-

tados no item anterior?
11. Qual o custo da ampliação da Renam?
a) Quando iniciaram as obras?
b) Qual a previsão do término?
c) Quais as empresas envolvidas?
12. Qual o preço do óleo combustível e do die

sel vendidos para a Manaus-Energia eCeam, respec
tivamente?

Sala das Sessões, 26 de maio de 1999. -
Vanes88 Grazzlotln, Deputada Federal
PCdoB/AM.

PROJETO DE LEI N5I 1.028, DE 1999
(Do Sr. Deputado Mattos Nascimento)

: Estabelece que o uso de armas de
fogo é privativo de militares e de policia
'Is, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1$1'0 porte de arma de fogo é crime inafian

çável.
Parágrafo único. A disposição deste artigo não

se aplica aos militares e aos policiais a serviço de
suas respectivas instituições.

Art. 2$1 Portar arma de fogo, em desacordo com
o disposto no artigo primeiro:

Pena - reclusão, de três a cinco anos, e multa.
Art. 3$1 Esta lei entra em vigor na data de sua pu

blicação.

Justificação

A violência em nosso Pars tem se acentuado a
cada dia que passa.

São milhares e milhares de brasileiros, homens,
mulheres, jovens e até crianças, que, descrentes das
instituições responsáveis pela garantia da segurança
aos cidadãos, se apossam de um arsenal copioso de
armas de fogo, todos com a compreensrvel, porém
equivocada, pretensão de fazerem valer os seus dire
itos e de alcançar finalmente a justiça pelas próprias
mãos.

Por conta desta insanidade, inocentes são viti
mados por balas perdidas, jovens movidos pela curio
sidade da adolescência se transformam involuntaria
mente em assassinos, portadores despreparados
para esta responsabilidade são vrtimas de suas pró
prias armas, a marginalidade usa e abusa de uma
fonte inesgotável para suprir os seus arsenais.

,Dia após dia caminhamos em direção a uma
triste realidade onde todos se armam para se prote~
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gerem uns dos outros e onde todos contribuem para a
insegurança geral.

Entendemos que dois fatores contribuem pre
ponderantemente para tal situação: a incapacidade
demonstrada pelo Estado em reprimir eficientemente
a proliferação de armas em poder da população e a
crescente quantidade de armas que o comércio colo
ca à disposição de um consumidor já desorientado
em sua racionalidade pela violência que o rodeia.

Quanto ao primeiro daqueles fatores, a Consti
tuição Federal não autoriza aesta Casa a iniciativa de
ações eficazes, fazendo-o objeto de atos que são pri
vativos do Poder Executivo.

Quanto à perniciosa licenciosidade com que as
armas de fogo são oferecidas ao consumidor desin
formado, acreditamos que a Lei Maior permite e soci
edade brasileira exige do Parlamento a iniciativa de
ações legislativas viáveis que venham contribuir posi
tivamente para que a Nação possa afinal refrear esta
tendência paranóica que já produz diariamente uma
cota intolerável de vítimas fatais.

Ao apresentar o nosso projeto de lei, pretende
mos participar efetivamente no atendimento aos re
clamos da sociedade: propomos a vedação absoluta
de acesso da pessoa trsica ao porte de armas de
fogo, excetuados apenas os militares e os policiais a
serviço de suas respectivas instituições. Aos infrato
res desta norma prevê-se a pena de reclusão de três
a cinco anos e multa.

Convictos da oportunidade e da conveniência
de nossa proposição para o aperfeiçoamento da le
gislação que ora regula o porte de armas de fogo,
apelamos aos nobres Pares em favor de sua aprova
ção.

Sala das Sessões, 26 de maio de 1999. 
Deputado Mattos Nascimento.

PROJETO DE LEI N2 1.029, DE 1999
(Do Sr. Marcos de Jesus)

Dispõe sobre a criação da gratifica
ção de risco de vida, a instituição de Sis
tema de Bolsa de Estudo e de seguro de
vida e acidentes para os policiais civis e
militares e para os bombeiros militares, e
dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Fica criada a gratificação de risco de vida

a ser paga aos policiais civis e militares e aos bombei
ros militares.

Art. 2$1 Agratificação de risco de vida prevista no
art. 1l!desta lei corresponderá a um soldo do posto de
primeiro-tenente das Forças Auxiliares.



Justificação

As atividades desenvolvidas pelos policiais mili
tares e pelos bombeiros militares se revestem da mai
or importância social, uma vez que elas são impres
cindíveis para a proteção da integridade física do ci
dadão.
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Parágrafo único. A gratificação de risco de vida A execução dessas atividades, por sua nature-
será percebida cumulativamente com as demais van- za, reveste-se de um alto grau de periculosidade, ex-
tagens integrantes da remuneração dos policiais civis pondo esses profissionais a um constante risco de
e militares e dos bombeiros militares. vida.

Art. 32 A gratificação de risco de vida integrará a A Constituição Brasileira, em seu art. 72 , inciso
base de cálculo do valor dos proventos da inatividade XXIII, instituiu como direito social dos trabalhadores a
e das pensões. percepção de adicional de remuneração pelo exercí-

Parágrafo único. Nos termos do art. 40, § 82 , da cio de atividades perigosas.
Constituição Federal de 1988, com a redação dada Aos policiais e bombeiros militares, nos termos
pela Emenda Constitucional n2 20, a gratificação de do art. 42, § 12 , combinado com o art. 142, § 32

, inciso
risco de vida será estendida aos militares estaduais VIII, não foi estendida a aplicação desse dispositivo
na reserva e reformados e aos seus pensionistas. constitucional, no entanto, consideramos que essa

Art. 42 Fica instituído o Sistema Especial de Bol- omissão deve ser suprida pelo legislador, nãº-h-ªv~11:' __
sa de Estudo (SEBE) para policiais civis e militares e do algum impedimento a que se crie uma gratificação
para os bombeiros militares. que compense, pela via remuneratória, os riscos de

Art. 52 O Sistema Especial de Bolsa de Estudo vida inerentes a essas profissões, ainda que sem pre-
destina-se ao custeio do ensino de nível médio e su- visão em sede constitucional.
perior dos policiais civis e militares e dos bombeiros Em conseqüência, estamos propondo, por meio
militares e ao custeio do ensino fundamental, médio e deste projeto de lei a criação de uma gratificação de
superior dos dependentes dos policiais civis e milita- risco de vida de valor igual a um soldo do posto de pri-
res e dos bombeiros militares mortos em serviço. meiro-tenente das Forças a ser paga aos policiais ci-

Art. 62 O Sebe será custeado pelos seguintes vis e militares e aos bombeiros militares em atividade,
recursos: na reserva e reformados e a seus pensionistas.

1- dotações específicas incluídas no Orçamen- Como corolário dessa gratificação, entendemos
to da União e dos Estados; que também deve ser encargo do Poder Executivo o

11 - contribuições, donativos e legados de enti- pagamento de prêmio de seguro de vida e de aciden-
dades públicas e privadas; tes pessoais, assegurando proteção para os inte-

111 - recursos previstos em acordos internacio- grantes dos órgãos de segurança pública estadual
nais; contra os eventos de morte, invalidez permanente, to-

IV - rendas decorrentes do patrimônio e servi- tal ou parcial, e custeio do tratamento médi-
ços do Sistema. co-hospitalar, em razão de acidentes decorrentes do

Art. 72 O Poder Executivo estadual contratará exercício profissional.
seguro de vida e de acidente pessoal para os inte- Por fim, estamos instituindo um Sistema Especi-
grantes das polícias civis e militares e dos corpos de ai de Bolsa de Estudos destinado ao custeio do ensi-
bombeiros militares para cobrir eventos de morte, in- no de nível médio dos policiais civis e militares-e dos
validez permanente, parcial ou total, e cobertura de bombeiros militares, visando, dentro do espírito da re-
tratamento médico-hospitalar, em razão de acidentes forma administrativa promovida pelo Governo Fede-
decorrentes do exercício profissional. ral, propiciar aumento de eficácia e eficiência dos in-

Parágrafo único. Para fins de cobertura do se- tegrantes das polícias civis e militares e dos corpos
guro, considera-se o policial e o bombeiro como em de bombeiros militares pelo seu aperfeiçoamento in-
serviço durante o deslocamento da sua residência telectual.
para o local de trabalho e o retorno do local de traba- Com o objetivo de dar tranqüilidade a esses ser-
lho para a sua residência. vidores, que expõem suas vidas ao risco, no desem-

Art. 82 Esta lei entra em vigor na data de sua pu- penho de suas atividades profissionais, estamos es-
blicação. tendendo esse sistema para o custeio do ensino fun

damentai, médio e superior dos seus dependentes.
Pela relevância da matéria, e pelo alcance soci

al das medidas propostas, esperamos ter o apoio ne
cessário de nossos ilustres Pares para a aprovação
deste projeto de lei.

Sala das Sessões, 26 de maio de 1999. 
Deputado Marcos de Jesus.



PROJETO DE LEI N2 1.030, DE 1999
(Do Sr. Marcos de Jesus)

Altera a Lei n2 7.498, de 25 de junho
de 1986, para dispor sobre o piso salarial
dos enfermeiros, técnicos de enferma
gem e auxiliares de enfermagem.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nll 7.498, de 25 de junho de 1986,

passa a vigorar acrescida do seguinte artigo:

"Art. 238. O piso salarial dos enfermei
ros, técnicos de enfermagem e auxiliares de
enfermagem, nos termos do inciso V do art.
7º da Constituição Federal, constitui a remu
neração mínima devida pelos serviços pro
fissionais por eles prestados, com relação
de emprego, a pessoas físicas ou jurídicas
de direito privado.

§ 12 O piso salarial de que trata este
artigo é fixado em R$816,00 (oitocentos e
dezesseis reais) para os enfermeiros,
R$476,OO (quatrocentos e setenta e seis re
ais) para o técnico de enfermagem e
R$408,OO (quatrocentos e oito reais) para
os auxiliares de enfermagem.

§ 211 O valor do piso salarial previsto no
§ 111 deste artigo será reajustado anualmen
te, no mês de maio, em percentual equiva
lente à variação acumulada do índice Nacio
nal de Preços ao Consumidor (INPC), verifi
cada nos doze meses imediatamente anteri
ores."

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

Em complemento, esclareço que mesmo os de
putados estaduais não poderão propor, nas suas
Assembléias Legislativas, projetos de lei que alterem
a remuneração dos policiais civis e militares e dos
bombeiros militares, se as Constituições Estaduais, a
exemplo do que define a Constituição Federal (art.
61, § 1º, 11, da Constituição Federal), estabelecerem
que as leis que versem sobre remunerações dos ser
vidores da administração direta estadual sejam de ini
ciativa privativa dos governadores estaduais.

Caso seja necessário, coloco-me à disposição
para informações complementares no ramal nll 6709.
- João Ricardo Carvalho de Souza, Consultor Le
gislativo.

..........................: .

"Art. 22. Compete privativamente à
União legislar sobre:

XXI - normas gerais de organização,
efetivos, material bélico, garantias, convoca
ção e mobilização das polícias militares e
corpos de bombeiros militares;"

Em relação aos policiais civis, a competência
legislativa da União é concorrente com a dos esta
dos e Distrito Federal e se limita às normas gerais
relativas à organização, garantias, direitos e deveres
(art. 24, inciso XVI e § 12, da Constituição Federal
de 1988).

Os policiais civis e militares e os bombeiros mili
tares são servidores estaduais, conforme dispõem os
arts. 42 e 144, § 6l1•

A definição da composição da remuneração 
que inclui a soma do vencimento básico com as van
tagens permanentes relativas ao cargo, emprego,
posto ou graduação; e com os adicionais de caráter
individual e das vantagens relativas ao local de traba
lho - não está incluída na competência legislativa da
União.

E há uma razão lógica para que não esteja, uma
vez que o pagamento dos policiais civis e militares e
dos bombeiros militares é feito pelo Estado.

Assim, se a União pudesse legislar sobre com
posição da remuneração dos policiais militares ou so
bre a concessão de vantagens diretas ou indiretas,
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Exmll Sr. Deputado Marcos de Jesus, ela estaria impondo aos estados que eles arcassem
Reiterando as informações já prestadas ao seu com uma obrigação sem a contra-partida de recur-

Chefe de Gabinete, em contato telefônico, comuni- sos.
co-lhe que o projeto de lei ora enviado a V. Exª, que
"dispõe sobre a criação da gratificação de risco de
vida, a instituição de Sistema de Bolsa de Estudo e de
seguro de vida e acidentes para os policiais civis e mi
litares e para os bombeiros militares, e dá outras pro
vidências", incorre em vício de inconstitucionalidade
pelas razões a seguir expostas:

I - Da ofensa ao princípio federativo
O princípio federativo tem como sua expressão

maior a repartição de competências entre os inte
grantes da organização político-administrativa da Re
pública Federativa do Brasil.

Nos termos do art. 18, integram a organização
político-administrativa da nossa Federação a União,
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.

As competências legislativas da União em rela
ção às polícias militares e aos corpos de bombeiros
militares está disciplinada no art. 22, inciso XXI, qual
seja:
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Justificação

A Constituição Federal, em seu art. 72, inciso V,
garante ao trabalhador o direito ao piso salarial pro
porcionai à extensão e à complexidade do trabalho. O
piso salarial consiste na menor remuneração paga a
um trabalhador que desempenhe determinada ativi
dade sujeita a condições e critérios estabelecidos em
lei.

Todas as profissões regulamentadas deveriam,
portanto, ter um piso salarial legalmente estabeleci
do. Ocorre que apenas algumas o possuem, a exem
plo dos médicos e radiologistas.

Assim, este projeto de lei propõe a determina
ção de um piso salarial para os enfermeiros, técnicos
de enfermagem e auxiliares de enfermagem que,
apesar de possuírem sua profissão regulamentada
desde 1986, ainda não foram contemplados com
esse direito garantido constitucionalmente.

Os pisos salariais aqui propostos, longe de
constituírem valores que se coadunam com o mereci
mento dos trabalhos dos profissionais dessa catego
ria, apenas remuneram com certa dignidade aqueles
que se dedicam à nobre missão de assistir, direta e
permanentemente, os enfermos na sua luta pela re
cuperação da saúde.

Pelas razões expostas e para que se faça justi
ça a essa laboriosa classe profissional, peço aos ilus
tres Pares desta Casa o apoio para a aprovação des
te projeto de lei.

Sala das Sessões, 26 de maio de 1999. 
Deputado Marcos de Jesus.

INDICAÇÃO NR 285, DE 1999
(Do Sr. Marcos de Jesus)

Sugere aos senhores prefeitos que
Instituam, em seus municípios, a Casa da
Mãe Solteira.

Excelentíssimo Senhor Prefeito,
Levando-se em conta o alto índice de prostitui

ção infantil neste Município, e tendo em vista que esta
cidade conta com mais de 100.000 (cem mil) habitan
tes, vem este parlamentar reivindicar a instituição de
uma Casa da Mãe Solteira, que tenha por objetivo
atender as adolescentes menores de 18 anos de ida
de que estejam grávidas ou tenham tido filho nos últi
mos dois anos.

Tal atendimento teria por objetivo o alojamento,
atendimento pré-natal, acompanhamento psicológico
àquelas que dele necessitarem, além da tentativa de
obtenção de colocação no mercado profissional.

Sala das Sessões, 26 de maiode 1999. - Depu
tado Marcos de Jesus.

PROJETO DE LEI NR, DE 1999
(Do Sr. Marcos de Jesus)

Institui a Casa da Mãe Solteira em
todas as capitais brasileiras, e dá outras
providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 É obrigatória a instituição da Casa da

Mãe Solteira em todas as capitais brasileiras e nos
municípios que tenham mais de 100.000 (cem mil)
habitantes e o índice de prostituição infantil seja ele
vado.

Art. 22 A Casa da Mãe Solteira é dirigida às me
nores de dezoito anos de idade que se encontram em
estado de gestação ou que tenham dado luz a crian
ças de até dois anos de idade.

Art. 32 Na instituição da Casa, os municípios
deverão:

I - zelar pelo atendimento pré-natal e parto das
menores;

11 - oferecer acompanhamento psicológico às
moças que dele necessitarem;

• 111 - conceder alojamento às menores que não
tenham residência fixa;

IV - firmar convênios com agências de empre
gos para que as moças possam obter colocação pro
fissicral.

Art. 411 Esta lei entra em vigor noventa dias
após a sua publicação.

Justificação

O objetivo deste projeto é o de estabelecer a
obrigatoriedade dos municípios que tenham mais de
cem mil habitantes e alto índice de prostituição infan
til, além das capitais dos estados brasileiros, de insti
tuírem uma Casa da Mãe Solteira, a fim de que as
menores grávidas possam contar com algum apoio.

É de conhecimento geral que durante o período
da gravidez a mulher deve fazer exames pré-natais,
ter boa alimentação e estar o mais tranqüila possível.
Ora, crianças saudáveis é tudo o que uma nação ne
cessita. É hora do Brasil cuidar de suas crianças, e
este cuidado deve iniciar-se desde a gestação.

Além do que, dando-se condições à mãe, dimi
nuir-se-á, fatalmente, o número de crianças na rua.

Pelo seu alcance social, conto com o apoio dos
ilustres Pares para a aprovação deste projeto.

Sala das Sessões, 26 de maio de 1999. - Depu
tado Marcos de Jesus.
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES

NR 932, DE 1999
(Do Sr. Ricardo Maranhão)

Solicita informações ao Exmll• Sr.
Ministro da Aeronáutica sobre viagens
realizadas por aviões do Ministério da
Aeronáutica a Fernando de Noronha.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22 , da Constitui

ção Federal, e nos arts. 24, inciso Ve § 22 , e 115, inci
so I, do Regimento Interno, solicito a V. Ex' sejaenca
minhado ao Exm2• Sr. Ministro da Aeronáutica o se
guinte pedido de informações:

Têm sido amplamente divulgadas pela impren
sa notícias sobre a realização de viagens de caráter
eminentemente privado, por autoridades da Repúbli
ca, ao arquipélago de Fernando de Noronha, a bordo
de aeronaves do Grupo de Transporte Especial do
Ministério da Aeronáutica, requisitadas de forma ofi
ciai, como se fosse em caráter de serviço. Como as
condições em que essas viagens têm sido realizadas
não estão suficientemente detalhadas, julgamos ne
cessário contar com os seguintes esclarecimentos
adicionais:

- Informar todos os vôos realizados por aerona
ves do Grupo de Transporte Especial ou outras aero
naves do Ministério da Aeronáutica com destino a
Fernando de Noronha, a partir de 12 de maio de 1998,
com especificação dos seguintes dados:

1 - órgão de origem da requisição da viagem;
2 - objetivo declarado da viagem;
3 - data de partida e de chegada a Fernando de

Noronha;
4 - origem do vôo, indicação de escalas para

embarque ou desembarque de passageiros. Nomes
dos passageiros, embarcados ou desembarcados,
por escala;

5 - data de regresso e indicação do destino e
escalas intermediárias para embarque ou desembar
que de passageiros. Nomes dos passageirqs embar
cados ou desembarcados, por escala;

6 - relação de passageiros,. com indicação de
cargos públicos ocupados, relação de parentesco, in
dicando também a condição de tripulantes;

7 - autoridade que firmou a requisição de via
gem;

8 - custo estimado dos vôos de ida e de volta.

Sala das Sessões, 26 de maio de 1999. 
Deputado Ricardo Maranhão.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÓES
N° 933, DE 1999

(Do Sr. Ubiratan Aguiar)

Sr. Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitui

ção Federal e nos arts. 24, inciso V, do Regimento
Interno, solicito a V. Exll seja encaminhado ao Sr. Mi
nistro da Fazenda, no âmbito da Secretaria da Recei
ta Federal e da Secretaria do Tesouro Nacional, o se
guinte pedido de informações:

Fui autor do projeto convertido na Lei n° 9.312,
de 5 de novembro de 1996, que altera o art. 5° da Lei
n2 8.313, de 23 de dezembro de 1991, que "restabele
ce princípios da Lei n° 7.505, de 2 de julho de 1986,
institui o Programa Nacional de Apoio à Cultura 
PRONAC, e dá outras providências". Para avaliar o
alcance da Lei n° 9.312, necessitamos dos seguintes
esclarecimentos:

a) quais os valores repassados mensalmente
ao Fundo Nacional de Cultura, em conseqüência da
promulgação da Lei n2 9.312, da data de sua publica
ção até o dia 31 de março de 1999;

b) qual a receita arrecadada de cada um dos
concursos de prognósticos, loterias e similares, em
decorrência da promulgação da referida lei, da data
de sua publicação até o dia 31 de março de 1999.

Sala das Sessões, 26 de maio de 1999. - Depu
tadC' Ubiratan Aguiar.

PROJETO DE LEI N° 1.031, DE 1999
(Do Sr. Deputado Pompeo de Mattos)

"Dispõe sobre a tributação federal
do Jogo de Bingo, e dá outras providên
cias."

o Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Fica o jogo de bingo sujeito à tributação

federal única, pelo recolhimento de imposto sobre a
venda de cartelas.

Parágrafo único. Enquadra-se como jogo de
bingo, referido no caput, o disposto no artigo 60 da Lei
Federal nll 9.615, de 24 de março de 1998.

Art. 22 Os percentuais a serem recolhidos pelo
jogo de bingo, respeitarão os seguintes parâmetros
diferenciados:

I - oito por cento ao bingo que tiver de zero a
vinte funcionários;

11 - sete por cento ao bingo que tiver de vinte e
um a cinqüenta funcionários;

111 - seis por cento ao bingo que tiver mais de
cinqüenta funcionários.



Justificação

A presente proposição é resultado da necessi
dade de criação de normas tributárias e operacionais
específicas, em casas de bingo do Brasil. O jogo de
bingo já está enraizado nO elenco de atividades soci..
ais de nossas comunidades. Mesmo antes da Lei Zico
e da Lei Pelé, já havia casas de bingo funcionando
clandestinamente. Em 1993, concedeu..se licença
para funcionamento de jogo de bingo, com o objetivo
de financiar o esporte olímpico.

A Legislal;ão de 1993 (Lei Zico), bem como a
Legislação criada em 1998 (Lei Pelé), aparentemen
te, não consultou quem realmente entende de jogo no
País. Poderíamos apontar vários equívocos como,
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Art. 3
2

O funcionamento do jogo de bingo, ficará por exemplo, os percentuais fixados para distribuição
condicionado à éoncessão de Alvará de Funciona.. de prêmios.
mento, a ser fornecido pela Receita Federal. Mas o principal probJema da Legislação encon-

§ 1
2

O Alvará de Funcionamento referido no ca.. tra-se na ql,lestão tributária. Nenhum artigo das leis
put deste artigo, terá duração de noventa dias, fican.. referidas, preocupou-se com a tributação das casas
do sua renovação, por igual períOdo, condicionada à de bingo. Com isso, deixou as mesmas à mercê do ar-
indispensável apresentação das guias do imposto so.. tigo 70 da Lei Federal n2 1.041, de 1994, que determi-
bre a venda de cartelas do período, devidamente pa- na a retenção de 30%, à título de Imposto de Renda
gas. na fonte, sobre cada prêmio de cada rodada. Isso faz

§ 22 Será obrigatório a instalação de um softwa- com que seja tributado várias vezes o mesmo dinhei-
re autorizado e lacrado pela Receita Federal, com ro. A impossibilidade de cumprir tal carga tributária
fax-modem ligado ao referido órgão, para efeito de tem levado a grande maioria, senão a totalidade, das
fiscalização. casas de bingo do Brasil à sonegar mais da metade

Art. 42 A concessão de Alvará, prevista no arti.. dos impostos gerados. Muito importante lembrar que
go anterior, será precedida, obrigatoriamente, pela a Legislação utilizada para tributação de fonte sobre
apresentação de garantia real, sendo necessário, ga.. prêmios, tem como objetivo taxar prêmios obtidos em
rantia hipotecária, bancária ou caução pecuniária, loterias mensais, ou ainda, concursos lotéricos sema-
não inferior a cem mil UFIR. nais, isto é, um período tributário de sete dias. No bin-

Art. 52 As exigências estabelecidas na presente go, o período tributário é de cinco minutos, tempo ne-
lei, não dispensam o cumprimento dos requisitos para cessário para realizar-se uma partida de bingo.
a legalização do jogo de bingo, constantes na Lei Fe- Diante disso, é imperativo buscar a moralização
deral n2 9.615, de 24 de março de 1998. tributária e operacional do jogo de bingo. A primeira

Art. 62 Os recursos de impostos oriundos de medida proposta, já no primeiro parágrafo, prevê a
jogo de bingo, serão destinados em partes iguais criação do imposto único sobre bingos no Brasil, co-
para a educação, saúde e desporto. brando imposto sobre a venda de cartelas, tributando

Art. 72 A arrecadação mensal de impostos, pro- em percentual que varia de acordo com o número de
veniente do jogo de bingo, será dividida em partes funcionários. A carga tributária atual é inexeqüível,
iguais para cada área descrita no artigo anterior desta não é cumprida, nunca será, e ainda mais, permite
lei, sendo o percentua,l de devolução aos estados e que determinados bingos não paguem nada, enquan-
municípios depositados em conta vinculada. to outros paguem o que eles mesmos determinam.

Art. 82 Fica o jogo de bingo excluído do enqua- Cria-se ainda, percentuais favoráveis aos que empre-
dramento disposto no artigo 740, inciso I, do Decreto gam mais funcionários, gerando dessa forma mais
na 1.041 de 11 de janeiro de 1994. empregos.

Art. 9º Esta lei entra em vigor na data de sua pu- e parágrafo terceiro estabelece mecanismos de
blicação. fiscalização, como fax-modem ligado à Receita e o

Art. 10. Ficam revogadas as disposições em Alvará de noventa dias. A idéia tem como principal
contrário. objetivo acabar definitivamente, com qualquer possi

bilidade de sonegação fiscal, pois, o software lacrado
impede que sejam informados valores menores dos
que efetivamente aconteceram. Possibilita, ainda,
uma fiscalização mais rápida e com custos mais bai
xos pela Receita Federal. A não-renovação do Alvará
de Funcionamento, caso o pagamento do imposto es
teja pendente reforça a premissa.

e artigo 62 garante a destinação obrigatória dos
recursos arrecadados para as áreas da saúde, edu
cação e esportes. Com esta medida procura-se con
templar estes seguimentos com recursos vinculados,
vedando-se o seu uso para outros fins.

Por último, fica criado o requisito da garantia
bancária, hipotecária ou caução, pecuniária, equiva
lente a cem mil UFIR, para funcionamento de bingo



PROJETO DE LEI NSl1.033, DE 1999
(Do Senhor Paulo Paim)

Dispõe sobre o salário mínimo e a
manutenção do poder aquisitivo dos sa
lários.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1!l Respeitando o princípio da irredutibilida

de dos salários e com fundamento na livre negocia~

ção salarial, assegura-se, na data-base de cada cate~

goria, a reposição plena da inflação dos últimos doze

Art. 72 Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

rio.

Justificação

A Constituição Federal de 1988 é explicita ao
determinar em seu Capítulo" - Dos Direitos Sociais,
artigo 72, inciso IV - "salário mínimo, fixado em lei, na
cionalmente unificado, capaz de atender as suas ne
cessidades básicas e as de sua família com moradia,
alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higi-
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~erman~nt.e. T:m ~omo_objetivo resgu~rdar e garan- ene, transporte e previdência social, com reajustes
tlr posslvels premlos na~ honrados.e Impostos nã? periódioos que lhe preservem o poder aquisitivo, sen-
p~gos, podendo ~s refen~as. garantias serem adml- do vetada sua vinculação para qualquer fim".
mstr~das pela Caixa Economlca Federal ou Banco do Com oobjetivo de cumprir a disposição constitu-
BraSil. cional, se faz necessário, e com o máximo de urgên-

Sala das Sessões, 26 de maio de 1999. - cia, adequar a realidade do salário mínimo a condi-
Pompeo de Mattos - Deputado Federal - ções reais de sobrevivência do trabalhador.
Vice-Líder da Bancada - PDT. Estamos conscientes que a presente crise eco-

PROJETO DE LEI N21.032, DE 1999 nõmica est~ sendo ~e~carregada sobre os ombros
(Do Senhor Paulo Paim) dos ~ssalanados, pnnclpalmente os.set~r~s que so

brevivem a duras penas com o saláno mlnlmo.
Disp~ sobre o salár~o mínimo e a Segundo cálculos do PIEESE em seu levanta-

manutençao do poder aquisitivo dos sa- mento de preços da cesta básica realizado por meio
lários. da Pesquisa Nacional da Cesta Básica, para cumprir

O Congresso Nacional decreta: o preceito constitucional relativo ao salário mínimo, o
Art. 12 Em 12 de maio do ano 2000, o salário mí- mesmo teria seu valor esti.mado para o mês de feve-

nimo mensal terá seu valor fixado em R$200,oo. reiro de 1999 em R$986,81. O levantamento dos pro-
Art. 22 A partir de 12de maio do ano 2000, e nos dutos pesquisados toma por base o Decreto-Lei nll

anos subseqüentes, o salário mínimo terá assegura- 399, de 30 de abril de 1938.
da a manutElnção do seu valor real por meio do rea- Buscando a recuperação progressiva do poder
juste automático correspondente à variação do INPC de compra do salário mínimo dos trabalhadores brasi-
- índice Nacional de Preços ao Consumidor, nos últi- leiros, que hoje equivale a menos de 25% de seu va-
mos doze meses. 101' de 1940, quando correspondia a mais de

Art. 32 Anualmente, a partir de 12 de maio do R$5oo,OO atuais, chegando ao valor expressivo de
ano 2000, o salário mínimo terá um incremento de R$651 ,57 em 1957, no auge do período desenvolvi-
R$O,20 (vinte centavos) por hora até alcançar o que mentista da economia brasileira, é que propomos o
determina o artigo ]2, inciso IV, Capítulo" - Dos Dire- pequeno incremento anual de R$O,20 a hora, a cada
itos Sociais, da Constituição Federal de 1988. ano.

Art. 42 A partir de 12 de maio de 2000, inclusive, Os vinte centavoslhora estipulados neste proje-
todos os benefícios de prestação continuada em ma- to de lei têm como objetivo assegurar que até o ano
nutenção pela Previdência Social e os valores ex- 2013 tenhamos garantido o salário mínimo constituci~

pressos em cruzeiros nas Leis n!ls 8.212 e 8.213, am- onal fixado pelo DIEESE, em fevereiro de 1999, em
bas de 24 de julho de 1991, convertidos em reais na R$986,81.
forma do parágrafo 22do artigo 20 da Lei n2 8.880, de Tal inoremento possibilitaria a reparação da
27 de maio de 1994, farão jus ao que estabelece esta enorme injl,lstiça social praticada neste País, onde
lei. mais de 100 milhões de pessoas são obrigadas a vi-

Art. 52 Fica o Poder Executivo autorizado a es- ver a níveis abaixo da subsistência com um mínimo
tender aos servidores públicos civis e militares da de dignidade.
Administração direta, fundacional e autárquica, o dis- Sala das Sessões, 26 de maio de 1999. - Depu-
posto nesta lei. tado Paulo Paim.

Art. 62 Revogam-se as disposições em contrá-
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100
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Peru
Uruguai
México
Chile

De tudo que foi exposto acima decorre nossa
posição em defesa dos assalariados.

Devemos priorizar a defesa dos salários e a re
tomada do crescimento econômico com base no mer
cado interno.

Para isto, é necessário que tenhamos uma polí
tica de recuperação dos salários, garantindo vida
digna aos trabalhadores, aposentados e pensionis
tas. Ao estimular o consumo de produtos básicos, o
aumento dos salários estimularia a produção agríco
la e industrial para o consumo interno, evitaria a que
bra de milhares de pequenas e médias empresas,
afastaria o perigo da recessão e reduziria o desem
prego.

Sala das Sessões, 26 de maio de 1999. 
Deputado Paulo Paim.

Justificação

Declaração Universal dos Direitos Humanos
- Artigo 23 - "Todo ser humano tem direito ao trabalho,
à livre escolha de emprego, a condições justas e favo
ráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego.
Todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito
~ual remuneraçã? ~or igual trabalho. To~o ~omem
que trabalha tem dIreito a uma remuneraçao Justa e
satisfatória, que lhe assegure e a sua família uma exis
tência compatível com a dignidade humana."

Infelizmente com a desvalorização do real em
relação ao dólar, com a alta dos preços e, conseqüen
temente, a volta da inflação, constatamos que a alta
do custo de vida do povo brasileiro teve um aumento
considerável.

Infelizmente percebemos que mesmo as cate
9?rias mais organizadas não conseguiram, na livre
negociação, as perdas salariais.

Resultado: o trabalhador brasileiro, sem dúvida,
está mais pobre e ainda tem que ouvir a desculpa es
farrapada de que se houver inflação o culpado serão
os salários, como afirmam alguns economistas.

Estes economistas deveriam criticar aqueles
que aumentam preços, juros, tarifas, e não os salários
- estes estão congelados.
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meses medida pelo INPC - índice Nacional de Preço O que o Executivo deveria fazer é educá-los
ao Consumidor. - mostrando quem são os verdadeiros culpados pela

Art. 2º A manutenção do valor real dos salários infl~ção. O resultado inflacionário não pode retornar
de cada categoria será assegurada pelo reajuste au- aos preços só porque foi incorporado aos salários. É
tomático, assim que o INPC sofra um incremento de inadmissível que os detentores do capital não acei-
10% (dez por cento). tem esse fato.

Art. 31! A partir da entrada em vigor desta Lei, Salário não causa inflação - a reposição que os
anualmente, cada categoria terá assegurada a re- trabalhadores querem é a das perdas, que jávem tardeI
composição plena do valor de seus salários, corres- Os servidores públicos, por exemplo, vão para o
pondente ao INPC acumulado nos últimos doze me- quinto ano sem um centavo de reajuste - perdas acu-
ses, sem prejuízo das negociações por melhoria sala- muladas de até 75%. Os aposentados e pensionistas,
rial e de condições de trabalho. também da área pública, terão um redutor de até

Art. 4º A partir de 11! de maio de 2000, inclusive, 25%.
todos os benefícios de prestação continuada em ma- Para se ter uma idéia do grau de injustiça deste
nutenção pela Previdência Social e os valores expres- modelo, o DIEESE, em sua última pesquisa sobre o
sos em cruzeiros nas Leis nl!s 8.212 e 8.213, ambas de poder de compra, verificou que o salário mínimo de-
24 de julho de 1991 , convertidos em reais na forma do terminado pela Constituição de 1988 deveria estar na
parágrafo 2º do artigo 20 da Lei n2 8.880, de 27 de faixa de R$896,81 em fevereiro. A média do salário
maio de 1994, farão jus ao que estabelece esta lei. mínimo deste ano já é a mais baixa de toda a história

Art. 52 Fica o Poder Executivo autorizado a es- brasileira. Corresponde a 24% relativamente a quan-
tender, aos servidores públicos civis e militares da ad- do ele foi instituído em 1940.
ministração direta, fundacional e autárquica nos arti- Com a desvalorização, em dólar, o salário míni-
gos 12, 22, ~2 e 42 nesta Lei. mo do Brasil volta a ser novamente um dos piores de

Art. 612 Revogam-se as disposições em contrário. todo o mundo.
Art. 7º:Esta lei entra em vigor na data de sua pu- País

blicação.



Justificação

A dispensa de imposto na distribuição de resul
tados das pessoas jurídicas, consagrada pelo art. 10
da Lei nll 9.249, de 1995, estimula a descapitalização
das empresas, sem mencionar o fato de que esse tra
tamento, acrescido à intributabilidade de tais rendi
mentos na pessoa física, acarreta uma deformação
na incidência do Imposto de Renda brasileiro, puniti
va em relação ao trabalho e favorecedora dos rendi
mentos do capital, incentivadora do rentismo.

Tal efeito é reforçado pela dedutibilidade dos ju
ros sobre o capital próprio, introduzida pelo art. 9ll da
Lei mencionada, com efeito a partir do ano-base de
1996. Como o dispositivo condiciona a dedução, na
formação da base de cálculo do Imposto, à efetiva
distribuição dos juros, (o que foi atenuado apenas re
centemente, mediante ato administrativo), por meio
pagamento ou crédito aos sócios ou titulares do capi
tal, engatilha um poderoso estímulo à descapitaliza
ção das empresas, à criação de despesas artificiais,
que redunda potencialmente, e já resultou material
mente, em aberrantes prejuízos para a arrecadação
do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido, depauperando ainda mais os Fundos
de Participação dos Estados, Distrito Federal e Muni-
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PROJETO DE LEI N2 1.034, DE 1999 cípios e o orçamento da Seguridade Social premian-
(Dó Sr. Mussa Demes) do ao mesmo tempo um punhado de capit~listas.

Estabelece incidência de Imposto de Renda, ex- As empresas são arrastadas ao pagamento dos
clusiva na fonte, sobre rendimentos de participações juros, porque os quinze por cento de imposto retido

.societárias, e suprime a dedutibilidade dos juros so- na fonte, a que estão sujeitos, constituem ônus extre-
bre capital próprio. mamente favorável, relativamente ao ônus alternativo

O Congresso Nacional decreta: somado do IR e da CSLL que as grandes empresas
Art. 12 Esta lei tem por escopo recompor o trata- pagariam se nã<: util~zassem a deduçã~ correspon-

mento tributário da distribuição de resultados das em- dente, mesmo nao dispondo de mecanismo que os
presas, no âmbito do Imposto de renda de sorte a de- faça retornar para reinvestimento. A intributalidade
sestimular a descapitalização.' dos lucros ,e di~id~ndo~ distribuíd?s ~ó agrava o qua-

Art. 22 Os lucros e dividendos, bonificações em dro desse Irreslst~vel VI~S des~apltahzante que forma
dinheiro e outros interesses calculados com base nossa estrutura tributária, precisamente num momen-
nos res~ltadosapurados a partir do mês de janeiro de to em que o Paí~ car~ce dramaticam.ente ~e incre-
2000, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tri- m~ntar a taxa de I.nve~tlr~e~topara ':IU1!0 mais que os
butadas com base no lucro real, presumido ou arbitra- 16 Yo do PIB atuaiS, nlvelS Incompatlvels com o com-
do, a pessoa física ou jurídica domiciliada no país ou bate a~ ~esemprego ~ com o desabrochamento das
no exterior, estão sujeitas à incidência do imposto, ex- poten~lahdad~s ~o,Pais.. ,
clusivamente na fonte, à alíquota de 15% (quinze por E tan:bem Inlq~a essa ,bizarra ~odah~ade de
cento), na data do pagamente ou crédito ao beneficiá- remuneraçao do capital próprio por meio de Juros, ao
rio. invés de dividendos, na medida em que a dedução

Art. 32 Ficam revogados o art. 92 e o art. 10 da correspondente só é acessível às pessoas jurídicas
Lei nll 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e o art. 78 tributadas com base no regime do lucro real, ou seja,
da Lei nll 9.430, de 27 de dezembro de 1996. uma minoria de grandes empresas. Por outro lado, no

Art. 42 Esta lei entra em vigor na data de sua pu- caso da pessoa física, o imposto retido na fonte não
blicação. se inclui no ajuste.

Outra iniqüidade intolerável, decorrente dessas
isenções que estou propondo suprimir, no caso dos
investimentos estrangeiros, é que a receita renuncia
da pelo Fisco brasileiro vai acabar robustecendo as
receitas fiscais dos países onde esses investidores
têm domicílio. Pois esses países tributam, com taxas
elevadas, os resultados obtidos no exterior por seus
contribuintes, admitindo a compensação do imposto
pago no exterior; se não há imposto pago no exterior
a compensar, o tributo interno é inteiramente apropri
ado pejo País de domicílio do investidor,

Ou seja, a isenção tributária da remessa de re
sultados a investidores estrangeiros é um atentado
contra o interesse nacional que deriva de uma menta
lidade subserviente e de um entreguismo tolo, gratui
to, sem nenhuma contrapartida que justifique. Os
eventos da crise recente demonstram que essa isen
ção absolutamente não funciona como dissuasivo
para a retirada de resultados e para a fuga de capitais
investidos em aplicações financeiras.

É claro que não faria sentido tributar as remes
sas de resultados e ma~ter a isenção dos rendimen
tos e ganhos de capitalde aplicações financeiras.
Como decorrência do alarido provocado pelo depoi
mento do Secretário da Receita Federal na CPI dos
Bancos, no Senado Federal, verifica-se que o Mini~-
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ACRE

PPS
PT
PT

AMAZONAS

José Melo PFL
Pauderney Avelino PFL
Presentes do Amazonas: 2

RONDÔNIA

Carlos Cury PPB
Expedito Júnior PFL
Presentes de Rondônia: 2

PFL
PTS
PT
PFL
PSDB

Mário Bittar
Marcos Afonso
Nilson Mourão
Presentes do Acre: 3

TOCANTINS

Darci Coelho PFL
Freire Júnior PMDS
Igor Avelino PMDB
Pastor Amarildo PPB
Presentes do Tocantins: 4

VII - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão, antes
lembrando ao Plenário que haverá Sessão Extraordi
nária da Câmara dos Deputados hoje, às 19h45min, a
fim de voltarmos à Proposta de Emenda à Constitui
ção nº 472-B/97, em segundo turno.

Lembro também que amanhã, dia 27, às 10
horas, haverá sessão solene em homenagem aos
ao anos do jornal Gazeta do Povo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)
COMPARECEM MAIS OS SENHORES:

tro da Fazenda se comprometeu a não prorrogar a Raimundo Santos
. isenção, no caso das aplicações financeiras. Renildo Leal

Minha proposta tem, então, o escopo de elimi- Valdir Ganzer
nar mais uma importante brecha pela qual se esvai a Vic Pires Franco
arrecadação potencial do Imposto de Renda brasilei- Zenaldo Coutinho
ro, suprindo uma lacuna e eliminando uma iniqüidade Presentes do Pará: 12
gritante, no rumo de uma legislação de Imposto de
Renda mais isonômica em relação a todas as fontes
de renda, aproximando-se mais dos padrões pratica
dos nos países mais avançados que são nossos par
ceiros e com os quais convém harmonizar-nos.

Eis por que espero contar com o indispensável
apoio dos nobres colegas parlamentares.

Sala das Sessões, 26 de maio de 1999. - Depu
tado Mussa Demes.

MARANHÃO

Albérico Filho PMDB
João Castelo PSDB
Nice Lobão PFL
Paulo Marinho PFL
Remi Trinta PLPLlPSTIPSI.JPMNlPSD
Presentes do Maranhão: 5

PSBIPCdoB

PSBIPCdoB

PIAuí

PSDB
PFL
PMDB

CEARÁ

PSDB
PCdoB
PT
PSDB
PMDB
PFL
PSDB
PSB
PSDB

B.Sá
Ciro Nogueira
João Henrique

Adolfo Marinho
Inácio Arruda
José Pimentel
Nelson Otoch
Pinheiro Landim
Roberto Pessoa
Rommel Feijó
Sérgio Novais
Vicente Arruda
Presentes do Ceará: 9

Partido Bloco

RORAIMA

Francisco Rodrigues PFL
Luciano Castro PSDB
Presentes de Roraima: 2

AMAPÁ

Antonio Feijão PSDB
Badu Picanço PSDB
Dr. Benedito Dias PFL
Evandro Milhomen PSB PSB/PCdoB
Jurandil Juarez PMDB
Sérgio Barcellos PFL
Presentes do Amapá: 6

PARÁ

Anivaldo Vale PSDB
Babá PT
Deusdeth Pantoja PFL
Elcione Barbalho PMDB
Gerson Peres PPB
Nicias Ribeiro PSDB
Paulo Rocha PT
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PPB
PFL
PFL
PSDB
PFL
PT
PT

Aldir Cabral
Arolde de Oliveira
Ayrton Xerêz
Carlos Santana
Dino Fernandes
Eduardo Paes
Eurico Miranda
Fernando Gabeira

MINAS GERAIS

Ademir Lucas PSDB
Aécio Neves PSDB
Carlos Mosconi PSDB
Custódio Mattos PSDB
Danilo de Castro PSDB
Edmar Moreira PPB
Eduardo Barbosa PSDB
Gilmar Machado PT
Glycon Terra Pinto PMDB
Herculano Anghinetti PPB
Ibrahim Abi-Ackel PPB
Jaime Martins PFL
João Magalhães PMDB
José Militão PSDB
Lincoln Portela PSTPIJPSTIPSLtPMNlPSD
Márcio Reinaldo Moreira PPB
Marcos Lima PMDB
Maria do Carmo Lara PT
Maria Elvira PMDB
Mário de Oliveira PMDB
Osmânio Pereira PMDB
Rafael Guerra PSDB
Roberto Brant PSDB
Romeu Queiroz PSDB
Saraiva Felipe PMDB
Vittorio Medioli PSDB
Walfrido Mares Guia PTB
Zezé Perrella PFL
Presentes de Minas Gerais: 28

EspíRITO SANTO

Magno Malta PTB
Presentes do Espírito Santo: 1

RIO DE JANEIRO

PFL
PFL
PSDB
PT
PSDB
PFL
PPB
PV

Jonival Lucas Junior
Luiz Moreira
Manoel Castro
Nilo Coelho
Paulo Magalhães
Waldir Pires
Walter Pinheiro
Presentes da Bahia: 12

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

PMDB
PFL

Aroldo Cedraz
Eujácio Simões
Félix Mendonça
Geddel Vieira Lima
Jairo Azi

Augusto Franco
José Teles
Pedro Valadares
Sérgio Reis
Presentes de Sergipe: 4

BAHIA

PFL
PLPUPSTIPSUPMNlPSD
PTB
PMDB
PFL

ALAGOAS

Augusto Farias PPB
João Caldas PMNPLlPSTIPSIJPMNlPSD
Luiz Dantas PSDPI..JPSTIPSlIPMNlPSD
Olavo Calheiros PMDB
Presentes de Alagoas: 4

SERGIPE

PSDB
PSDB
PSB
PSDB

PERNAMBUCO

Antônio Geraldo PFL
Armando Monteiro PMDB
Clementino Coelho PSB
João Colaço PMDB
Joaquim Francisco PFL
Joel De Hol/anda PFL
José Mendonça Bezerra PFL
José Múcio Monteiro PFL
Luciano Bivar PSLPlJPSTIPSlIPMNlPSD
Marcos de Jesus PSTPIJPSTIPSLtPMNlPSD
Osvaldo Coelho PFL
Pedro Corrêa PPB
Pedro Eugênio PSB
Ricardo Fiuza PFL
Salatiel Carvalho PMDB
Sérgio Guerra PSB
Presentes de Pernambuco: 16

Adauto Pereira
Inaldo Leitão
Presentes da Paraíba: 2

RIO GRANDE DO NORTE

Ana Catarina PMDB
Betinho Rosado PFL
Henrique Eduardo Alves PMDB
Presentes do Rio Grande do Norte: 3

PARAíBA

PFL
PMDB

Marcelo Castro
Paes Landim
Presentes do Piauí: 5
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PSB/PCdoB

PSB/PCdoB
PSB/PCdoB

GOIÁS

PMDB
PMDB
PSDB
PSDB
PSDB
PMDB

Marinha Raupp
Total de ausentes: 1

Abelardo Lupion
Basílio Villani
Chico da Princesa
FlávioArns
Hermes Parcianello
Oliveira Filho
Rubens Bueno
Santos Filho
Valdomiro Meger
Presentes do Paraná: 9

SANTA CATARINA
João Matos PMDB
João Pizzolatti PPB
José Carlos Vieira PFL
Raimundo Colombo PFL
Renato Vianna PMDB
Serafim Venzon PDT
Vicente Caropreso PSDB
Presentes de Santa Catarina: 7

RIO GRANDE DO SUL
Germano Rigotto PMDB
Júlio Redecker PPB
Marcos Rolim PT
Nelson Marchezan PSDB
Nelson Proença PMDB
Osvaldo Biolchi PMDB
Waldir Schimidt PMDB
Veda Crusius PSDB
Presentes do Rio Grande do Sul: 8

DEIXAMDE COMPARECER OS SENHORES:
Partido Bloco

RONDÔNIA

PSDB

MATO GROSSO bÔSUL

Flávio Derzi PMDB
João Grandão PT
Marçal Filho PMDB
Marisa Serrano PSDB ..
Nelson Trad PTB '
Presentes de Mato Grosso do Sul: 5

PARANÁ
PFL
PSDB
PSDB
PSDB
PMDB
PPB
PPS
PFL
PFL

Barbosa Neto
Euler Morais
Jovair Arantes
Juquinha
Lúcia Vânia
Norberto Teixeira
Presentes de Goiás: 6

MATO GROSSO

Lino Rossi PSDB
Murilo Domingos PTB
Ricarte de Freitas PSDB
Presentes de Mato Grosso: 3

DISTRITO FEDERAL

Maria Abadia PSDB
Pastor Jorge PMDB
Paulo Octávio PFL
Pedro Celso PT
Presentes do Distrito Federal: 4

Jandira Fighali PCdoB
Jorge Wilson PMDB
José Carlos Coutinho PFL
Laura Carneiro PFL
Luiz Salomão PDT
Márcio Fortes PSDB
Mattos Nascimento PMDB
Milton Temer PT
Paulo Baltazar PSB
Ricardo Maranhão PSB
Roberto Jefferson PTB
Rodrigo Maia PFL
Wanderley Martins PDT
Presentes do Rio de Janeiro: 21

SÁOPAULO

Alberto Mourão PMDB
Aloysio Nunes Ferreira PSDB
Angela Guadagnin PT
Antonio Carlos Pannuzio PSDB
Antonio Kandir PSDB
Arnaldo Madeira PSDB
Celso Russomanno PPB
Cunha Bueno PPB
De Velasco PSTPl/PSTIPSLlPMNlPSD
Delfim Netto PPB
Gilberto Kassab PFL
Iara Bernardi PT
Jair Meneguelli PT
Jorge Tadeu Mudalen PMDB
José de Abreu PSDB
José Dirceu PT
Marcelo Barbieri PMDB
Marcos Cintra PLPLlPSTIPSUPMNlPSD
Paulo Lima PMDB
Ricardo Berzoini PT
Ricardo Izar PMDB
Xico Graziano PSDB
Zé índio PMDB
Presentes de São Paulo: 23
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PSB/PCDOB

GOIÁS

PMDB
PMDB
PMDB

RIO DE JANEIRO

PMDB
PPB
PMDB

Geovan Freitas
Nair Xavier Lobo
Zé Gomes da Rocha
Total de ausentes: 3

AryKara
Fernando Zuppo
João Paulo
luiza Erundina
Nelson Marquezelli
Total de ausentes: 5

MATO GROSSO

Osvaldo Sobrinho PTB
Wilson Santos PMDB
Total de ausentes: 2

lédio Rosa
Jair Bolsonaro
João Mendes
Total de ausentes: 3

SÃO PAULO

PPB
POT
PT
PSB
PTBPIAuí

PFL

CEARÁ

PMDB
PSDB

RIO GRANDE DO NORTE

PMDB
PFl

PARAíBA

Ricardo Rique PMDB
Total de ausentes: 1

MúcioSá
Ney Lop.es
Total de ausentes: 2

Mussa Demes
Total de ausentes: 1

Anibal Gomes
Amon Bezerra
Total de ausentes: 2

MARANHÃO

Antonio Joaquim Araújo PPB
Total de ausentes: 1

PARANÁ

PPB
PTB
PFL
PSDB

Dilceu Sperafico
José Carlos Martinez
Luziano Pizzatto
Max Rosenmann
Total de ausentes: 4

SERGIPE

Cleonâncio Fonseca PPB
Total de ausentes: 1

BAHIA

PSDB
PFL
PFL

SANTA CATARINA

PMDB
PPB

Edison Andrino
Hugo Biehl
Total de ausentes: 2

Mário Negromonte
Paulo Braga
Reginaldo Germano
Total de ausentes: 3

MINAS GERAIS

PMDB
PlPIJPSTIPSlJPMNlPSD
PFl
PT
PLPUPSTIPSLlPMNlPSD
PMDB

Antônio do Valle
Cabo Júlio
Carlos Mellas
Paulo Delgado
Ronaldo Vasconcellos
Silas Brasileiro
Total de ausentes: 6

EspíRITO SANTO

Ricardo Ferraço PSDB
Total de ausentes: 1

RIO GRANDE DO SUL

Alceu Collares PDT
Fetter Júnior PPB
Luiz Mainardi ~T
Total de ausentes: 3

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Encer
ro a sessão, designando para amanhã, quinta-feira,
dia 27, às 14 horas, a segllinte

ORDEM DO DIA
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MATÉRIA SOBRE A MESA

1- Mensagem nO 758/97, do Poder Executivo,
que solicita a retirada do Projeto de Lei nO 4.274/93,
que estende os benefícios previstos no inciso I do
art. 50 da Lei 7.289, de 18 de dezembro de 1984,
alterada pela lei nO 7.475, de 13 de maio de 1986,
aos Policiais Militares que menciona.

11- Mensagem n° 1.021/97, do Poder Executivo,
que solicita a retirada do Projeto de Lei nO 1.837196,
que dá nova redação ao inciso I do art. 8°, da Lei
6.923/81, que dispõe sobre o Serviço de Assistência
Religiosa nas Forças Armadas.

111 - Mensagem nO 1.131/97, do Poder Executivo,
que solicita a retirada do Projeto de Lei nO 2.632/96,
que dá nova redação aos arts. 7° e 20 da Lei n°
8.036, de 11 de maio de 1990, que dispõe sobre o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e
dá outras providências.

IV· Mensagem nO 718/98, do Poder Executivo,
que solicita a retirada do Projeto de Lei n° 2.449/96,
que dispõe sobre a venda ou permuta de bens
imóveis pelo Estado-Maior das Forças Armadas.

V - Mensagem nO 1.324/98, do Poder Executivo,
que solicita a retirada do Projeto de Lei
Complementar nO 215/97, que dispõe sobre as
contribuições para os Programas de integração
Social e de Formação do Patrimônio do Servidor
Público - PISIPASEP e sobre a Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS.

VI - Mensagem nO 407/99, do Poder Executivo,
que solicita a retirada do Projeto de Lei nO 4.149/93,
que dá nova redação aos arts. 20 e 26 do Decreto
Lei nO 227, de 28 de fevereiro de 1967.

URGÊNCIA
(Artigo 151, I, "j", ele art. 52, § 6° do Regimento

Interno)

Discussão

1
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N° 31-A, DE 1999
(DA COMISSÃO DE RELAÇÕES

EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL)
Discussão, em turno único, do Projeto de

Decreto Legislativo nO 31, de 1999, que .ap~ova o
texto de modificações ao convênio Constitutivo do

Banco Africano de Desenvolvimento, que tratam de
revisão da alocação de capital, quórum e estrutura de
votação, aprovado por ocasião da 343 Assembléia
Anual de Governadores, realizada em Abidjan, Costa
do Marfim; tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação (Relator: Sr.
Darci Coelho). Pendente de parecer da Comissão:
de Finanças e Tributação.

Prazo vencido em 13/04/99.

2
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N° 39-A, DE 1999
(DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E

DE DEFESA NACIONAL)
Discussão, em turno único, do Projeto de

Decreto Legislativo nO 39, de 1999, que aprova o
texto do Quarto Protocolo ao Acordo Geral sobre o
Comércio de Serviços, concluído em Genebra, em 15
de outubro de 1997; tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
(Relator: Sr. Moreira -Ferreira). Pendentes de
pareceres da Comissões: de Economia, Indústria, e
Comércio; e Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática.

Prazo vencido em 27/04/99.

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS OU RECURSOS

1- Emendas

11 • Recursos

1. CON!RA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE
COMISSAO • ART. 24, 11

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
ART. 58, § 1°

INTERPOSiÇÃO DE RECURSO: ART. 58, § 30
combinado com ART. 132, § 2°

1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS

PROJETOS DE LEI:

N° 2.447/B/96 - (PODER EXECUTIVO) - Denomina
"Ponte Ivan Alcides Dias" a obra-de-arte,
especial, localizada no Município de Camaquã,
Estado do Rio Grande do Sul
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DECURSO: 3° DIA
ÚLTIMO DIA: 31-05-99

N° 3.098/8/97 - (SENADO FEDERAL) - Restringe o
uso de capuz em operações policiais.

DECURSO: 3° DIA
ÚLTIMO DIA: 31-05-99

INFORMATICA) - Aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Rádio Andradina
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de
Andradina, Estado de São Paulo.

DECURSO: 3° DIA
ÚLTIMO DIA: 31-05-99

N° 26·A/99 • (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Rádio Presidente

N° 15·A199 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLç>GIA, COMUNICAÇÃO E

N° 24·A199 • (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E

N° 14·A/99 • (COMISSÃO DE CIÊNCIA E INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
TECNOLOGIA, - COMUNICAÇÃO E permissão outorgada à Rauland Belém Som
INFORMÁTICA) - Aprova o ato-. que renova a Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
concessão outorgada à Rádio Alvorada de sonora em freqüência modulada, na cidade de
Lins Uda., para explorar serviço de Belém, Estado do Pará.
radiodifusão sonora em onda média, na cidade I?ECURSO: 3° DIA
de Lins, Estado de São Paulo. ULTIMO DIA: 31-05-99

DECURSO: 3° DIA
ÚLTIMO DIA: 31-05-99

N° 21-A/99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato constante do
Decreto de 1° de outubro de 1997, que renova
a concessão outorgada à Rádio Vale do Rio
Tietê Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de José Bonifácio, Estado de São Paulo.

DECURSO: 3° DIA
ÚLTIMO DIA: 31-05-99

N° 23-A199 • (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a

N° 12-A/99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E autorização outorgada ao Governo do Estado
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E de Minas Gerais - Rádio Inconfidência Uda.,
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a para explorar serviço de radiodifusão sonora
concessão outorgada à Rádio Difusora FM em onda média, na cidade de Belo Horizonte,
Uda., para explorar serviço de radiodifusão Estado de Minas Gerais.
sonora em freqüência modulada, na cidade de I?ECURSO: 3° DIA
Ituiutaba, Estado de Minas Gerais. ULTIMO DIA: 31-05-99

DECURSO: 3° DIA
ÚLTIMO DIA: 31-05-99

N° 11-A199 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
permissão outorgada à Rádio Costa Azul FM
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de
Angra dos Reis, Estado do Rio de Janeiro.

DECURSO: 3° DIA
ÚLTIMO DIA: 31-05-99

N° 19-A/99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a

N° 10-A199 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E concessão outorgada à Rádio Difusora de
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E Itapetininga Uda., para explorar serviço de
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a radiodifusão sonora em onda média, na cidade
concessão outorgada à Rádio Cultura de Porto de Itapetininga, Estado de São Paulo.
Novo Uda., para explorar serviço de DECURSO: 3° DIA
radiodifusão sonora em onda média, na cidade .ÚLTIMO DIA: 31-05-99
de Além Paraíba, Estado de Minas Gerais.

DECURSO: 3° DIA
ÚLTIMO DIA: 31-05-99

PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO:
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N° 4.209/98 (ALBERTO GOLDMAN) - Institui o "Dia
da Lembrança dos Heróis e Mártires da Guerra
contra o Nazi-Facismo".

Ve~ce~lau_ Ltda., para explor~r. serviç? de N0 3.789/97 (WERNER WANDERER) - Dispõe sobre
radlodlf~~ao sonora em onda media, na cidade os anúncios relativos à oferta de emprego.
de PresIdente Venceslau, Estado de São
Paulo.

DECURSO: 3° DIA
ÚLTIMO DIA: 31-05-99

4.443/98 (LAURA CARNEIRO) - Acrescenta
parágrafo único ao artigo 889 da Consolidação
das Leis do trabalho, aprovada pelo Decreto
Lei nO 5.452, de 01 de maio de 1943, para
atribuir ao vencido a responsabilidade pelo
adiantamento das custas da execução.

ARQUIVEM-5E, nos termos do artigo 58, § 4° do RI,
as seguintes proposições:

N° 27-A/99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E N0
TECNOLÇ>GIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMATICA) - Aprova o ato que renova a
permissão outorgada à Rádio Presidente
Prudente Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada,
na cidade. de Presidente Prudente, Estado de
São Paulo.

DECURSO: 3° DIA
ÚLTIMO DIA: 31-05-99

PROJETOS DE LEI:

ARQUIVEM-5E, nos termos do artigo 133 do RI, as
seguintes proposições:

_________________ PROJETOS DE LEI:

N° 4.906/95 (SENADO FEDERAL) - Altera o artigo
19 da Lei nO 6001, de 1973, dispondo sobre o
processo para a demarcação das terras
indígenas e dá outra providências.

N° 3.713/97 (SERAFIM VENZON) - Dispõe sobre a
isenção do Imposto sobr:ê.~ Produ.tQs.__
Industrializados aos móveis em geral.

N° 2.431/96 (SENADO FEDERAL) - Autoriza o
Poder Executivo a criar a Escola Agrotécllica
Federal de Alto Alegre, no Estado de Roraima.

N° 2.498/96 (SENADO FEDERAL) - Autoriza o

3.237/97 (VALDIR COLATTO) - Dispõe sobre
incentivo fiscal a entidades filantrópicas.
(Apensados: PL nO 3.286/97, do Dep. Feu
Rosa e PL nO 3.506/97, do Dep. João
Pizzolatti).

N° 1.832/96 (JOSÉ MACHADO) - Altera o artigo da
Lei nO 8.884, de 11 de junho de 1994, que
"Transforma o Conselho Administrativo de
Defesa Econômica - CADE em Autarquia,
dispõe sobre a prevenção e a repressão às
infrações contra a ordem econômica e dá
outras providências".

N° 2.031/96 (INÁCIO ARRUDA) - Dispõe sobre a
obrigatoriedade da marcação antecipada da N0
poltrona, no cartão de embarque dos
passageiros, pelas companhias aéreas
nacionais.

N° 2.457/96 (ROBERTO PESSOA) - Dispõe sobre a
publicidade de obras realizadas pelos estados,
municípios e Distrito Federal com recursos de
órgãos e entidades da administração pública
federal. (Apensadcr. PL n° 4.341/98, do Dep.
A1dir Cabral).

Poder Executivo a
Agrotécnica Federal
Tocantinópolis, Estado
outras providências.

criar uma Escola
no Município de
de Tocantins e dá

ARQUIVEM-SE, nos termos do artigo 164, Inciso 11
N° 3.420/97 (JÚLIO REDECKER) - Dispõe sobre o do RI, as seguintes proposições:

controle informatizado de freqüência ao
trabalho.

N° 3.736/97 (SENADO FEDERAL) - Dispõe sobre a
identificação e publicação do estado de
conservação das rodovias federais, e dá outras
providências.

PROJETO DE RESOLUÇÃO:

N° 003/99 (FRANCO MONTORO e OUTROS) 
Institui o Grupo Parlamentar Brasil-Canadá e
dá outras providências.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO:

N° 001199 (Dr. HÉLIO) - Susta a Resolução nO 42, de
1998, do Conselho Nacional de Trânsito 
CONTRAN, que regulamenta o artigo 112 da
Lei nO 9.503, de 23 de setembro de 1997 
Código de Trânsito Brasileiro.

sobre o enquadramento e contribuição sindical
rural".

RELAÇÃO DE DEPUTADOS INSCRITOS PARA O
GRANDE EXPEDIENTE

- Maio de 1999 -

PROJETO DE LEI:

N° 145199 (íRIS SIMÕES) - Institui o Dia do
Engenheiro de Segurança do trabalho.

ERRATA

EXCLUA-SE do sujeito a arquivamento, nos termos
do artigo 133 do RI. Prazo para apresentação
de recurso artigo 58, § 1° (05 sessões) de: 16 a
23.03.99, por ter sido incluída indevidamente
na Ordem do Dia de 16.03.99.

PROJETO DE LEI:

N° 943195 (PADRE ROQUE) - Altera a redação da
alínea "b", do inciso I, e alíneas "b" e "c", do
inciso 11, do artigo primeiro do Decreto-Lei nO
1.166, de 15 de abril de 1971 , que "dispõe

27

28

31

5a·feira 15:00 João Magno
15:25 Feu Rosa
10:00 Osvaldo Reis
10:25 Marcos Afonso
10:50 Almeida de Jesus
11 :15 Almir Sá
11 :40 Coriolano Sales
12:05 Osvaldo Biolchi
12:30 Márcio Reinaldo Moreira
12:55 Flávio Derzi
13:20 Nair Xavier Lobo

15:00 Silas Câmara
15:25 Nilson Mourão
15:50 Esther Grossi
16:15 Paulo Octávio
16:40 Márcio Matos
17:05 Freire Júnior
17:30 .Ardâ1bCa1csKa1derReis
17:55 Dino Fernandes
18:20 Djalma Paes
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I - COMISSÕES PERMANENTES:
COMISSÃO DE CIÊNCIA E

TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E,
INFORMATICA

AVISOS

CONVIDADO:
- Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Justiça, RE
NAN CALHEIROS.

PAU T A N2 43/99

A • Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

PROPOSIÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (S SESSÕES) 1 -

Decurso: 49 dia
Último dia: 28/05/99

Projetos de Lei (art. 119, I e § 12 elc art.166)

PROJETO DE LEI N2 2.701/97 - do Sr. Fernando Ferro 
que "dispõe sobre o Serviço de Televisão Comunitária·.
RELATOR: Deputado NELSON PROENÇA

URGÊNCIA (ART 155 DO RI)

PROJETO DE LEI N2 2.223-A/96 - do Sr. Padre
Roque - que ·autoriza a organização de corpos de
bombeiros municipais voluntários em cidades e
vilas não assistidas por destacamentos locais do
respectivo Corpo de Bombeiros Militar". (Apensado
o PL n2 88/99).
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO
PARECER: pela inconstitucionalidade e
injuridicidade do PL n2 2.223-A/96 e pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa do PL n2 88/99, apensado, na forma do
Substitutivo apresentado.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA EDE REDAÇÃO

Local: Plenário 01, Anexo 11
Horário: 1Oh

AUDIÊNCIA PÚBLICA

TEMA:
"Atuação de agências federais americanas de inteligência
e de combate ao narcotráfico em território brasileiro·.

AVISOS

PROPOSiÇÕES SWErrAS A RECEBIMENTO
DE EMENDAS A PARTIR. DE AMANHÃ (DIA
2Ml5I99)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

Substitutivo (art. 119;lIe.§1!!)



PROJETO DE LEI Nº 464/99 - do Sr. Ricardo Barros - que
"acrescenta parágrafo único ao art. 614 do Código de
Processo Civil - Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973'.
RELATOR: Deputado JOSÉ ANTÔNIO

PROJETO DE LEI Nº 476/99 - do Sr. Paulo Rocha - que
"amplia os locais para autenticação de cópias de
documentos'.
RELATOR: Deputado MARCELO DÉDA

PROJETO DE LEI Nº 481/99 - do Sr. Enio Bacci - que
'isenta do pagamento de taxas para obtenção de 2' via
de documentos públicos pessoais (carteira de identidade,
certidão de nascimento, título de eleitor, atestado de óbito
e outros), as pessoas que comprovadamente estiverem
desempregadas ou percebam até 02 (dois) salários míni
mos e dá outras providências'.
RELATORA: Deputada NAIR XAVIER LOBO

Decurso: 29 dia
Último dia: 01/06/99

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

B - Da Análise da Constitucionalidade e
Juridicidade (art.54,1)

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 3.954-A/97 - do
Sr. Ricardo Izar - que 'revoga as Leis Delegadas n2 4 e n2

5, ambas de 26 de setembro de 1962'.
RELATOR: Deputado MOREIRA FERREIRA.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI N2 3.881/97 - do Sr.
Roberto Pessoa - que 'altera o § 12 do art. 236 do Código
de Processo Civil - Lei n2 5.869, de 11.01.73".
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE.
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A - Da Análise da Constitucionalidade, PROJETO DE LEI Nº 452199 - do Sr. Enio Bacci - que 'al
Juridicidade e Mérito tera o parágrafo único do art. 407 da Lei n2 5.869 de 11

de janeiro de 1973 e dá outras providências'.
RELATOR: Deputado GEOVAN FREITAS

Projetos de Lei (art. 119, I e §12)

A - Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade e Mérito

PROJETO DE LEI Nº 406/99 - do Sr. Simão Sessim - que
"acrescenta artigo à Lei 6.015, de 31 de dezembro de
1973, e dá outras providências'.
RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA

PROJETO DE LEI N2 427/99 - do Sr. Rubens Bueno - que
'revoga-se os arts. 607 e 608 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3
de outubro de 1941 - Código de Processo Penal'.
RELATOR: Deputado ANDRÉ BENASSI

PROJETO DE LEI Nº 439/99 - do Sr. Rubens Bueno - que
'dá nova redação ao art. 22 e ao § 22 do art. 39 da Lei n2

8.935, de 18 de novembro de 1994, que "regulamenta o art.
236 da Constituição federal, dispondo sobre serviços nota
riais e de registro".
RELATOR: Deputado MOREIRA FERREIRA

PROJETO DE LEI Nº 446199 - do Sr. Enio Bacci - que "dá a
estagiários de direito oportunidade de patrocinar defesa
pela assistência judiciária e dá outras providências'.
RELATOR: Deputado MOREIRA FERREIRA

PROJETO DE LEI N2 448199 - do Sr. Enio Bacci - que "alte
ra honorários para advogados que defenqam necessitados
pela assistência judiciária e dá outras'proliidências".
RELATOR: Deputado MOREIRA FERREIRA

PROJETO DE LEI Nº 451/99 - do Sr. Enio Bacci - que 'dis
põe sobre prazo para retirada de autos em carga por advo
gado e dá outras providências'.
RELATOR: Deputado RICARDO FIÚZA

PROJETO DE LEI Nº 490/99 - do Sr. Enio Bacci - que
'fixa percentual para efeitos de honorários, de sucumbên
cia para advogado e dá outras providências'.
RELATOR: Deputado WALDIR PIRES

PROJETO DE LEI Nº 494/99 - do Sr. Enio Bacci - que
'permite substituição de testemunhas até 5 (cinco) dias
da audiência e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ANTÔNIO CARLOS BISCAIA

PROJETO DE LEI Nº 498199 - do Sr. Enio Bacci - que
'permite no procedimento sumaríssimo, apresentar rol de
testemunhas no início da audiência e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL

PROJETO DE LEI Nº 503/99 - do Sr. Enio Bacci - que "di·
lata para 6 (seis) meses o prazo para ingressar com in
ventário ou partilha e dá outras providências".
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO

PROJETO DE LEI NI! 507/99 - do Sr. Enio Bacci - que
"modifica o inciso V do art. 265 da Lei nº 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 e dá outras providências'.
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO

PROJETO DE LEI NI! 510/99 - do Sr. Enio Bacci - que
'acresce parágrafo único ao art. 160 da Lei nl! 5.869, de
11 de janeiro de 1973 e dá outras providências".
RELATOR: Deputado GERALDO MAGELA

PROJETO DE LEI Nº 511/99 - do Sr. Enio Bacci - que "in
clua-se incisos VI e VII ao art. 241 da Lei n2 5.869, de 11
de janeiro de 1973 e dá outras providências'.
RELATOR: Deputado CAIO RIELA

PROJETO DE LEI Nº 553/99 • do Sr. Agnelo Queiroz 
que "dá nova redação aos §§ 41! e 52 do art. 1I! da Lei n2

9.534, de 10 de dezembro de 1997".
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA
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PROJETO DE LEI Nll561/99 - do Sr. Bubens Bueno - que
'altera o artigo 1.219 da Lei nll_5.B69, de 11 de janeiro de
1973, que 'institui o Código de Processo Civil'.
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO

Decurso: 22 dia
Último dia: 01/06/99

Projetos de Lei (art. 119, I e §12 c/c art. 166)

A - Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade e Mérito

PROJETO DE LEI W! 295-A/95 - do Sr. Arnaldo Faria de
Sá - que 'assegura preferência aos maiores de sessenta
anos na tramitação de processos judiciais contra a Previ
dência Social'.
RELATORA: Deputada NAIR XAVIER LOBO

PROJETO DE LEI Nll 872-A/95 - do Sr. Nelson Trad - que
'altera dispositivos da Lei nll 8.069, de 13 de julho de
1990, que 'dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Ado
lescente e dá outras providências', relativos à adoção
internacional'.
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO

PROJETO DE LEI Nll 1.122/95· do Sr. Domingos Dutra
que 'dá nova redação ao parágrafo 511, do artigo 52 da Lei
nll 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, que 'estabelece nor
mas para a concessão de assistência judiciária aos ne
cessitados·. (Apensados os PLs nlls 1.343/95, 1.361/95 e
2.538/96)
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA

PROJETO DE LEI Nll 1.646-A/96 - do Senado Federal
(PLS Nll 89/95) - que 'regula o artigo Bll, inciso I, da Cons
tituição Federal, e dá outras providências'.
RELATOR: Deputado ANDRÉ BENASSI

PROJETO DE LEI N2 2.521/96 - do Sr. Airton Dipp - que
"acrescenta dispositivo à Lei nll 4.591, de 16 de dezembro
de 1964, que "dispõe sC?bre o condomínio em edificações
e as incorporações imobiliárias", no capítulo referente à
convenção de condomínio'.
RELATOR: Deputado GEOVAN FREITAS

8 - Da Análise da Constitucionalidade e
Juridicidade (art.54,1)

PROJETO DE LEI Nll 5.919/90 - do Sr. Paulo Paim - que
'dispõe sobre os processo de trabalho e dá outras provi
dências·. (Apensado o PL nll 5.948/90)
RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO BATOCHIO

PROJETO DE LEI Nll 2.704-Al92 - do Sr. Paulo Paim 
que 'cria normas para a habilitação de operador
cinematográfico".
RELATOR: Deputado LUCIANO BIVAR

PROJETO DE LEI Nll 3.735-A/93 - do Sr. Luiz Carlos Hauly
- que 'dispõe sobre o regime jurídico das Sociedades de In·
teresse Econômico'.
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO

PROJETO DE LEI Nll 4.252193 - do Sr. José Thomaz Nonô
- que 'dispõe sobre o exercício da profissão de Árbitro de
Futebol, cria os Conselhos Federal e Regionais de Arbitra
gem de Futebol e dá outras providências'.
RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA

PROJETO DE LEI Nll 110-A/95 - do Sr. Odelmo Leão - que
"altera os artigos 42 e 82 da Lei nll 8.171, de 17 de janeiro
de 1991, que "dispõe sobre a política agrícola'.
RELATOR: Deputado ARY KARA

PROJETO DE LEI Nll 111-B/95 - do Sr. Odelmo Leão - que
"acrescenta artigo à Lei n2 8.171, de 17 de janeiro de 1991,
que 'dispõe sobre a política agrícola".
RELATOR: Deputado ARY KARA

PROJETO DE LEI Nll 130-Al95 - do Sr. Álvaro Valle - que
"estabelece normas sobre a realização de concursos públi
cos para admissão de servidores civis no âmbito da União".
(Apensados os PLs N2s 995/95; 1.046/95; 1.373/95;
1.926/96 e 2.403/96)
RELATOR: Deputado ANDRÉ BENASSI

PROJETO DE LEI N2 197/95 • do Sr. Roberto Rocha - que
"determina a inclusão, no currículo pleno dos estabeleci
mentos de 111 e 211 graus, da disciplina "Introdução às Nor
mas de Transito'.
RELATOR: Deputado GERALDO MAGELA

PROJETO DE LEI Nll 250/95 - do Sr. Gonzaga Patriota 
que 'inclui no Plano Nacional de Viação, aprovado pela Lei
n25.917, de 10 de setembro de 1973, a implantação de ba
cia que menciona'.
RELATOR: Deputado RICARDO FIÚZA

PROJETO DE LEI N!! 579-Al95 - do Sr. Cláudio Cajado 
que 'altera a redação do artigo 467 da Consolidação das
Leis do Trabalho-CLT, que 'dispõe sobre o pagamento de
verbas rescisórias em juízo'.
RELATOR: Deputado EDUARDO PAES

PROJETO DE LEI N2 588-Al95 - da Sra. Rita Camata - que
'altera dispositivos da Lei n2 7.644, de 18 de dezembro de
1987, que "dispõe sobre atividade de mãe social " ade
quando-a a Lei nll 8.069, de 13 de junho de 1990 - Estatuto
da Criança e do Adolescente".
RELATORA: Deputada NAIR XAVIER LOBO

PROJETO DE LEI N2 590-B/95 - da Sra. Rita Camata - que
"dá nova redação ao artigo 18 da Lei nll 4.771, de 15 de se
tembro de 1965 - Código Florestal'.
RELATOR: Deputado WALDIR PIRES

PROJETO DE LEI N2 592-B/95 - da Sra. Rita Camata - que
"introduz alterações no artigo 396 da Consolidação das
Leis do Trabalho - CLr".
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA
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PROJETO DE LEI N2 616/95 - do Sr. Valdemar Costa Neto
- que "dispõe sobre a criação de um selo único, válido em
todo o País, com o intuito de garantir acesso privilegiado
aos portadores de deficiências físicas".
RELATOR: Deputado AUGUSTO FARIAS

PROJETO DE LEI Nº 703/95 - do Sr. Celso Russomanno 
que 'altera o artigo 106 da Lei n28.078, de 11 de setembro
de 1990 • Código de Proteção e Defesa do Consumidor".
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA

PROJETO DE LEI N2 713-A/95 • dos Srs. Ricardo Gomyde
e Aldo Rebelo - que 'estabelece exigências para a obten
ção ou renovação da Carteira Nacional de Habilitação".
RELATOR: Deputado ARY KARA

PROJETO DE LEI N2 765-B/95 - do Sr. Júlio Redecker •
que 'acrescenta parágrafo ao artigo 71 do Decreto-lei n2

37, de 18 de novembro de 1966, que 'dispõe sobre o Im·
posto de Importação, reorganiza os serviços aduaneiros e
dá outras providências'.
RELATOR: Deputado AUGUSTO FARIAS

PROJETO DE LEI Nº 755-A/95 - do Sr. Cláudio Cajado 
que 'inclui ferrovias na relação descritiva do Plano Nacional
de Viação'.
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE

PROJETO DE LEI N2 828-A/95 - dos Srs. Márcio Reinaldo
Moreira e Antônio do Valle - que 'dispõe sobre a comple
mentação da aposentadoria do pessoal da Empresa 8rasi
leira de Pesquisa Agropecuária-EM8RAPA e do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado CLÁUDIO CAJADO

PROJETO DE LEI N2 910-8/95 - da Sra. Rita Camata - que
'dispõe sobre a interrupção no fomecimento de água por
falta de pagamento, e dá outras providências',
RELATOR: Deputado MOREIRA FERREIRA

PROJETO DE LEI N2 977-A/95 - do Poder Executivo (MSC
N2 983/95) - que "altera dispositivos da Lei n2 8.270, de 17
de dezembro de 1991, que dispõe sobre reajuste de remu
neração dos servidores públicos, corrige e reestrutura tabe
las de vencimentos, e dá outras providências',
RELATOR: Deputado NELSON OTOCH

PROJETO DE LEI N2 1.016-B/95 - da Sra. Laura Cameiro
que 'dispõe sobre atendimento preferencial a idosos, ges
tantes e portadores de deficiência para marcação de con
sultar e exames complementares no Sistema Único de
Saúde",
RELATORA: Deputada NAIR XAVIER LOBO

PROJETO DE LEI N2 1.017-8/95 - do Sr. Jorge Anders 
que 'dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação pela fá
bricas e montadoras de sistema antiassalto em veículos
automotores tipo táxi". (Apensado o PL n2 1.041/95)
RELATOR: Deputado MORONI TORGAN

PROJETO DE LEI N2 1.044-8/95 - do Sr. Antônio Carlos
Pannunzio - que "concede isenção de imposto de renda

para os prêmios em dinheiro, auferidos em concursos de
produção intelectual, promovidos em todo território nacio
nal e dá outras providências'.
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA

PROJETO DE LEI N2 1.075-A/95 - da Sra. Esther Grossi 
que 'dispõe sobre a responsabilidade do Estado em edu
cação pública, e dá outras providências'.
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA

PROJETO DE LEI Nº 1.096-8/95 - do Sr. Freire Júnior 
que 'toma obrigatório que as instalações elétricas possi
bilitem a utilização do condutor terra de proteção'. (Apen
sado o PL n21.950/96)
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA

PROJETO DE LEI N2 1.097-A/95 • do Sr. Antônio Jorge 
que 'altera o artigo 1º daLei n2 6.454, de 24 de outubro
de 1977, que "dispõe sobre a denominação de logradou
ros, obras, serviços e mohumentos públicos, e dá outras
providências". (Apensado IPL n2 1.517/96)
RELATOR: Deputado CAlp RIELA

PROJETO DE LEI Nº 1.d66-8/96 - do Sr. Corauci Sobri
nho • que "assegura aos &dquirentes de imóveis em cons
trução o direito de exigir cfos responsáveis pelo empreen
dimento a comprovação! de recolhimento aos cofre do
INSS e a CEF". I

RELATOR: Deputado OSfAR SERRAGLlO

PROJETO DE LEI Nº 2.0S0-A/96 - do Sr. Ricardo Barros 
que 'altera a Lei nº 8.98

J
17, de 13 de fevereiro de 1995,

que 'dispõe sobre o regil11e de concessão e permissão da
prestação de serviços púplicos previsto no artigo 175 da
Constituição Federal, e da outras providências·.
RELATOR: Deputado FRrElRE JÚNIOR

I

Decurso: 3fJ dia i

Último dia: 31/05/99
I
I

Projetos de Lei (a~. 119, I e § 12 c/c art. 166)
I

A - Da Análise ~da Constitucionalidade,
Juridicidade e Méri~o

PROJETO DE LEI Nº 4.5~8-A/94 • do Sr. Jaques Wagner
- que 'dispõe sobre a o~rigatoriedade de o município da
publicidade ao valor dos .recursos liberados pela União e
pelo Estado para a realização de obras e outros projetos
de interesse local'. i
RELATOR: Deputado INJliLDO LEITÃO

I
I

PROJETO DE LEI Nº 4i715-C/94 - do Poder Executivo
(MSC N2 663/94) • que "transforma o Conselho de Defesa
dos Direitos da Pessoa ~umana em Conselho Nacional
dos Direitos Humanos e cjá outras providências".
RELATOR: Deputado JUTAHY JÚNIOR

PROJETO DE LEI Nº 4~58-A/94- do Sr. Edison Andrino
- que ""assegura preferê cia aos idosos nos julgamentos
de processos em tramita ão no Poder Judiciário".
RELATOR: Deputado JO$É R08ERTO BATOCHfO

I
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PROJETO DE LEI NI! 2.497/96 - do Sr. Serafim Venzon -"
que "modifica o artigo 150 da Lei nil 5.869, de 11 de janei
ro de 1973, que "ir:lstitui o Código de Processo Civil", dis
pondo sobre o fiel depositário".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA

PROJETO DE LEI N2 2.500/96 - do Sr. serafim Venzon 
que "revoga o parágrafo 21! do artigo 172 da Lei n2 5.869,
de 11 de janeiro de 1973, que "institui O Código de Pro
cesso Civir, de forma a assegurar ao trabalhador o des
canso aos domingos".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA

PROJETO DE LEI N2 2.531/96 - do Sr. Serafim Venzon 
que "altera a redação do artigo 70 da Lei nl! 3.071, de 12
de janeiro de 1916 - Código Civil, de forma a impedir que
o domicílio familiar seja executado e penhorado por dívi
das, inclusive das que advierem de imposto do próprio
imóvel".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA

B - Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade (art.54,1)

PROJETO DE LEI N2 4.511/94 - do Senado Federal (PLS
073/93) - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de incluir
na nota fiscal o valor do frete do transporte de
combustíveis".
RELATOR: Deputado IÉDIO ROSA

PROJETO DE LEI NI! 4.594-B/94 • do Sr. Paulo Paim 
que "dispõe sobre o atendimento de emergência de aci
dentes do trabalho em localidades onde não existe rede
do Sistema Único de Saúde - SUS".
RELATORA: Deputada ZULAIÊ COBRA

PROJETO DE LEI NI! 4.697·CI94 • do Poder Executivo
(MSC N2 539/94) • que "dispõe sobre aplicação de penali
dade por infração à legislação que rege as Zonas de Pro
cessamento de Exportação (ZP~)".

RELATOR: Deputado LEO ALCANTARA

PROJETO DE LEI NI! 4.731-A/94 - do Sr. Aldo Rebelo 
~ "reculamenta a profissão de Tecnólogo e dá outras

";~OVlo",.lclas".
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA

PROJETO DE LEI N2 4.853/94 - do Sr. Pau,c Paim - que
"estabelece a forma da tributação do Imposto a€: Renda
sobre salários, recebidos acumuladamente". (Apensado o
PL n2 1.601/96)
RELATOR: Deputado Of 'v1AR SERRAGLlO

PROJETO DE LEI NI! 2.574/96 - do Sr. Nicias Ribeiro 
que "toma obrigatória nos cur~ ')s de Direito a disciplina
Legislacão Eleitoral e P":''tidárléa".
RELATOR: Deputaao IVi~NDES RIBEIRO FILHO.

PROJETO DE LEI N2 3.872-A/97 • da Sra. Rita Camata 
que 'dá nova redação ao art. 11 do Decreto-lei n2 227, de
28 de fevereiro de 1967, alterado pelo art. 12 da Lei n2

8.901, de 30 de junho de 1994".
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES.

Decurso: 39 dia
Último dia: 31/05/99

Projetos de Lei (art. 119, I e § 12)

A - Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade e Mérito

PROJETO DE LEI N2 409/99 - do Sr. José Bonifácio de An
drada - que "suspende andamento de processos eleitorais
cujos autores revelam desistê!!cia·.
RELATORA: Deputado ZULAIE COBRA

PROJETO DE LEI N2 420/99 - do Sr. Milton Temer - que
"dá preferência de tramitação aos procedimentos judiciais
em que figure como parte pessoa física com idade igualou
superior a 60 (sessenta) anos"
RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO BATOCHIO

PROJETO DE LEI NI! 538/99 - do Sr. Felix Mendonça - que
"modifica a redação dos arts. 48, 49 e do item 11 do art. 80
da Lei n2 6.015173 (Lei dos Registros Públicos) e do inciso
V e § 32da Lei n2 4.737/6? (Código Eleitora!)".
RELATOR: Deputado CLAUDIO CAJADO

COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E

MINORIAS

Local: Plenário 8, Anexo 11
Horário: 10h

AUDIÊNCIA PÚBLICA

TEMA:
"Reajuste dos preços dos remédios após a desvalorização
do real'

CONVIDADOS:
-CLÁUDIO MONTEIRO CONSIDERA, Secretário de Acom
panhamento Econômico do Ministério da Fazenda
.JOSÉ EDUARDO BANDEIRA DE MELLO, Presidente da
Associação Brasileira da Indústria Farmacêutica -Abifarma
-NELSON FARIA LINS D'ALBUQUERQUE, Diretor do De
partamento de Proteção e Defesa do Consumidor/MJ
-ANTÔNIO BARBOSA DA SILVA, Presidente do Conselho
Regional de Farmácia do Distrito Federal e Diretor do Insti
tuto de Defesa de Usuários de Medicamentos-IDUM
-JALDO DE SOUZA SANTOS, Presidente do Conselho Fe
deral de Farmácia
-FERNANDO DE CASTRO MARQUES, Diretor-Presidente
da Associação dos Laboratórios Farmacêuticos
Nacionais-Alanac
-LYNN SILVER, Diretora-Executiva do Instituto Brasileiro
de Defesa do Consumidor-IDEC
- ELISA GONÇALVES MARTINS, Diretora do Centro de Es
tudos, Orientação e Defesa do Consumidor-Cedecon
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COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO EINTERIOR

Local: Plenário 14, Anexo 11
Horário: 10h

SUBCOMISSÕES

SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE
HABITAÇÃO

TEMA: Apresentação das propostas das Entidades da
Construção Civil.

CONVIDADOS: Representante de Entidades, Associações
e Sindicatos de todo o País ligados ao setor habitacional:
CBIC, ABECIP, CCAI/CNC, SINDUSCON, SECOVI, ANA
MACa, ADEMI, CCIIFIESP e SNIC.

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 39 dia
Último dia: 31/05/99

Projeto de Lei ( art. 119, I e § 12)

PROJETO DE LEI N2 5.788/90 - do Senado Federal - que
"estabelece Diretrizes gerais da Política Urbana e dá outras
providências.".
RELATOR: Deputado INÁCIO ARRUDA

PROJETO DE LEI N2 3.203197 - do Sr. Nelson Marchezan 
que "estabelece Programa de Desenvolvimento da Região
da,Fronteira Sul e dá outras providências.".
RELATOR: Deputado VALDECI OLIVEIRA

PROJETO DE LEI N2 3.465/97 - do Sr. José de Abreu - que
"regula a realização de loteamentos para implantação de
condomínios residenciais populares, em Zona de Expansão
Urbana dos Municípios".
RELATOR: Deputado MÁRCIO MATOS

PROJETO DE LEI N2 3.972197 - do Sr. Silas Brasileiro 
que "modifica o Inciso 111 Art 52 da Lei n2 7.827, de 27 de
setembro de 1989".
RELATOR: Deputado COSTA FERREIRA

PROJETO DE LEI N2 4.080/88 - do Sr. Wemer Wanderer 
que "altera os limites do Parque Nacional do Iguaçu, crian
do a Zona de Uso Especial do Iguaçu, de acordo com o Art.
225, parágrafo 12, Inciso 111 da Constituição Federa'".
RELATOR: Deputado DINO FERNANDES

PROJETO DE LEI N2 558/99 - do Edison Andrinó • que "al
, tera o Art. 32da Lei n24.7J1, de 1965 (Código Florestal)".

RELATOR: Deputado JOAO COSER

COMISSÃO DE ECONOMIA,, ,
INDUSTRIA ECOMERCIO

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS, (5 SESSÕES)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

Substitutivos (art. 119, 11 e § 12)

Decurso: 49 dia
Último dia: 28/05/99

PROJETO DE LEI N2 4.344198 - do Senado Federal (PLS
146/97) - que "dispõe sobre a coleta e disposição final de
baterias usadas de telefones celulares, e dá outras provi
dências". (Apensado o PL n24.178/98)
RELATOR: Deputado JOÃO FASSARELLA

PROJETO DE LEI N2 6/99 - do Sr. Silas Brasileiro - que
"altera o caput do art. 12 da Lei n29.492, de 10 de setem
bro de 1997, que 'define competência, regulamenta os
serviços concementes ao protesto de títulos e outros do
cumentos de dívida e dá outras providências".
RELATOR: Deputado PAULO OCTÁVIO

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA EDESPORTO

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Local: Plenário 10, Anexo \I
Horário: 10 h

TEMA:
"Plano Nacional de Educação - Educação Média e
Tecnológica"

CONVIDADOS:
- Prof. íTALO DE LIMA MACHADO - Vice-Presidente do
Conselho dos Dirigentes dos Centros Federais de Educa
ção Tecnológica - CONCEFET;
- S"- JUANA NUNES - Presidente da União Brasileira de
Estudantes Secundaristas - UBES;
- Sr. ALBERTINO FERREIRA NASCIMENTO JÚNIOR 
Coordenador-Geral do Sindicato Nacional dos Servidores
Federais de Educação Básica e Profissional;
- Sr. NASSIM GABRIEL MEHEDFF - Secretário de For
mação e Desenvolvimento Profissional do Ministério do
Trabalho;
- Sr. MARCOS ANTONIO MONTEIRO - Superintendente
do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula
Souza.
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AVISOS

PROPOSIÇÕES SUJEITAS A RECEBIMEfif'O
DE EMENDAS, A PARllR DE AMANHÃ (DIA
2Ml5I98)

Substitutivo ( art. 119, 11 e § 1 )

A proposição abaixo somente receberá emendas apre
sentadas por membros desta Comissão

SUBSTITUTIVO OFERECIDO PELO RELATOR AO PRO
JETO DE LEI N2 01/99 - do Sr. Silas Brasileiro· que 'mo
difica o artigo 62da Lei n2 9.424, de 24 de dezembro de
1996, que dispõe sobre o Fundo de Manutenção e Des
envolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do
Magistério'.
RELATOR: Deputado JOSÉ MELO

Projetos de Lei (art. 119, I e § 12, elc art. 166)

PROJETO DE LEI N2 427/95 - do Sr. Ubaldo Corrêa 
que 'destina as receitas financeiras dos prêmios prescri
tos ou acumulados da Loteria Federal, Loteria Esportiva
Federal e Loteria de Números ( Loto, Sena e Sena Espe
cial) ao Programa Comunidade Solidária'. Apensados os
PLs. n2s 1.822196, 2.645/96, 3.835/97 e 4.213/98.
RELATOR: Deputado OSVALDO BIOLCHI

Projetos de Lei (art. 119, I e § 12)

PROJETO DE LEI N2 15/99 - do Sr. Paulo Rocha - que
'obriga as escolas particulares a restituir, em forma de
desconto na mensalidade, o valor equivalente às aulas
não dadas'.
RELATOR: Deputado NOBERTO TEIXEIRA

PROJETO DE LEI N2 254/99 - do Sr. Rubens Bueno 
que 'altera dispositivo da Lei n2 8.913, de 12 de julho de
1994, que dispõe sobre a municipalização da merenda
escolar".
RELATOR: Deputado FERNANDO MARRONI

PROJETO DE LEI N2 540/99 - do Sr. Paulo José Gouvêa
- que 'acrescenta dispositivo à Lei n2 8.242, de 12 de
outubro de 1991, destinando dois por cento da arrecada
ção das loterias ao Fundo Nacional para a Criança e o
Adolescente'. Apensado o PL n!2 570/99
RELATOR: Deputado PEDRO WILSON

PROJETO DE LEI N2 578/99 - do Srs. Padre Roque e Pe
dro Wilson - que 'altera a composição do Conselho Deli
berativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Edu
cação (FNDE)·.
RELATORA: Deputada MARISA SERRANO

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 29 dia
Último dia: 02/06/99

Projetos de Lei ( art. 119, I e § 12, c/c art. 166 )

PROJETO DE LEI N!2 3.274/97 - do Sr. Jaques Wagner 
que 'institui a meia-entrada para jovens de até vinte e um
anos de idade em estabelecimentos que proporcionam la
zer e entretenimento. Apensado o PL. n2 4.614/98.
RELATOR: Deputado ADEMIR LUCAS

PROJETO DE LEI N!2 3.446-B/97 - do Sr. Enio Bacci - que
'cria a Semana de Educação Para a Vida, nas escolas pú
blicas de todo o País, e dá outras providências'.
RELATORA: Deputada CELCITA PINHEIRO

PROJETO DE LEI N!2 3.722197 - da Sra. Marisa Serrano 
que 'altera o inciso IV do art. 412 da Lei n2 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, que 'estabelece as diretrizes e bases
da educação nacional"
RELATOR: Deputado JOSÉ MELO

PROJETO DE LEI N!2 3.730/97 - da Sra. Esther Grossi 
que 'acrescenta dispositivo ao Artigo 77 da Lei 9.394/96.
RELATORA: Deputada MARISA SERRANO

PROJETO DE LEI N!2 3.984/97 - da Sra. Esther Grossi 
que 'acrescenta parágrafo único ao art. 62 da Lei
9.394/96".
RELATORA: Deputada MARISA SERRANO

PROJETO DE LEI Nº 3.994/97 - do Sr. Enio Bacci - que
"dispõe sobre a reserva de vagas nas creches públicas
para crianças portadoras de deficiência fisicas e mentais e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado FLÁVIO ARNS

PROJETO DE LEI N2 4.318/98 - do Sr. Pedro Valadares 
que 'dispõe sobre o prazo de utilização dos livros didáticos
nas escolas de ensino fundamental e médio, das redes pú
blica e privada, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ MELO

PROJETO DE LEI N2 4.392198 - do Sr. Salvador Zimbaldi
que "revoga dispositivos da Lei n2 9.394, de 20 de de
zembro de 1996".
RELATOR: Deputado WALFRIDO MARES GUIA

PROJETO DE LEI N2 4.409/98 - do Sr. Silas Brasileiro 
que "altera o inciso I do artigo 22 da Lei n2 7.394 de
29/10/1985" .
RELATOR: Deputado JONIVAL LUCAS JÚNIOR

PROJETO DE LEI N2 4.733/98 - do Sr. Marcelo Déda - que
"institui o dia 8 de julho como Dia Nacional da Ciência e dti
outras providências".
RELATOR: Deputado EVANDRO MILHOMEN
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Projetos de Lei (art. 119, I e §-12 )

PROJETO DE LEI N2 283/99 - do Sr. Alberto Fraga - que
'institui, na República Federativa do Brasil, a data de 30 de
novembro, como sendo dia do evangélico'. Apenso o PL.
n2 291/99.
RELATOR: Deputado OLIVEIRA FILHO

PROJETO DE LEI Nll 290/99 - do Sr. Marcos de Jesus 
que 'institui-se Jesus Cristo como padroeiro do Brasil'.
RELATOR: Deputado OLIVEIRA FILHO

PROJETO DE LEI Nll 415/99 - do Sr. Alceu Collares - que
'altera a Lei nll 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação'.
RELATOR: Deputado EDUARDO SEABRA

PROJETO DE LEI Nll 515/99 - do Sr. Mareio Fortes - que
'dispõe sobre a fixação do início do ano letivo'.
Ri=LATOR: Deputada CELCITA PINHEIRO

PROJETO DE LEI Nll 528199 - do Sr. Enio Bacci - que 'dis
põe sobre a inserção nas faturas de energia elétrica, água
e telefone, dispositivo que faculte ao usuário a doação de
quantia determinada em dinheiro, para clubes de futebol,
hospitais públicos e privados e organizações não govema
mentais - ONGs, sem fins lucrativos e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado PEDRO WILSON

PROJETO DE LEI NQ 565/99 - da Sra. Maria Lúcia - que
'cria cadastro obrigatório de saúde preventiva nos estabe
lecimentos de ensino e dá outras providências".
RELATOR: DepmadoJOÃO MATOS

COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO

AVISOS

PROPROSlÇÕES SWElTAS A RECEBIMEN
TO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Projetos de Lei (art. 119, I e § 12)

Decurso: 4$2 dia
Último dia: 28/05/99

A • Da Análise da Adequação Financeira e
Orçamentária (art. 54, 11):

PROJETO DE LEI Nll 2.009-B/96 - do Sr. Abelardo Lupion
- que 'dispõe sobre o prazo para pagamento de produtos :
agrícolas importados'.
RELATOR: Deputado MANOEL SALVIANO

PROJETO DE LEI Nll 2.80S-AJ97 - da Sra. Esther Grossi
- que 'acrescenta dispositivo à Lei n2 9.424, de 24 de de
zembro de 1996".
RELATOR: Deputado MANOEL SALVIANO

PROJETO DE LEI N2 2.954-AJ97 - do Sr. Enio Bacci 
que 'regulamenta o pagamento pelas empresas das men
salidades escolares de seus funcionários". (Apensado o
PL n2 3.803/97)
RELATOR: Depmado ANTONIO CAMBRAIA

PROJETO DE LEI N2 3.322197 - do Sr. Abelardo Lupion 
que 'cria estabelecimento prisional federal agrícola de se
gurança máxima, com capacidade limitada a dez mil inter
nos por módulo, destinado a condenados de todos os Es
tados brasileiros a pena superior a quinze anos, de alta
periculosidade, ou que tenham cometido crime hediondo".
(Apensado o PL n23.716/97)
RELATOR: Deputado MILTON MONTI

PROJETO DE LEI Nll 3.388-AJ97 - do Sr. Jaques Wagner
- que 'dispõe sobre a construção de muro de proteção
contínuo nas pontes, viadutos e curvas perigosas em ro
dovias federais" .
RELATOR: Deputado FETTER JÚNIOR

PROJETO DE LEI Nll 3.676-AJ97 - do Sr. Cunha Bueno·
que "altera as disposições do art. 15 da Lei n2 8.031, de
12 de abril de 1990, que cria o Programa Nacional de De·
sestatização e dá omras providências". (Apensado o PL
nll 4.315/98)
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULY

PROJETO DE LEI Nll 4.899-AJ99 - do Poder Executivo 
que 'altera a redação do art. 311 da Lei nll 9.311, de 24 de
outubro de 1996'.
RELATOR: Deputado BASíLIO VILLANI

PROJETO DE LEI N!2 356/99 • do Sr. Ronaldo Caiado 
que "dispõe sobre a indisponibilidade dos bens de vítimas
de sequestro e seus familiares, a criminalização de cam
panhas para arrecadação de dinheiro para pagamento de
resgate e dá outras providências'.
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL

B • Da Análise da Adequação Financeira e
Orçamentária e Mérito:

PROJETO DE LEI Nll 2.137/91 - do Sr. Rubens Bueno e
Qmros 35 - que "cria o Fundo de Apoio à Agricultura e dá
omras providências'. (Apensado o PL n!õ! 2.292191)
RELATOR: Deputado JOSÉ RONALDO

PROJETO DE LEI N!õ! 2.915/92 - do Sr. Jaques Wagner 
que 'amoriza entidades filantrópicas que menciona a ex
plorar loteria de números e dá outras providências'.
RELATOR: Deputado RODRIGO MAIA



PROJETO DE LEI Nll 2.950-Al97 - do Sr. Abelardo Lupion -
que ·altera o art. 16 da Lei nll 3.071, de 12 de janeiro de

1916 - Código Civil, para incluir os institutos de pesquisa
dentre as pessoas jurídicas de direito privado, regular a sua
constituição pela União, com a finalidade de promover a
pesquisa científica, e autorizar o Poder Executivo a trans
formar a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária-EM
BRAPA em Instituto de Pesquisa".
RELATOR: Deputado ROBERTO BRANT

PROJETO DE LEI Nll 3.063-Al97 - do Sr. José Pinottí - que
·altera o inciso XIII do art. 92 da Lei nll 9.317, de 5 de de
zembro de 1996, que dispõe sobre o regime tributário das
microempresas e das empresas de pequeno porte, institui
o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contri
buições das Microempresas e das Empresas de Pequeno
Porte - SIMPLES, e dá outras providências·. (Apensado o
PL nll 3.766/97)
RELATOR: Deputado MARCOS CINTRA

PROJETO DE LEI Nll 3.165-A/97 - do Sr. Chico da Princesa
- que ·obriga as instituições financeiras a honrarem, dentro
do limite de garantia expresso, os cheques (:lspeciais emiti
dos por seus clientes, e dá outras providências".
RFI AT()R' nl'!nllt::lnn FnlNH() RE7

PROJETO DE LEI N2 1.914-Al96 - do Sr. João Fassarella
- que "altera a legislação do imposto de renda para subs
tituir os incentivos fiscais às doações a entidades filantró
picas por incentivos fiscais às doações a Fundos de As
sistência Social·.
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULY

PROJETO DE LEI NSl 1.934-B/96 - do Sr. Antonio do
Valle - que "dispõe sobre a remessa de lucros ao exterior
por emoresas beneficiárias dos incentivos para o desen
volvimento regional que especifica".
RELATOR: Deputado GERMANO RIGOTTO

PROJETO DE LEI N2 2.282/96 - do Sr. Lima Netto - que
·altera a redação do artigo 88, inciso I, da Lei nll 8.981, de
20 de janeiro de 1995, que "altera a legislação tributária
Federal e dá outras providências". (Apensados os PL's
nQs 2.550/96 e 2.361/96)
RELATOR: Deputado CARLlTO MERSS

PROJETO DE LEI Nll 2.266-Al96 - do Sr. Cunha Bueno 
que ·cria o Fundo de Investimento e Financiamento da
Educação - FIFE e dá outras providências·.
RELATOR: Deputado JOSÉ RONALDO

PROJETO DE LEI N2 1.638-Al96 - do Sr. João Fassarella
- que "altera a redação do inciso I do artigo 19, da Lei nll
7.998, de 11 de janeiro de 1990, que regula o Programa
do Seguro-Desemprego, o Abono Salarial, institui o
Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT e dá outras
providências·.
RELATOR: Deputado RODRIGO MAIA

PROJETO DE LEI Nll 1.475-Al96 - do Sr. João Fassarella
- que "acrescenta parágrafos ao artigo 10 da Lei n2 7.998,
de 11 de janeiro de 1990, que regula o Programa do Se
guro-Desemprego, o Abono Salarial, institui o Fundo de
Amparo ao Trabalhador· FAT, e dá outras providências·.
RELATOR: Deputado RODRIGO MAIA

PROJETO DE LEI N2 1.522/96 - do Sr. Nelson Marche
zan - que "autoriza as pessoas físicas a deduzirem do im
posto de renda devido, o valor de doações às instituições
de ensino superior públicas·.
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL
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PROJETO DE LEI N2 4.193-Al93 - do Sr. Edison Andrino - PROJETO DE LEI N2 2.703/97 - do Sr. Antônio do Valle -
que ·isenta do Imposto sobre Produtos Industrializados a que ·dispõe sobre a abertura de créditos especiais e simila-
aquisição de motor para barco de uso exclusivo do pesca- res por instituições financeiras, e dá outras providências·.
dor artesanal e dá outras providências·. RELATOR: Deputado RICARDO BERZOINI

RELATOR: Deputado BETINHO ROSADO PROJETO DE LEI NS! 2.738-Al97 _do Sr. Feu Rosa - que

PROJETO DE LEI N2 260-Al95 - do Sr. Augusto Nardes - ·dispõe sobre a exigibilidade de aplicação em crédito rural
que ·cria área de livre comércio no Município de Uruguai- e industrial e dá outras providências·.
ana, Estado do Rio Grande do Sul, e dá outras providên- RELATOR: Deputado WALDIR SCHIMIDT

cias·. (Apensados os PL's nlls 263/95, 261/95, 262195, PROJETO DE LEI NS! 2.778-Al97 _do Sr. Marcelo Teixeira _
264/95, 1.036/95, 1.213/95 e 1.328/95)
RELATOR: Deputado ROBERTO BRANT que ·acrescenta novas disposições ao art. 11 do Decreto-

lei n2 1.191, de 27 de outubro de 1971, que dispõe sobre os
PROJETO DE LEI N2 284-Al95 • do Sr. Aldo Rebelo - que incentivos fiscais ao turismo·.
·dá nova redação ao artigo 50 e revoga o artigo 76 da Lei RELATOR: Deputado MANOEL CASTRO
n2 8.383, de 30 de dezembro de 1991, que altera legisla-
ção tributária federal e dá outras providências". PROJETO DE LEI Nll 2.846-Al97 - do Sr. Feu Rosa - que
RELATOR: Deputado MANOEL CASTRO ·altera a redação do art. 29, inciso li, do Decreto-Ieí nll

1.455, de 7 de abril de 1976, que dispõe sobre a bagagem
de passageiro procedente do exterior, disciplina o regime
de entreposto aduaneiro, estabelece normas sobre merca
dorias estrangeiras apreendidas, e dá outras providências·.
RELATOR: Deputado JORGE KHOURY

PROJETO DE LEI NS! 2.866/97 - do Sr. Feu Rosa - que
·dispõe sobre a obrigatoriedade de os benefícios supera
rem os custos nos investimentos públicos·.
RELATOR: Deputado MILTON TEMER

PROJETO DE LEI NS! 2.892-Al97 - do Sr. Pedro Valadares 
que ·suprime a alínea ·d· do inciso XII do art. 92 da Lei n2

9.317, de 5 de dezembro de 1996, que dispõe sobre o regi-
me tributário das microempresas e das empresas de pe
queno porte, institui o Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empre
sas de Pequeno Porte - SIMPLES e dá outras providênci
as·. (Apensados os PL's n2s 3.615/97 e 3.764/97)
RELATOR: Deputado MARCOS CINTRA
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PROJETO DE LEI N2 3.285/97 - do Sr. Feu Rosa - que
'concede incentivo fiscal às pessoas jurídicas que doarem
máquinas, equipamentos ou utensílios destinados ao pre
paro, acondicionamento e distribuição de alimentos a pes
soas carentes'.
RELATOR: Deputado FETTER JÚNIOR

PROJETO DE LEI N2 3.288/97 - do Sr. Feu Rosa - que
'isenta do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI os
alimentos, máquinas, equipamentos e utensílios doados a
entidades, associações e fundações sem fins lucrativos
que tenham por finalidade o preparo e/ou distribuição gra
tuita de alimentos a pessoas carentes' .
RELATOR: Deputado JOSÉ RONALDO

PROJETO DE LEI N2 3.487-8197 - do Sr. Basílio Villani 
que "institui o Auxílio Transporte Escolar e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL

PROJETO DE LEI N23.579-A/97 - do Sr. Miguel Rossetto e
Outros - que "veda a contratação, pela Administração PÚ
blica, de empresas inadimplentes com o Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço-FGTS e com o Programa de Integra
ção Social-PIS'.
RELATOR: Deputado DEUSDETH PANTOJA

PROJETO DE LEI NS! 3.645-B/97 - do Sr. Eduardo Jorge 
que "acrescenta arts. 32e 42 à Lei n2 8.723, de 28 de outu
bro de 1993, que dispõe sobre a redução de emissão de
poluentes por veículos automotores e· dá outras
providências".
RELATOR: Deputado RODRIGO MAIA

PROJETO DE LEI N2 3.762-A/97 - do Sr. Augusto Nardes 
que "faculta aos escritórios de contabilidade a opção pelo
SIMPLES, previsto na Lei n2 9.317, de 5 de dezembro de
1996'.
RELATOR: Deputado MARCOS CINTRA

PROJETO DE LEI N2 3.763-A/97 - do Sr. Augusto Nardes 
que "faculta aos laboratórios de análises clínicas a opção
pelo SIMPLES, previsto na Lei n2 9.317, de 5 de dezembro
de 1996".
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL

PROJETO DE LEI N2 3.767-A/97 - do Sr. Augusto Nardes 
que "faculta às empresas de construção civil a opção pelo
SIMPLES, previsto na Lei n2 9.317, de 5 de dezembro de
1996". (Apensado o PL nS! 4.475/98)
RELATOR: Deputado MARCOS CINTRA

PROJETO DE LEI N2 3.885/97 - do Sr. Cunha Bueno - que
'estabelece prazo mínimo de 90 dias para a permanência
no País de capitais oriundos do exterior".
RELATOR: Deputado LUIZ SALOMÃO

PROJETO DE LEI N2 4.075/98 - do Sr. Edison Andrino 
que "estabelece limite para os juros de financiamentos ha
bitacionais da carteira hipotecária, no âmbito do Sistema
Brasileiro de Poupança e Empréstimo".
RELATOR: Deputado MILTON TEMER

PROJETO DE LEI N2 4.086/98 - do Sr. Enio Bacci - que
"proíbe gastos com recursos públicos em propaganda ofi
ciai do governo, nas emissoras de televisão de todo o pa
ís". (Apensado o PL n24.489/98)
RELATOR: Deputado MILTON MONTI

PROJETO DE LEI N2 4.118/98 - do Sr. Adhemar de Bar
ros Filho - que "restabelece a disciplina da imunidade de
instituições de educação ou de assistência social estabe
lecida pelo Código Tributário Nacional". (Apensado o PL
n24.176/98)
RELATOR: Deputado BASíLIO VILLANI

PROJETO DE LEI N2 4.660/98 - do Sr. Amaldo Faria de
Sá - que "prorroga prazo estipulado pela Lei n2 9.526, de
8 de dezembro de 1997, que dispõe sobre recursos não
reclamados correspondentes às contas de depósitos não
recadastrados, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES

PROJETO DE LEI N2 4.745/98 - do Sr. Arnaldo Faria de
Sá - que 'dispõe sobre a regularização fiscal de veículos
e bens de procedência estrangeira, em situação ilegal no
Território Nacional e dá outras providências".
RELATOR: Deputado CARLlTO MERSS

PROJETO DE LEI N2 4.775/98 - do Sr. Milton Temer - que
"altera a legislação do imposto de renda retido na fonte
sobre rendimentos de aplicações financeiras, inclusive de
beneficiários residentes ou domiciliados no exterior".
(Apensado o PL n24.778/98)
RELATOR: Deputado JOSÉ RONALDO

PROJETO DE LEI NS! 4.n6/98 - do Sr. Milton Temer - que
"altera o parágrafo único do art. 19 da lei n2 9.249, de 26
de dezembro de 1995".
RELATOR: Deputado CUSTÓDIO MATTOS

PROJETO DE LEI N2 4.859/98 - do Sr. Nelson Marchezan
• que 'modifica o Anexo 111 da Lei n2 9.472, de 16 de julho
de 1997, que estabelece os valores da Taxa de Fiscaliza
ção da Instalação por Estação, alterado pela Lei n29.691,
de 12 de julho de 1998'.
RELATOR: Deputado BETINHO ROSADO

PROJETO DE LEI N2 4.871/98 - do Sr. Nelson Marchezan
- que 'prorroga a vig-encia do art. 12 da Lei n2 9.493, de
10 de setembro de 1997, que concede isenção do Impos
to sobre Produtos Industrializados - IPI na aquisição de
equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos rela
cionados no seu anexo",
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL

PROJETO DE LEI N2 4.897/99 - do Sr. Augusto Nardes 
que "concede isenção do Imposto sobre Produtos Indus
trializados (IPI) nas aquisições de máquinas e equipa
mentos utilizados em obras rodoviárias e de infra-estrutu
ra, feitas pelas prefeituras municipais".
RELATOR: Deputado ROBERTO BRANT

PROJETO DE LEI N2 377/99 - do Sr. Milton Temer - que
"dispõe sobre a incidência do imposto de renda na fonte
incidente sobre lucros e dividendos pagos ou creditados
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por pessoa jurídica".
RELATOR: De~utado ZÉ íNDIO

PROJETO DE LEI N2 401/99 - do Sr. Inocêncio Oliveira 
que "dispõe sobre alterações no texto da Lei n2 9.491, de
9 de setembro de 1997 (Programa Nacional de
Desestatização)".
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULY

PROJETO DE LEI N2 404/99 - do Sr. José Pimentel - que
"toma obrigatória a instalação de porta de segurança nas
agências bancárias e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ANTONIO CAMBRAIA

PROJETO DE LEI N2 453199 - do Sr. Enio Bacci - que
"dispõe sobre a segurança nos caixas eletrônicos e 24
horas e dá outras providências".
RELATOR: Deputado FETTER JÚNIOR

COMISSÃO DE MINAS EENERGIA

AVISOS

PROPOSiÇÃO SUJEITA A RECEBIMENTO
DE EMENDAS, A PARllR DE AMANHÃ (DIA
28105199)

Projetos de Lei (art. 119, I e § 12)

PROJETO DE LEI N2 623/99 - do Sr. Ricardo Izar - que
"dispõe sobre a conservação e o uso sustentável das flo
restas e demais formas de vegetação natural brasileiras."
RELATOR: Deputado VADÃO GOMES

PROPOSIÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS(5 SESSÕES)

Decurso: 5!! Sessão
Último dia: 27/05/99

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1!!)

PROJETO DE LEI N2 576/99 - do Sr. Simão Sessim - que
"proíbe a instalação de aquecedores a gás no interior de
banheiros."
RELATOR: Deputado ARLINDO CHINAGLlA

COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

SUBCOMISSÃO PERMANENTE 
CAPITAIS ESPECULATIVOS

Local: Plenário 3, Anexo 11
Horário: 9h30min

Discussão das medidas que vêm sendo propostas para o
controle dos Capitais Especulativos dentro de normas de
equidade e respeito ao desenvolvimento das Nações.

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 4!! dia
Último dia: 28/5/99

Projetos de Lei (art. 119, I, e § 1!! c/c art. 166)

PROJETO DE LEI N2 3.830/97 - do Sr. Roberto Rocha 
que "toma obrigatória a inscrição de mensagens nas publi
cidades de armas e nos estabelecimentos comerciais
especializados".
RELATOR: Deputado HAROLDO LIMA

PROJETO DE LEI N2 4.585/98 - do Sr. Jair Bolsonaro - que
"dispõe sobre a confirmação no posto de 22 Tenente dos
ex-eombatentes da 2! Guerra Mundial, reformados nos ter
mos do Decreto-lei n2 8.795, de 1946 e Lei n2 2.579, de
1955".
RELATOR: Deputado DAMIÃO FELlCIANO

Projetos de Lei (art. 119, I, e § 1!!)

PROJETO DE LEI N2 526/99 - do Sr. Enio Bacci - que "alte
ra o parágrafo único do art. 66 da Lei n2 6.815, de
19/0811980".
RELATOR: Deputado JOSÉ LOURENÇO

PROJETO DE LEI N2 582199 - do Sr. Aldir Cabral - que "dá
nova redação ao art. 15 do Regulamento para as Polícias
Militares e Corpos de Bombeiros Militares aprovado pelo
Decreto nll 88.777, de 30 de setembro de 1983 (R-200)".
RELATOR: Deputado LUCIANO PIZZATTO
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COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL
EFAMíLIA

SUBCOMISSÕES

SUBCOMISSÃO ESPECIAL PARA
ESTUDOS DAS TABELAS DE
PROCEDIMENTOS DO SUS

local: Plenário 7, Anexo 11
Horário: 9h

AUDIÊNCIA PÚBLICA

TEMA:
"TABELAS DE PROCEDIMENTOS DO SUS"

CONVIDADOS:
- Deputado JOSÉ UNHARES PONTE - Presidente da Con
federação das Misericórdias,
- Dr. WALDIR PAIVA MESQUITA - Presidente do Conselho
Federal de Medicina, e
- Dr. SílVIO MENDES DE OLIVEIRA FILHO - Presidente
do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde.

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 19 dia
Último dia: 02/06/99

Projetos de Lei (Art. 119, I e § 12, elc art. 166)

PROJETO DE LEI Nº 2.004196 - do Sr. Jair Bolsonaro - que
"dispõe sobre o valor da pensão deferido aos beneficiários
dos servidores públicos mortos em consequência de ato ou
fato relacionado com o movimento de repressão, no perío
do de 2 de setembro de 1961 a 15 de agosto de 1979, e dá
outras providências".
RELATORA: Deputada JANDIRA FEGHALI

PROJETO DE LEI Nº 2.0n-Al96 - do Sr. Marcelo Teixeira 
que "dispõe sobre a contratação de paraplégico, na situa
ção em que especifica".
RELATOR: Deputado DARCíSIO PERONDI

PROJETO DE LEI Nº 2.534/96 - do Sr. Serafim Venzon 
que "faculta às gestantes o acesso a ônibus, cinemas e ou
tros locais sem a utilização da catraca ou roleta, quando
assim o exigir".
~ELATORA: Deputada TETE BEZERRA

PROJETO DE lEI Nº 2.570/96 - do Sr. Serafim Venzon 
que "determina em 50 (cinqüenta) quilogramas o peso
máximo que empregado do sexo masculino pode remover
individualmente".
RELATORA: Deputada ALCIONE ATHAYDE

PROJETO DE LEI NI! 2.604/96 - do Sr. Jovair Arantes 
que "institui incentivos fiscais para a aquisição de equipa
mentos médico-hospitalares, inclusive ambulâncias, e de
materiais de construção destinados a instituições públicas
ou entidades privadas de assistência à saúde, sem fins
lucrativos." (Apensados os PL'S nl!s 3.915/97, 3.992197 e
4.165/98)
RELATOR: Deputado SARAIVA FEUPE

PROJETO DE lEI Nº 2.663/96 - do Sr. Nelson Marchezan
- que "concede estímulos à constituição de novas entida
des fechadas de previdência privada".
RELATOR: Deputado ARMANDO ABíuo

PROJETO DE LEI Nº 2.734/97 - do Sr. Pinheiro Landim 
que "dispõe sobre a habilitação e o provisionamento de
dentistas-práticos, regulamenta o exercício dessa profis
são, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado RAFAEL GUERRA

PROJETO DE LEI NI! 2.808/97 - do Sr. Jair Bolsonaro 
que "altera o art. 83 da lei nº 8.069, de 13 de julho de
1990, que "dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Ado
lescente, e dá outras providências".
RELATORA: Deputada RITA CAMATA

PROJETO DE LEI NQ 3.200/97 - do Sr. Serafim Venzon 
que "dispõe sobre a dedução do Imposto de Renda de
Pessoas Físicas e Jurídicas de doações a entidades filan
trópicas". (Apensados os PL's n2s 3.389/97. 3.368/97 e
4.002197)
RELATORA: Deputada LAURA CARNEIRO

PROJETO DE LEI Nº 3.290/97 - do Sr. Paulo Bornhausen
- que "dispõe sobre o fornecimento gratuito de medica
mentos aos idosos". (Apensado o PL nº 4.005/98)
RELATOR: Deputado JOSÉ UNHARES

PROJETO DE LEI N2 3.453-Al97 - do Sr. Serafim Venzon
- que "obriga as agências de viagem e turismo a fazerem
seguro para seus clientes e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ UNHARES

PROJETO DE LEI Nº 4.088198 - do Sr. Enio Bacci - que
"dispõe sobre a realização de exames bacteriológicos
para servidores do setor de limpeza pública".
RELATOR: Deputado BENEDITO DIAS

PROJETO DE LEI Nº 4.089/98 - do Sr. Enio Bacci - que
"institui o exame ginecológico preventivo gratuito, inclusi
ve exame de mamografia. custeados pelo SUS."
RELATORA: Deputada ÂNGELA GUADAGNIN

PROJETO DE LEI N2 4.091/98 - do Sr. Enio Bacci - que
"institui o PROGRAMA DE INCENTIVO aos doadores de
órgãos em vida."
RELATOR: Deputado ANTONIO PAlOCCI
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PROJETO DE LEI N2 4.226/98 - do Sr. Enio Bacci - que
"dispõe sobre a obrigatoriedade das casas notumas em
distribuir camisinhas aos frequentadores e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado DA. ROSINHA

PROJETO DE LEI N2 4.297/98 - do Sr. Serafim Venzon 
que "dispõe sobre a emissão de nota fiscal de serviços
prestados por hospitais conveniados ou contratados pelo
Sistema Único de Saúde".
RELATOR: Deputado VICENTE CAROPRESO

PROJETO DE LEI N2 4.328/98 - do Sr. Serafim Venzon 
que "dispõe sobre o parcelamento de dívidas oriundas de
contribuições sociais devidas ao Instituto Nacional do Se
guro Social, alterando o art. 38 da Lei n2 8.212, de 24 de
julho de 1991".
RELATOR: Deputado OSMÂNIO PEREIRA

PROJETO DE LEI N2 4.577/98 - do Sr. Serafim Venzon 
que "toma dedutível no cálculo da Cofins e da CSSL a
despesa com a contribuição previdenciária".
RELATOR: Deputado REMI TRINTA

PROJETO DE LEI N2 4.721-A/98 - do Sr. Serafim Venzon
- que "dispõe sobre a indicação, prescrição ou adaptação
de lentes de contato".
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ

PROJETO DE LEI N2 4.738/98 - da Sra. Veda Crusius 
que "altera o inciso V do art. 88 da Lei 8.069, de 13 de ju
lho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, e dá
outras providências."
RELATORA: Deputada L1DIA QUINAN

PROJETO DE LEI N2 4.823/98 - dos Srs. Rita Camata e
Hélio Bicudo - que "altera a Lei n9 8.069, de 13 de julho
de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente."
RELATOR: Deputado JOSE L1NHARES

Projetos de Lei (Art. 119, I e § 1!!)

PROJETO DE LEI N2 531/99 - do Sr. Enio Bacci - que
"dispõe sobre a antecipação ·do pagamento de aposenta
dorias e pensões aos beneficiários do INSS e dá outras
providências".
RELATORA: Deputada ALCIONE ATHAYDE

PROJETO DE LEI N9 470/99 - do Sr. Nilton Baiano - que
"destina parcela dos impostos recolhidos pelas indústrias
de bebidas para a rede hospitalar pública".
RELATOR: Deputado ÊNIO BACCI

PROJETO DE LEI N2 2.530/96 - do Sr. 8erafim Venzon 
que "determina que sejam destinados ao Instituto Nacio
nal de Seguridade Social - INSS os recursos não procura
dos das loterias e de quaisquer concursos de prognósti
cos administrados pelo govemo federa'".
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS COUTINHO

PROJETO DE LEI N2 253/99 - do Sr. Rubens Bueno· que
"dispõe sobre ouvidorias do Sistema Único de Saúde 
SUS, e dá outras providências" .
RELATOR: Deputado NILTON BAIANO

Decurso: 5º dia
Último dia: 27/05/99

Projetos de Lei (Art. 119, I e § 1!!, elc art. 166)

PROJETO DE LEI N2 4.483194 - do Sr. Valdir Colatto - que
"altera o artigo 30 da Lei n28.212, de 24 de julho de 1991,
que "dispõe sobre a organização da Seguridade Social, ins
titui Plano de Custeio, e dá outras providências". (Apensa
do o PL n2 2.820/97)
RELATORA: Deputada JANDIRA FEGHALI

PROJETO DE LEI N2 4.702-A/94 - do Sr. Eduardo Jorge 
que "dispõe sobre a criação da Farmácia Popular e dá ou
tras providências".
RELATORA: Deputada L1DIA QUINAN

PROJETO DE LEI N2 1.154/95 - do Sr. Edinho Araújo - que
"dispõe sobre comprovação do exercício de atividade rural
pelos trabalhadores que especifica para fins de concessão
de benefícios previdênciários".
RELATOR: Deputado URSICINO QUEIROZ

PROJETO DE LEI N2 213/95 - do Sr. João Fassarella - que
"acrescenta parágrafos 52 e 52 ao artigo 57 da Lei n28.213,
de 24 de julho de 1991, que "dispõe sobre os Planos de
Benefícios da Previdência Social e dá outras providências"
". (Apensado o PL n2 3.680/97)
RELATOR: Deputado RAIMUNDO GOMES DE MATOS

PROJETO DE LEI N2 1.784196 - do Sr. Jaques Wagner 
que "dá nova redação ao artigo 150 da Lei n2 8.213, de 24
de julho de 1991, que "dispõe sobre os Planos de Benefíci
os da Previdência Social e dá outras providências".
RELATOR: Deputado SÉRGIO CARVALHO

PROJETO DE LEI N2 1.966-Al96 - do Sr. Antônio do Valle·
que "acrescenta parágrafo 32 ao artigo 23 da Lei n2 8.212,
de 24 de julho de 1991, que reduz encargos sociais em
50% para o trabalho avulso ou temporário de natureza
rural."
RELATORA: Deputada JANDIRA FEGHALI

PROJETO DE LEI N2 2.025-A/96 • do Sr. Feu Rosa - que
"dá nova redação ao parágrafo único do art. 402 da Conso
lidação das Leis do Trabalhó·.
RELATORA: Deputada RITA CAMATA

PROJETO DE LEI N!2 2.071/96 ~do Sr. Eduardo Jorge - que
"acrescenta parágrafo ao artigo 26 da Lei n2 8.080, de 19
de setembro de 1990, criando mecanismos de prevenção
contra fraudes e atos de desrespeito aos direitos humanos
no Sistema Único de Saúde".
RELATORA: Deputada ALCIONE ATHAYDE

PROJETO DE LE~iN2 2.407/96 - do Sr. Eduardo Jorge - que
"veda a dedução i!te despesas médicas de qualquer espé
cie na apuração da base de cálculo do imposto de renda ..

o
das pessoas físicas". 
RELATOR: Deputado NILTON BAIANO



PROJETO DE LEI NSl 3.632197 - do Sr. Agnelo Queiroz 
que "determina que os estabelecimentos de ensino funda
mentai e médio coloquem armários à disposição dos alu
nos para a guarda do material didático".
RELATOR: Deputado ~NIO BACCI

PROJETO DE LEI N2 3.967/97 - do Sr. Arnaldo Faria de
Sá - que "estende a concessão da gratificação natalina
aos que se encontram em gozo da Renda Mensal Vitalí
cia". (Apensado o PL n23.999/97)
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS COUTINHO

PROJETO DE LEI NSl 3.985197 • da Sra. Esther Grossi •
que "altera o art. 37 da Lei nSl 9.394/96, visando o atendi
mento de obrigações intemacionais do Estado Brasileiro".
RELATOR: Deputado DARCíSIO PERONDI

PROJETO DE LEI N2 3.989/97 - do Sr. Enio Bacci - que
"dispõe sobre a impenhorabilidade de máquinas e equipa
mentos hospitalares e dá outras providências".
RELATOR: Deputado URSICINO QUEIROZ

PROJETO DE LEI NSl4.074/98 - do Sr. Chico da Princesa
- que "dispõe sobre a publicidade dos serviços de valor
adicionado prestados mediante o uso da rede pública de
telecomunicações".
RELATOR: Deputado REMI TRINTA

PROJETO DE LEI N2 4.146/98 - do Sr. Feu Rosa - que
"acrescenta parágrafo ao art. 35 da Lei n2a.oao, de 19 de
setembro de 1990, que "dispõe sobre as condições para
a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organi
zação e o funcionamento dos serviços correspondentes e
dá outras providências·.
RELATOR: Deputado OSMÂNIO PEREIRA

PROJETO DE LEI NSl 4.220/98 - do Sr. João Fassarella 
que "dispõe sobre a reserva, nos empreendimentos imo
biliários, de unidades destinadas a pessoas portadoras de
deficiência física".
RELATOR: Deputado PASTOR AMARILDO

PROJETO DE LEI N2 3.610/97 - do Sr. João Fassarella 
que "acrescenta dispositivos ao art. 2Sl da Lei n2 7.853, de
24 de outubro de 1989, que dispõe sobre o apoio às pes
soas portadoras de deficiência, sua integração social, s0
bre a Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa
Portadora de Deficiência (COROE), institui a tutela jurisdi
cional de interesses coletivos ou difusos dessas pessoas,
disciplina a atuação do Ministério Publico, define crimes,
e dá outras providências".
RELATOR: Deputado RAFAEL GUERRA

PROJETO DE LEI N2 3.587/97· do Sr. Arnaldo Faria de
Sá - que "assegura a trabalhadores, aposentados e pen
sionistas da Previdência Social tratamento dentário às ex
pensas do Sistema Único de Saúde - SUS".
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA

PROJETO DE LEI N2 2.686196 - do Poder Executivo - que
"regulamenta o § 32 do art. 226 da Constituição, dispõe so
bre o Estatuto da União Estável, e dá outras providências".
(Apensado o PL n23.311/97)
RELATORA: Deputada LAURA CARNEIRO

~~OJETO D~ LE~ N2 2.953/97 - do Sr. Enio Bacci - que
cna a denomlnaçao de "mate misto" ao composto de "Uex

Paraguayensis" adicionado de qualquer outro ingrediente, e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado DARCíSIO PERONDI

PROJETO DE LEI NSl 3.047-A/97 - do Sr. Darcísio Perondi 
que "dispõe sobre isenção de multa administrativa para as
entidades de utilidade pública que quitarem seus débitos
para com o FGTS".
RELATORA: Deputada JANDIRA FEGHALI

PROJETO DE LEI NSl 3.126197 - do Sr. Agnelo Queiroz 
que "dispõe sobre a obrigatoriedade de confecção de caro
teir.as de identidade para os nascidos na rede pública de
saude em todo o território nacional e dá outras
providências"•
RELATOR: Deputado EDURADO JORGE

P~O~ETO DE LEI NSl 3.175/97 - do Sr. Eduardo Jorge· que
"dlspoe sobre o exercício da profissão de Técnico em
Obstetrícia".
RELATORA: Deputada ÂNGELA GUADAGNIN

~~O~ETO DE LEI NSl 3.141/97 - do Sr. João Paulo - que
dlspoe sobre a suspensão do contrato de trabalho por pra-

zo determinado nas situações que especifica e determina
outras providências".
RELATOR: Deputado IVAN PAIXÃO

PROJETO DE LEI NSl 3.428-A/97 - do Sr. Jaques Wagner e
outros - que "dispõe sobre elaboração, beneficiamento e
comercialização de produtos artesanais de origem animal e
vegetal e dá outras providências".
RELATOR: Deputado AIRTON ROVEDA

PROJETO DE LEI N2 3.479/97 - do Sr. Enio Bacci - que
"implanta no sistema de ensino público o Programa Respire
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PROJETO DE LEI N2 2.412196 - do Sr. Jaques Wagner - Bem, a fim de sanar deficiências respiratórias por mal po-
que "dispõe sobre a existência de etiqueta de orientação sicionamento dentário e dá outras providências".
para a prevenção do Câncer de mama na fabricação e co- RELATOR: Deputado RENILDO LEAL
mercialização de sutiãs".
RELATORA: Deputada JANDIRA FEGHALI

PROJETO DE LEI N2 2.446196 - do Sr. Celso Russomanno
- que "dispõe sobre a obrigatoriedade de os estabelecimen
tos de saúde manterem amostras do sangue das mães e
das crianças, para fins de identificação".
RELATOR: Deputado DARCíSIO PERONDI

PROJETO DE LEI N2 2.588/96 - do Sr. Cunha Bueno - que
"altera o art. 7 da Lei n2 6.194, de 19 de dezembro de
1974, que dispõe sobre seguro obrigatório de danos pesso
ais causados por veículos automotores de via terrestre, ou
por sua carga, a pessoas transportadas ou não".
RELATOR: Deputado MAGNO MALTA



PROJETO DE LEI NS! 434199 - do Sr. Magno Malta - que
"dispõe sobre a obrigatoriedade do ensino sobre as drogas
entorpecentes e psicotrópicos e sobre prevenção das doen
ças sexualmente transmissíveis (DST's) e AIDS a níveis do
12 e 2!l graus de ensino e nos cursos de formação de pro
fessores, e dá outras providências".
RELATORA: Deputada ALMERINDA DE CARVALHO

PROJETO DE LEI N!l 441/99 - do Sr. Pompeo de Mattos 
que "disciplina a obrigatoriedade da realização do exame
de mamografia por parte do Sistema Único de Saúde
(SUS)".
RELATORA: Deputada ANGELA GUADAGNIN

PROJETO DE LEI N9 454/99 - do Sr. Enio Bacci • que "es
tabelece normas para fiscalização de poços artesianos e
dá outras providências". (Apensado o PL n2 459/99)
RELATOR: Deputado JORGE ALBERTO

PROJETO DE LEI Nll 456199 - do Sr. Enio Bacci • que "alte
ra o § 21! do art. 42 da Lei n!l 8.069, de 13 de julho de 1990
e dá outras providências". (Apensados os PL's n!ls 457199 e
460/99)
RELATOR: Deputado JOSÉ UNHARES

PROJETO DE LEI NI! 529/99 - do Sr. Enio Bacci • que "mo
difica o Código Civil, facilitando adoção independente de
idade e dá outras providências". (Apensado os PL's n!ls
534/99 e 536/99)
RELATORA: Deputada RITA CAMATA

PROJETO DE LEI NI! 424/99 • do Sr. Henrique Fontana e
outros - que "cria o índice Nacional de Custos de Serviços
de Saúde, fixa critériios para a atualização das tabelas de
procedimentos do Sistema Único de Saúde e dá outras
providências"
RELATOR: Deputado JORGE ALBERTO

PROJETO DE LEI NR 395/99 - do Sr. Enio Bacci - que "agi
lize adoção direta, sem observância de listagens e dá ou
tras providências". (Apensado o PL nl! 396/99)
RELATORA: Deputada RITA CAMATA

PROJETO DE LEI N!l 394/99 - do Sr. Enio Bacci • que "pre
vê recursos no orçamento para programas em favor da cri
ança e adolescentes e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ARMANDO ABíLlO

Projetos de Lei (Art. 119, I e § 12)

PROJETO DE LEI N!! 280/99 - do Sr. Rubens Bueno - que
"altera o art. 11! da Lei n!l 9.129, de 20 de novembro de
1995, que "autoriza o parcelamento do recolhimento de
contribuições previdenciárias devidas pelos empregado
res em geral, na forma que especifica e determina outras
providências".
RELATOR: Deputado EDUARDO JORGE

PROJETO DE LEI NI! 325/99 • do Sr. Cunha Bueno - que
"dispõe sobre o Seguro de Acidente do Trabalho".
RELATOR: Deputado IVAN PAIXÃO

PROJETO DE LEI NI! 329/99 - do Sr. Dr. Hélio - que "dis
põe sobre a obrigatoriedade da realização de marcadores
~iológicos pela rede de unidades integrantes do Sistema
Unico de Saúde - SUS, como procedimento auxiliar no
atendimento integral da mulher portadora de câncer de
mama".
RELATORA: Deputada ALMERINDA DE CARVALHO

-----o
PROJETO DE LEI N2 346/99 - do Sr. Roberto Pessoa -
que "estabelece a obrigatoriedade de os laboratórios far
macêuticos inscreverem nas embalagens e rótulos de
seus produtos alerta sobre a necessidade de orientação
médica para o uso de medicamentos".
RELATORA: Deputada JANDIRA FEGHALI

PROJETO DE LEI NI! 352199 - do Sr. Pastor Valdeci - que
"dispõe sobre medidas complementares na concessão da
Certidão Negativa de Débito - CND, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado MARCOS DE JESUS
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PROJETO DE LEI NSl 4.221/98 • do Sr. João Fassarella - PROJETO DE LEI NSl 376/99 - do Sr. Dr. Hélio - que "altera
que "altera a Lei nll 9.530, eie 10 de dezembro de 1997, o art. 77 da Lei nll 8.213, de 24 de julho de 1991, que dis-
para excluir o Fundo Nacional de Assistência Social e o põe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social,
Fundo Nacional da Criança e do Adolescente da regra de para permitir a percepção de pensão por portador de defici-
destinação de superávits para a amortização da dívida ência maior de vinte e um anos, ainda que exerça atividade
pública federal". (Apensado o PL nl! 4.281/98) laborativa com rendimento de até dois salários mínimos".
RELATORA: Deputada RITA CAMATA RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ

PROJETO DE LEI NI! 4.291/98 • do Sr. João Paulo· que PROJETO DE LEI N!l 384/99 - do Sr. Rubens Bua:lo - que
"dá nova redação ao artigo 13 da Lei 6.194, de 19 de de- "dispõe sobre a compensação de débitos junto ac. Instituto
zembro de 1974, que dispõe sobre seguro obrigatório de Nacional do Seguro Social - INSS, relativo a contribuições
danos pessoais causados por veículos automotores de previdenciárias não recolhidas pelos Estados, Distrito Fe.
via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas deral e Municípios, com saldos do Fundo de Garantia do
ou não". Tempo de Serviço".
RELATOR: Deputado DARCíSIO PERONDI RELATOR: Deputado CARLOS MOSCONI

PROJETO DE LEI NI! 4.666198 - do Sr. Cunha Bueno 
que "altera dispositivos da Lei nl! 6.575f78, autorizando a
cessão para entidades de fins filantrópicos dos veículos
automotores recolhidos aos depósitos da Polícia Rodoviá
ria Federal e não reclamados no prazo previsto".
RELATOR: Deputado REMI TRINTA

PROJETO DE LEI NI! 4894/99 - do Sr. Augusto Nardes 
que "altera a redação do caput do art. 71! da Lei nl! 9.639,
de 25 de maio de 1998, estendendo o prazo para o parce
lamento dos débitos das empresas para com o Instituto
Nacional do Seguro Social".
RELATOR: Deputado HENRIQUE FONTANA
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PROJETO-DE 'LEI NlI 530/99 - do Sr. Enio Bacci - que "am
plia, no caso de separação, o direito de visitas aos filhos
para os avós .paternos e matemos e dá outras
providências".
RELATORA: Deputada L1DIA QUINAN

. PROJETO DE LEI NlI 535/99 - do Sr. Enio Bacci - que "tor
na obrigatório o uso da mensagem "Doe sangue, doe ór
gãos, SALVE UMA VIDA", na publicidade oficial do governo
federal e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JORGE COSTA

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO ESERViÇO,

PUBLICO

AVISOS

PROPOSIçõES SUJEITAS A RECEBIMENTO
DE EMENDAS, A PARTIR DE SEXTA-FEIRA
(DIA 2Ml5I99)

Substitutivos (arL 119, 11 e § 12)

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMEN·
DAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI NlI 4.694/98 - do Poder Executivo (MSC
n° 952198) - que "acrescenta dispositivos à Consolidação
das Leis do Trabalho, dispondo sobre as Comissões de
Conciliação Prévia".
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO

PROPOSIçõES SUJEITAS A RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 4 dia
Último dia: 28105/99

Substitutivos (art. 119,11 e § 12)

AS PROPOSiçõES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI Nl! 4.304/93· do Sr. Max Rosenmann·
que "dá nova redação à alínea "j", do artigo 27, da Lei nll

4.886, de 9 de dezembro de 1965, que regula as atividades
dos representantes comerciais autônomos".
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS VIEIRA

PROJETO DE LEI NlI 4.550/98 - do Senado Federal (PLS
n2 241/95) - que "altera o art. 389 do Decreto-Lei n2 5.452,
de 12 de maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho
- CLT)".
RELATOR: Deputado PAULO PAIM

Decurso: 2 dia
Último dia: 10/06/99

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1!!, c/c art. 166)

PROJETO DE LEI W 1.232191 • do Poder Executivo
(MSC n° 189/91) - que "dispõe sobre a negociação coleti
va de trabalho e dá outras providências". [Apensados os
PL's nOs 40/91, 59/91 (307/91, 645/91, 3.435/92 e
3.437/92]
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA

PROJETO DE LEI W 251195 - do Sr. Ricardo Izar - que
"altera a Lei n° 3.820, de 11 de novembro de 1960, que
"cria o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de
Farmácia e dá outras providências".
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA

PROJETO DE LEI NIl 1.641/96 - do Sr. Arnaldo Faria de
Sá - que "dispõe sobre programas de incentivo à demis
são voluntária, do ponto de vista tributário".
RELATOR: Deputado ROBERTO ARGENTA

PROJETO DE LEI N° 1.766/96 - do Sr. Cunha Bueno 
que "dispõe sobre a desestatização das empresas do se
tor elétrico. (Apensados os PL's nOs 2.441/96, 2.442/96,
2.462196 e 2.474/96)
RELATOR: Deputado HERCULANO ANGHINETTI

PROJETO DE LEI NIl 1.864/96 - do Sr. Delfim Netto - que
"dispõe sobre a instalação e o funcionamento da Estação
Aduaneira Interior e dá outras providências".
RELATOR: Deputado HERCULANO ANGHINETTI

Projetos de Lei (art. 119, I e § 12)

PROJETO DE LEI W 4.830/98 - do Sr. Max Rosenmann 
que "autoriza a criação dos Conselhos Federal e Regio
nais de Zootecnia e dá outras providências".
RELATOR: Deputado MARCUS VICENTE

PROJETO DE LEI W 26/99 - do Sr. Paulo Rocha - que
"toma obrigatório o curso de direção defensiva, de primei
ros socorros e de relações humanas aos condutores de
transporte rodoviário de cargas e passageiros, e dá ou
tras providências". (apensados os PL's "os 133/99,
148199,149/99 e 201/99)
RELATOR: Deputado LUIZ ANTÔNIO FL~ RY

PROJETO DE LEI N° 49/99 - do Sr. Ja~ Wagner - que
'concede anistia de multas cominad~ ,10 Tribunal Su-
perior do Trabalho e entj~"';:;;;'__..._..15 em virtude de
sentença judicial".
RELATOR: Deputado LUIZ ANTÔNIO FLEURY

PROJETO DE LEI W 92199 - da Sra. Jandira Feghali 
que "dispõe sobre o exercício da medicina, a organização
e atuação dos Conselhos de Medicina e dá outras
providências"•
RELATOR: Deputado ZAIRE REZENDE
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PROJETO DE LEI N2 196/99 - do Senado Federal (PLS
nQ 65/97)- que ~altera a Lei nQ 8.852, de 4 de fevereiro de
1994, que dis!=õe sobre a aplicação dos arts. 37, incisos
XI e XII, e 39, § 1° da Constituição Federal e dá outras
providências". - .
RELATOR: Deputado ROBERTO ARGENTA

PROJETO DE LEI N2 339/99 - do Sr. Milton Temer - que
"acrescenta nClvo parágrafo e dá nova redação ao pará
grafo único do art. 463 da Consolidação das Leis do Tra
balho, aprovada pelo Decreto-Lei n2 5.452, de 12de maio
de 1943, e dá outras providências".
RELATOR: Deloutado AVENZOAR ARRUDA

PROJETO DE LEI N2 642/99 - do Poder Executivo (MSC
n2 490/99) - que "acresce dispositivos à Lei n2 9.020, de
30 de março de 1995, que dispõe sobre a implantação,
em caráter emergencial e provisório, da Defensoria Públi
ca da União".
RELATOR: De:Jutado LUIZ ANTÔNIO FLEURY

COfJlISSÃO DE VIAÇÃO E
TRANSPORTES

AVISOS

PROPOSIÇÔES EM FASE _ DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSOeS)

Decurso: 39 dia
Último dia: :31JU5199

Pro~etos de Lei (art. 119, I e § 12)

PROJETO DE LEI N2 520/99 • do Sr. Silas Brasileiro - que
"dispõe sobre a obrigatoriedade das companhias aéreas
nacionais efetuarem a marcação antecipada do número
dos assentos, dos passageiros no embarque nos
aeroportos."
RELATOR: Deputado PHILEMON RODRIGUES

PROJETO DE LEI N2 524/99 - do Sr. Marçal Filho - que
"altera o § 32 do art. 101 da Lei n2 9.503, de 23 de setem·
bro de 1997, e dá outras providências·.
RELATOR: Deputado DOMICIANO CABRAL

PROJETO DE LEI N2 548/99 • do Sr. Rodrigo Maia - que
"acrescenta inciso ao art. 105 da Lei n2 9.503, de 23 de
setembro de 1997, e dá outras providências·.
RELATOR: Deputado MÁRIO NEGROMONTE

PROJETO DE LEI N2 574/99 - do Sr. Roland Lavigne •
que "estabefec:e diretrizes para a implantação e o funcio
namento da modalidade altemativa do transporte público
coletivo urbano".
RELATOR: Deputado ANTÔNIO GERALDO

Decurso: 59 dia
Último dia: 27/05/99

Substitutivo (art. 119, 11 e § 12)

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMEN
DAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI N2 227/99 • do Sr. Augusto Nardes 
·acrescente-se ao art. 260 da Lei Federal n2 9.503, de 23
de janeiro de 1998, e alterações posteriores - Código Naci
onal de Trânsito - o seguinte parágrafo de número 5, com
objetivo de vincular a arrecadação das multas à realização
de programas de educação para segurança do trânsito e
reabilitação de pessoas carentes, vítimas de acidente de
trânsito".
RELATOR: Deputado FEU ROSA

11- COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

Local: Plenário 11, Anexo 11
Horário: 9h30min

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Comissão Especial destinada a apreciar e dar parecer so
bre todos os Projetos de Lei em trâmite nesta Casa, especi
almente os constantes no Anexo Único do Ato, relativos à
regulamentação do Sistema Financeiro Nacional, conforme
previsto no artigo 192, da Constituição Federal.
RELATOR: Deputado EDINHO BEl.

Convidado:
- Sr. SAULO QUEIROZ, ex-Deputado e ex-Relator da Co
missão Especial do Sistema Financeiro Nacional que funci
onou na Legislatura anterior.

COMISSÃO ESPECIAL - PLP 18/99
RESPONSABILIDADE FISCAL

Local: Plenário 12, Anexo 11
Horário: 10h30min

AUDIÊNCIA PÚBLICA
(CONTINUAÇÃO)

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N2 18/99 • do Poder
Executivo (MSC n2 483/99) - que "regula o art. 163, incisos
I, 11, 111 e IV, e o art. 169 da Constituição Federal, dispõe so
bre princípios fundamentais e normas gerais de finanças
públicas e estabelece o regime de gestão fiscal
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responsável, bem assim altera a Lei Complementar n2 64,
de 18 de maio de 1990".
RELATOR: Deputado PEDRO NOVAIS.

Convidado:
• Dr. MARTUS ANTÔNIO RODRIGUES TAVARES, Secre
tário-Executivo do Ministério do Orçamento e Gestão.

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 374-A/96

; ;

ATIVIDADE POLlTICO-PARTIDARIA
(MINISTÉRIO PÚBLICO)

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (10 SESSÕES)

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
(Art. 202, § 32)

Decurso: 'P dia
Último dia: 01/06/99

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 374-A, DE
1996 - do Senado Federal - que "dá nova redação à alínea
"e" do inciso \I do § 52 do artigo 128 da Constituição Fede
ral". (Apensada a PEC nll 306/96).
RELATOR: Deputado NEUTON LIMA.

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA
A ELABORAR ANTEPROJETO COM

VISTAS À REFORMA DO
REGIMENTO INTERNO DA CÂN~ARF\

DOS DEPUTADOS

Local: Plenário 9, Anexo \I
Horário: 10h

AUDIÊNCIA PÚBLICA

TEMA:
"Processo Legislativo stricto sensu".

CONVIDADOS:
• DEPUTADO INOCÊNCIO OLIVEIRA - Líder do PFL;
- DEPUTADO JOSÉ GENOíNO· Líder do PT;
- DEPUTADO GERSON PERES· Vice-Líder do PPB;
- DEPUTADO ALDO REBELO - Líder do PedoB.

111- COMISSÕES MISTAS

COMISSÃO MISTA DE PLANOS,,
ORÇAMENTOS PUBLlCOS E

FISCALIZAÇÃO

Local: Plenário 02, Anexo 11
Horário: 10 horas

PAU T A N9 01/99
A - Apresentação, discussão e votação dos
Relatórios apresentados às seguintes
matérias:

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 627-A/98 - MUNiCípIOS

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (10 SESSÕES) 1 •

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
(Art. 202, § 32)

Decurso: 109 dia
Último dia: 27/05/99

PROJETO DE LEI N2 001/99-CN, que "abre ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Gabinete
do Ministro Extraordinário de Política Fundiária,
crédito suplementar no valor de R$ 95.191.000,00,
para os fins que especifica.'
RELATOR: Senador JONAS PINHEIRO
VOTO: favorável, nos termos propostos no
Substitutivo apresentado.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2627·A, DE
1998, que "altera os arts. 29 e 212 da Constituição Fede
ral". (Apensada a PEC 482197).
RELATOR: Deputado RONALDO CEZAR COELHO

2- RELATÓRIO REFERENTE À BR-174 - DIVISA
AMlRR - MARCO BV·8 (MSC n2 312, DE 1999)
que solicita à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização a liberação
de dotações consignadas nos subprojetos e
subatividades constantes do Quadro 11
mencionado no § 22do art. 52 da Lei nQ 9.789, de
23.02.99.
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RELATOR: Deputado JOSÉ LOURENÇO
VOTO: pela autorização da liberação normal dos
créditos orçamentários, de acordo com a
programação constante da Lei n2 9.789, de
23.02.99.

B - Apresentação e discussão e votação das
emendas:

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (OS) DIAS

Decurso: 39 dias
Último Dia: 01/06/99

3- Parecer das emendas ao PDL, derivada da MSG
312-CN
RELATOR: Deputado MÁRCIO REINALDO
MOREIRA
VOTO: pela aprovação do Substitutivo ao PDL,
com a incorporação das emendas aprovadas e
aprovação parcial pelo Relator.

PAU T A N2 02l99

PROJETO DE LEI N9 03/99-CN, que "abre ao Orçamento
Fiscal da União, em favor de Encargos Financeiros da Uni
ão - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda,
crédito suplementar no valor de R$ 42.613.000,00, para re
forço de dotação consignada no vigente orçamento".

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (OS) DIAS

A - Discussão e votação do requerimento: Decurso: 1!l dia
Último Dia: 03/06/99

1 - Requerimento n2 002-99, do Deputado Giovanni
Queiroz, solicitando que a Subcomissão
Temporária encarregada de examinar a aprovação
de recursos para o TRT de São Paulo analise
também a aprovação de recursos para o TRT de
Rondônia.

PROJETO DE LEI N2 04/99-CN, que ·abre ao orçamento
Fiscal da União, em favor de Encargos Financeiros da Uni
ão - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda,
crédito especial no valor de R$ 22.069.388.000,00, para os
fins que especifica."

NOTA:
FORMULÁRIO PARA EMENDAS DISPONíVEL NAS SE
CRETARIAS DAS COMISSÕES.
HORÁRIO: DE 9H ÀS 12H E 13H30MIN ÀS 18H30MIN

(Encerra-se a sessão às 19 horas e 49 minutos)
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Ata da 85! Sessão, Extraordinária, Noturna
em 26 de maio de 1999

Presidência do Sr.: Michel Temer, Presidente

ÀS 19 HORAS E 54 MINUTOS COMPARECEM Pauderney Avelino PFL
OS SENHORES: SilasCâmara PFL

Michel Temer Presentes do Amazonas: 5
Giovanni Queiroz RONDÔNIA
Luciano Castro
Zé Gomes da Rocha Agnaldo Muniz PDT

Partido Bloco Carlos Cury PPB

RORAIMA
Eurípedes Miranda PDT
Expedito Júnior PFL

Airton Cascavel PPS Sérgio Carvalho PSDB
Alceste Almeida PMDB Presentes de Rondônia: 5
Almir Sá PPB ACRE
Elton Rohnelt PFL
Luís Barbosa PFL Hildebrando Pascoal PFL

Presentes de Roraima: 5 IIdefonço Cordeiro PFL

AMAPÁ
João Tota PPB
Márcio Bittar PPS

Antonio Feijão PSDB Marcos Afonso PT
Badu Picanço PSDB Nilson Mourão PT
Dr. Benedito Dias PFL ZUa Bezerra PFL
Eduardo Seabra PTB Presentes do Acre: 7

Evandro Milhomen PSB PSB/PCdoB TOCANTINS
Jurandil Juarez PMDB
Sérgio Barcellos PFL Antônio Jorge PLF

Presentes do Amapá: 7 Darci Coelho PFL

PARÁ
Freire Júnior PMDB
Igor Avelino PMDB

Deusdeth Pantoja PFL João Ribeiro PFL
Elcione Barbalho PMDB Osvaldo Reis PMDB
Jorge Costa PMDB Pastor Amarildo PPB
José Priante PMDB Paulo Mourão PSDB
Josué Bengtson PTB Presentes de Tocantins: 8

Nicias Ribeiro PSDB MARANHÃO

Nilson Pinto PSDB César Bandeira PFL
Paulo Rocha PT Costa Ferreira PFL

Raimundo Santos PFL Eliseu Moura PPB

Renildo Leal PTB Francisco Coelho PFL

Valdir Ganzer PT Gastão Vieira PMDB

Vic Pires Franco PFL João Castelo PSDB

Zenaldo Coutinho PSDB José Antônio PSB PSB/PCdoB

Presentes do Pará: 13 Mauro Fecury PFL

AMAZONAS
Nice Lobão PFL
Paulo Marinho PFL

Átila Lins PFL Pedro Fernandes PFL
Francisco Garcia PFL Sebastião Madeira PSDB
José Melo PFL Presente do Maranhão: 12
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PSB/PCdoS

fiSB/pedoS

PSB/PCdoB
PSB/PCdoB
PSB/PCdóB

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

MaroosdeJesus PTB
Osvaldo Coelho PFL
Pedro Corrêa PPB
Ricardo Fiuza PFL
Sérgio Guerra PSB
Presentes de Pernambuco: 17

ALAGOAS

João Caldas PMNPltPSTJPSIJPMNiPSD
José Thomaz Nonô PFL
Luiz Dantas PSDPlIPSTJPSIJPMNlPSD
Régis Cavalcante PPS
Presentes de Alagoas: 4

SERGIPE

PSDB
PPS
PMDB
PSDB
PSB
PSOB

Augusto Franco
Ivan Paixão
Jorge Alberto
José Teles
Pedro Valadares
Sérgio Reis
Presentes de Sergipe: 6

BAHIA

PFL
PDT
PLPUPSTIPSLlPMNlPSD
PMDB
PT
PCdoB
PFL
PFL
PFL
PSDB
PPB
PFL
PFL
PFL
PFL
PT
PSDB
PFL
PT
PPB

MINAS GERAIS

Aracely de Paula PFL
Carlos Mosconi PSDB
Cleuber Carneiro PFL
Danilo de Cstro PSDB
Edmar Moreira PPB
Eliseu Resende PFL

Cláudio Cajado
Coriolano Sales
Eujâcio Simões
Francistônio Pinto
Geraldo Simões
Haroldo Uma
Jaime Fernandes
JairoAzi
Jairo Carneiro
João Leão
Jonival Lucas Júnior
Jorge Khoury
José Rocha
José Ronaldo
Luiz Moreira
Nelson Pellegrino
Nilo Coelho
Ursicino Queiroz
Waldir Pires
Yvonilton Gonçalves
Presentes de Bahia: 20

C~ARÁ

Adolfo Marinho PSDS
Almeida de Jesus PLPUPSTIPSL.lPMNlPSD
Almeida de Jesus PMOS
Chiquinho Feitosa flSDS
Eunício Oliveira PMOa
Inácio Arruda PCdaS
José Unhares PPB
José Pimentel PT
Manoel Salviano PSOS
Moroni Torgan PSDB
Nelson Otoch psoa
Raimundo Gomes de Matos PSOB
Rommel Feijó psoe
Sérgio Novais PSB
Vicente Arruda PSOS
Presentes do Ceará: 15

PIAuí

PFl
PMOB
PMOB
PMOB

Ciro Nogueira
João Henrique
Marcelo Castro
ThemístoCles Sampaio
Presentes dé Piauí: 4

RIO GRANDE' DO NORTE
Ana Catarina PMOB
Betir'lho Rosado PFL
Iberê Ferreira PPB
Lavoisier Maia PFL
Presentes de Rio Grande do Norte: 4

PARAíBA

PT
pMDS
PMOB
PMOB
PPB

Avenzoar Arruda
Carlos Dunga
Damião Feliciano
Domiciano Cabral
Enivaldo Ribeiro
Presentes de Paraíba: 5

PERNAMBUêo
Armando Monteiro pMOa
Carlos Batata PSDB
ClementiM Coelho psa
Djalma Paes PSB
Eduardo Campos psa
Fernando Ferro 1=>1
Inocêncio Oliveira PFL
Joaquim Francisco PFL
Joel De Hollanda PFL
José Chaves PMDB
Luciano Bivar PSLPLlPStIPSlJPMNlPSD
Marcos de Jesus PSTPlJPSilPSlJPMf\1IPSO
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PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

PS6/PCdoBPaulo Balt~r PSB
Paulo de Almeida PPB
Ricardo Maranh~o PSB
Vivaldo Barbosa PDT
Presentes ~o Rio ~~ Janeiro: 23

sÃO PAULO

PMDB
PSDB
PSDB
PT
PSDB
PT
PT
PPB
PSDS
PTS
PFL
~~
PSTPlIPSTIPSLlPMNlPSD
PPS
POT
PTB
PT
psa
PFL
PT
PT
PPS
PT
PT
PT
PDT
PMOB
PTB
PFL
PMDB
PLPL./PSTIPSUPMNIPSD
PMDB
PMDB
PFL
PFL
PSDB
PT
PT
PMDB
PFL
PFL
P$DB
PSDS
PT
PPB
PL Pl./PST1pSLlPMN/PSD

Alb~rto Mourão
Aloysio Nunes Ferreira
André ~nassi

Angela Guadagnin
Antonio Kandir
Antonio Palocci
Arlindo Chinaglia
Arnaldo Faria de &â
Arnaldo Madeira
Celso Giglio
Corauci Sobrinho
DeVelasoo
De Velasco
Delfim Netto
Oro Hélio
Duilio Pisane$chi
Eduardo Jorge
Evilásio Fari~

Gilberto Kassab
Iara Bern;ardi
Jair Meneguelli
JoijQ Herrmann Neto
José Dirceu
José Genoíno
José Machado
José Roberto l3atQChio
Lamartine Poselia
Luiz Antonio Fleury
Maluly Netto
Marcelo Barbieri
Marcos Cimra
Michel Temer
Milton Monti
Moreira Ferreira
Neuton Lima
Paulo Kobayashi
ProfessQr Luizinho
Ricardo Berzoini
Ricardo Izar

, Robson Tuma
Rubens Furlan
Salvador Zimbaldi
Sampaio Dória
Teima de Sou~
VadãoGomes
Valt;Jem~r Costa Neto

Gilmar Machado PT
Glycon Terra Pinto PMDB
Ibrahim Abi-Ackel PPB
Jaime Martins PFL
João Fassarella PT
João Magalhães PMDB
João Magno PT
Lael Varella PFL
Lincoln Porteia ' PSTPLJPSTJPSLlPMNtPSD
Márcio Reinaldo Moreira PPB
Marcos Lima PMDB
Maria do Carmo Lara PT
Nilmário Miranda PT
Odelmo Leão PPB
Olimpio Pires PDT
Osmânio Pereira PMDB
Romel Anizio PPB
Sareiva Felipe PMDB
Sérgio Miranda PCdoB
Virgrlio Guimarães PT
Walfrido Mares Guia PTB
Zaire Rezende PMDB
Zezé Perrella PFL
Presentes de Minas Gerais: 29

EspíRITO SANTO

Aloízio Santos PSDB
Feu Rosa PSDB
José Carlos Elias PTB
Max Mauro PTB
Rita Camata PMDB
Presentes do Espírito Santo: 5

RIO DE JANEIRO

Alcione Athayde PPB
Aldir Cabral PFL
Antonio Carlos Biscaia PT
Ayrton Xerêz PSDB
Bispo Rodrigues PLPlJPSTIPSLlPMNlPSD
Bispo Rodrigues PFL PUPsT/PSUPMN/PSD
Coronel Garcia PSDB
Dino Fernandes PSDB
Eduardo Paes PFL
Eurico Miranda PTB
Fernando Gonçalves PTB
Jandira feghali PCdoB

I Jorge Wilson PMDB
. Laura Carneiro PFL

Luiz Ribeiro PSDB
Luiz Salomão PDT
Luiz Sérgio PT
Mattos Nascimento PMDB
Milton Temer PT
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OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A lista de
presença registra o comparecimento de 308 Senho
res Deputados.

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

brasileiro iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. Secretário procederá a leitura da ata da

sessão anterior.

1- ABERTURA DA SESSÃO

11- LEITURA DA ATA

O SR. LUIZ BARBOSA, servindo como 22 Se
cretário, procede à leitura da ata da sessão antece
dente, a qual é, sem observações aprovada.

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

SANTA CATARINA

Antônio Carlos Konder Reis PFL
Fernando Coruja PDT
Gervásio Silva PFL
João Matos PMDB
João Pizzolatti PPB
Luci Choinacki PT
Pedro Bittencourt PFL
Raimundo Colombo PFL
Renato Viana PMDB
Presentes de Santa Catarina: 9

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT
Augusto Nardes PPB
Cezar Schirmer PMDB
Darcísio Perondi PMDB
Enio Bacci PDT
Esther Grossi PT
Fernando Morroni PT
Henrique FQrtana PT
Júlio Redecker PPB
Luis Carlos Heinze PPB
Marcos Rolim PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB
Osvaldo Biolchi PMDB
Pompeo de Mattos PDT
Roberto Argenta PFL
Synval Guazzelli PMDB
Valdeci Oliveira PT
Waldir Schimidt PMDB
Waldomiro Fioravante PT
Presentes de Rio Grande do Sul: 19

PSB/PCdoB

PSDB
PSDB
PMDB
PMDB
PMDB
PT
PPB

Euler Morais PMDB
Juquinha
Udia Quinan
Luiz Bittencourt
Norberto Teixeira
Pedro Chaves
Pedro Wilson
Roberto Balestra
Presentes de Goiás: 8

MATO GROSSO DO SUL

Ben-Hur Ferreira PT
Pedrq Pedrossian PFL
Waldemir Moka PMDB
Presl!ntes de Mato Grosso do Sul: 3

PARANÁ

Affonso Camargo PFL
Airton Roveda PFL
Chico da Princesa PSDB
Gustavo Fruet PMDB
Iris Simões PTB
Ivanio Guerra PFL
José Janene PPB
Luiz Carlos Hauly PSDB
Márcio Matos PT ,
Moacir Micheletto PMDB
Nelson Méurer PPB \
Odílio Balbinotti PSDB
Osmar Serraglio PMDB
Padre Roque PT
Ricardo Barros PPB
Rubens Bueno PPS
Santos Filho PFL
Werner Wanderer PFL
Presentes de Paraná: 18

Xico Graziano PSDB
Presentes de São Paulo: 47

MATO GROSSO

CeleUa Pinheiro PFL
Uno Rossi PSDB
Teté Bezerra PMDB
Presentes de Mato Grosso: 3

DISTRITO FEDERAL

Agnelo Queiroz PCdoB
Geraldo Magela PT
Pastor Jorge PMDB
Pedro Celso PT
Presentes de Distrito Federal: 4

GOIÁS
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UI - EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido.

IV - ORDEM DO DIA

o SR. CARLOS SANTANA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE ( Michel Temer) - Tem
V. Exª a palavra.

O SR. CARLOS SANTANA (PT - RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr.Presidente, na votação anterior,
votei de acordo com a orientação do Partido dos Tra
balhadores.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quem
não votou, poderá fazê-lo agora. (Pausa.)

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
N2 472-B, DE 1997

(Do Senado Federal)

Discussão, em segundo turno, da Pro
posta de Emenda à Constituição n2 472-A,
de 1997, que altera dispositivos dos artigos
48,62 e 84 da Constituição Federal e dá ou
tras providências.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não ha
vendo oradores inscritos, declaro encerrada a discussão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Hásobre
a Mesa o seguinte requerimento de destaque:

REQUERIMENTO
(Do Sr. Luiz Carlos Hauly)

Requer destaque para suprimir ex
pressão do dispositivo que especifica.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos dos arts. 117, IX, e 161, V, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
Vossa Excelência, ouvido o Plenário, destaque para
suprimir a expressão "desde a edição", constante do
art. 62, § 3º, da Constituição Federal, na redação que
lhe dá o art. 12 da Emenda Aglutinativa Substitutiva às
Propostas de Emenda à Constituição nos 2-B, e seu
Substitutivo, 8; 13, 18,25 e 52, de 1995 (da Câmara dos
Deputados) e 472-A, de 1997 (do Senado Federal).

Sala das Sessões, 25 de maio de 1999. - Depu
tado Luiz Carlos Hauly.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou sub
meter a votos a Proposta de Emenda à Constituição

n2 472 de 1997, em segundo turno, ressalvado o des
taque:

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § 32 do art. 60 da Consti
tuição Federal, promulgam a seguinte emenda ao
texto constitucional: '

"Art. 12 Os arts. 48, 57, 61,62,64 e 84
passam a vigorar com as alterações seguin
tes:

"Art. 48. (...)
X - criação, transformação e extinção

de cargos, empregos e funções públicas,
observado o que estabelece o art. 84, VI, b;
(NR)

XI - criação de Ministérios e órgãos da
administração pública; (NR)

Art. 57. (...)

§ 72 Na sessão legislativa extraordiná
ria, o Congresso Nacional somente delibera
rá sobre a matéria para a qual foi convoca
do, ressalvada a hipótese do § 82 , vedado o
pagamento de parcela indenizatória em va
lor superior ao subsídio mensal. (NR)

§ 82 Havendo medidas provisórias em vi
gor na data de convocação extraordinária do
Congresso Nacional, serão elas automatica
mente incluídas na pauta da convocação.

Art. 61 (...)
§ 12 ( ...)

11- (...)

e) criação de Ministérios e órgãos da
administração pública; (NR)

Art. 62. Em caso de relevância e ur
gência, o Presidente da República poderá
adotar medidas provisórias, com força de
lei, devendo submetê-Ias de imediato ao
Congresso Nacional. (NR)

§ 12 É vedada a edição de medidas
provisórias sobre matéria:

I - relativa a:
a) nacionalidade, cidadania, direitos

políticos, partidos políticos e direito eleitoral;
b) direito penal, processual penal e

processual civil;
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C) organização do Poder Judiciário e § 8º Aprovado projeto de lei de conver-
do Ministério Público, a carreira e a garantia são alterando o texto original da medida
de seus membros; provisoria, esta manter-se-á integralmente

d) planos plurianuais, diretrizes orça- em vigor até que seja sancionado ou vetado
mentárias, orçamento e créditos adicionais, do projeto.
ressalvado o previsto no art. 167, § 3º; .

11 - que vise a detenção ou seqüestro Art. 64. ( )
de bens, de poupança popular ou qualquer .
outro ativo financeiro; § 22 Se, no caso do parágrafo anterior, a

111- reservada à lei complementar; Câmara dos Deputados e o Senado Federal
IV - já disciplinada em projeto de lei não se manifestarem sobre a proposição, cada

aprovado pelo Congresso Nacional e pen- qual sucessivamente, em até quarenta e cinco
dente de sanção ou veto do Presidente da dias, sobrestar-se-ão todas as demais delibera-
República; ções legislativas da respectiva Casa, com exee-

V - que tenha sido objeto de veto pre- ção das que tenham prazo constitucional deter-
sidencial pendente de apreciação pelo Con- minado, até que se uttime a votação. (NR)
gresso Nacional. .

§ 22 Medida provisória que implique Art. 84. ( )
instituição ou majoração de tributos, exceto .
os previstos nos arts. 153, I, 11, IV, Ve 154, VI- dispor, mediante decreto, sobre: (NR)
li, só produzirá efeitos no exercício financei- a) organização e funcionamento da ad-
ro seguinte se houver sido convertida em lei ministração federal, quando não implicar au-
até o último dia daquele em que foi editada. mento de despesa nem criação ou extinção

§ 32 As medidas provisórias, ressalvado de órgãos públicos;
o disposto nos §§ 72 e 82 , perderão eficácia, b) extinção de funções ou cargos pú-
desde a edição, se não forem convertidas em blicos, quando vagos.
lei no prazo de sessenta dias, prorrogável .
uma vez por igual período, devendo o Con- Art. 22 Às medidas provisórias em vigor na data
gresso Nacional disciplinar, por decreto legis- da promulgação desta Emenda Constitucional apli-
lativo, as relações jurídicas delas decorrentes. cam-se as regras vigentes na data de sua edição.

§ 42 O prazo a que se refere o § 32 Parágrafo único. A apreciação das medidas
contar-se-á a partir da publicação da medida provisórias, referidas neste artigo deverá estar con-
provisória, suspendendo-se durante os perío- cluída no prazo de cento e oitenta dias contados da
dos de recesso do Congresso Nacional. promulgação desta Emenda Constitucional, sob pena

§ 52 A deliberação do Congresso Naci- de sobrestamento de todas as deliberações legislati-
onal sobre o mérito das medidas provisórias vas do Congresso Nacional e de suas Casas, com ex-
dependerá de juízo prévio sobre o aten- ceção das que tenham prazo constitucional determi-
dimento de seus pressupostos constitucionais. nado, até que se ultime a deliberação.

§ 62 Se a medida provisória não for Art. 32 Esta Emenda Constitucional entra em vi-
apreciada em até quarenta e cinco dias con- gor na data de sua publicação.
tados de c sua prorrogação, sobrestar-se-ão O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -
todas as deliberações legislativas do Con- Não há oradores para encaminhar.
gresso Nacional e de suas Casas, com ex- Como votam os Srs. Líderes?
ceção das que tenham prazo constitucional Como vota o PV? (Pausa.)
determinado, até que se ultime a aprecia- Como vota o PPS?
ção, observado o prazo previsto no § 3º. OSR. JOÃO HERRMANN NETO (PPS - SP. Sem

§ 72 Não editado o decreto legislativo a revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota "sim".'
que se refere o § 32 até sessenta dias após O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
a rejeição ou perda de eficácia de medida vota o PL?
provisória, as relações jurrdicas constituídas e O SR. DE VELASCO (Bloco/PST - SP. Sem re-
decorrentes de atos praticados durante sua visão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
vigência conservar-se-ão por ela regidas. PUPST/PSUPMN/PSD vota "sim".
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
__ yo~ <2. ~}!oco_ PSB/PCdoB? (Pausa)

Vota "sim".
Como vota o PTB?
O SR. WALFRIDO MARES GUIA (PTB - MG.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
Trabalhista Brasileiro vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PDT? ~

O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO (PDT 
SP~Sem revisão do orador.) - O PDT vota" sim", Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PPB?

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi
são do orador.) - O PPB vota "sim", Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PT?

O SR. JOSÉ MACHADO (PT - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, em nome da Liderança
do PT, encaminho favoravelmente à matéria, mas
não posso deixar de registrar a nossa preocupação
quanto ao seu seguimento no Senado Federal.

Concluímos o processo de negociação na Câma
ra dos Deputados, mas percebemos que o debate da
matéria ficou obscurecido em função da conjuntura da
Casa e do País. A questão relativa às medidas provisó
rias é muito importante e não pode deixar de receber,
de nossa parte, tratamento prioritário. Trata-se deques
tão fundamental para os interesses maiores do País.

Portanto, ao encaminharmos o nosso voto favo
rável à matéria, queremos exortar V. ExB, Presidente
·desta Gasa, e os Srs. Líderes de todos os partidos a
que mantenham o mesmo grau de compromisso no
sentido de que ela terá assegurada sua aprovação no
Senado Federal, não mudando os termos do acordo
aqui celebrado.

Portanto, com essa compreensão e com essa
indicação, o Partido dos Trabalhadores vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PMDB?

O SR. MILTON MONTI (PMDB - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB congratu
la-se também com V. ExB, com todos os Líderes desta
Casa e todos os Deputados que compõem esta 51 11

Legislatura. Não há dúvida de que este é um momen
to histórico para a Câmara dos Deputados.

O PMDB vota "sim", Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como

vota o PSDB?
O SR. AYRTON XERÊZ (PSDB - RJ. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "sim".
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PFL?

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Pt=L - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, trata-se da vota
ção em segundo turno da PEC que regulamenta a tra
mitação de medidas provisórias. Acredito que a maté
ria foi fruto de amplo entendimento entre! os diferentes
partidos com assento nesta Casa, fortalece a institui
ção ao transferir o poder legiferante para cá e faz com
que as medidas provisórias, ao invés de, serem reedi
tadas, passem pelo julgamento do Podl~r Legislativo,
a quem, de direito, cabe decidir. Esperamos que, com
a aprovação dessa matéria, a edição de medidas pro
visórias ocorra somente naqueles casc's de relevân
cia e de urgência.

Portanto, acredito fundamental esta matéria
que, sobretudo, faz com que o Poder Lelgislativo pos
sa realmente reaver as prerrogativas que lhe foram
conferidas pela Constituição promulgada em 5 de ou
tubro de 1988. Além do mais, o projeto é mais amplo,
porque trata também das medidas provisórias já edi
tadas, dando-lhes destinação específica.

O projeto abrange toda a amplitude da tramita
ção das medidas provisórias, quer as antigas, quer as
futuras, as que serão editadas. Ao invéB de reedição,
permite apenas uma prorrogação por mais 60 dias a
contar da data de edição; faltando quinze dias, as pa
utas da Câmara, do Senado e do Congn~sso Naciçmal
serão trancadas, permitindo, então, a votação da ma""
téria, para que o Congresso Nacional exerça seu po- .
der decisivo sobre esse importante assunto.

Outro aspecto fundamental é o de 'ler o Congres
so Nacional, em relação àquelas não aprovadas, o de
ver e a obrigação de dar destinação jurídica aos efeitos
provenientes da edição dessas medidas provisórias.

Acredito que o projeto está completo, fortalece so
bremodo o Poder Legislativo evem ao encontro daquilo
que desejamos: eqüipotência de PodereIS, Legislativo,
Judiciário e Executivo fortes, para que po:3samos ter um
verdadeiro Estado de direito no País.

O PFL recomenda o voto "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 seguiraorientação do visor de cada posto.
O SR. SÉRGIO REIS - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Temi

V. Ex· a palavra.
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O SR. SÉRGIO REIS (pSDB - SE. Sem revisão Tive o cuidado de levantar a législação que per-
do orador.) - Sr. Presidente, nas votações anteriores, mitiu a não-incidência de Imposto d~ Renda na fonte
votei de acordo com a Liderança do meu partido. sobre rendimentos de beneficiados residentes ou do-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs. miciliados no exterior. Isso é originárip da Medida
Deputados, venham a plenário, pois estamos em pro- Provisória nQ 1.563, que teve sua 7~ edição aprovada
cesso de votação nominal. Wausa.) pelo Congresso Nacional em 22 de julho de 1997, de-

Srs. Deputados, peço a V. Exªs que aguardem finindo a não-incidência de Imposto de Renda na fon-
em plenário mais algum tempo; pois ainda há um des- te sobre rendimentos de beneficiário.s residentes ou
taque pendente. ' domiciliados no exterior, o que redundou na Lei nQ

Pergunto ao Deputado Luiz Carlos Hauly se 9.481, de 13 de agosto de 1997. Aliás, quando do en-
mantém ou se retira o destaque. (Pausa.) Se o manti- caminhamento da votação dessa medida provisória,
ver, teremos mais uma votação nominal. em sessão do Congresso Nacional de 12 de agosto

Deputado Luiz Carlos Hauly, V. E~ mantém o de 1997, alertamos para o fato de Sf?r muito difícil con-
destaque ou o retira? (Pausa.) seguir, no Brasil, redução ou alteração de alíquota, de

Retirado o destaque. (Palmas.) um tipo de atendimento a um pleito de empresa naci-
O SR. JOSÉ ANTONIO - Sr. Presidente, peço a o~al de p~s~~a física. No enta~to, a~avés dessa me-

palavra para uma questão de ordem, nos termos do dlda provlsona, dava-se total Isençao na fonte para
art. 95 do Regimento Interno. aplicações de domiciliados e residentes no exterior e,

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Tem além do mais, corrigia-se valores da Lei nQ 9.430, de
V. Ex~ a palavra. dezembro de 1996, aumentando o limite de isenção

O SR. JOSÉ ANTONIO (Bloco/PSB _ MA. Qu- de ~ mil reai~ e de 12 mil reais mensais para até 80 mil
estão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi- reais mensais.
dente, tendo em vista a emenda que estamos vo- Alertávamos inclusive, naquele momento,
tando não ser original da Câmara nem aprovada quando se discutia a PEC da Previdência, para o fato
pelo Senado Federal em dois turnos - e estamos vo- de que quando se tinha esse tipo de isenção, se que-
tando em segundo turno a emenda aglutinativa -, de- ria suprimir, como de fato aconteceu, a isenção de
sejo saber (essa é a minha questão de ordem), se por aposentados e pensionistas acima de 65 anos, en-
acaso houver alteração no texto dessa emenda por quanto se reduz a zero toda a tributação de pessoas
ocasião da votação no Senado Federal, a matéria físicas e jurídicas com domicílio no exterior.
não seria obrigada a voltar novamente a esta Casa
para ser apreciada em dois turnos, no caso de uma Efetivamente, chamamos a atenção de todos
eventual alteração. para esses detalhes, até porque a ementa daquela

medida provisória era enganosa e não informava que
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A parte al- reduzia a zero qualquer incidência do Imposto de

terada pelo Senado Federal deverá voltar à Câmara Renda na fonte, o que somente fazia no art. 112•

para, como bem disse V. E~, ser apreciada em dois tur-
nos. Quanto à parte aprovada nas duas Casas, segun- Naquela época, alertei para a necessidade de
do decisão anterior da Mesa, poderá ir à promulgação. um encaminhamento o mais rápido possível da PEC

O SR. JOSÉ ANTONIO - Agradeço a V. Exll a - que hoje estamos aprovando depois de quase dois
informação. anos - que irá regulamentar a medida provisória. La-

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden- mentava que grande parte dos Congressistas apro-
te, peço a palavra pela ordem. vava aquela medida provisória sem perceber que estava

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. sendo reduzida a zero qualquer alíquota de beneficiários
Exª a palavra. residentes e domiciliados no exterior. Aqueles que são

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB _ SP. residentes e domiciliados no País certamente irão pagar
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrlIs e Srs. o que não querem para poder compensar. E para quem
Deputados, a respeito dessa matéria, registro que es- está no Brasil não há nenhuma complacência.
tamos alterando profundamente a questão da edição A pretexto de se fazer o jogo do incremento do
de medidas provisórias, o que é de suma importância, mercado financeiro, do mercado imobiliário, do mer-
pois na semana passada ouvimos, em alguns discur- cado comercial, a tentativa desesperada de equilíbrio
sos e comentários, que o Congresso Nacional é o res- da balança comercial fez aquele jogo de interesse, re-
ponsável por ter aprovado matérias que permitam a duzindo a zero a alíquota de beneficiários residentes
evasão e elisão fiscal. e domiciliados no exterior.
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É lamentável que', nesse momento, possamos O SR. EURICO MIRANDA (PPB - RJ. Sem re-
dizer que tudo foi sacramentado em agosto de 1997 e visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anteri-
só agora, no mês de maio de 1999 - quase dois anos or, votei com o partido.
depois-o Governo reconhece que essa não-taxação O SR. GUSTAVO FRUET - Sr. Presidente,
de pessoas residentes e domiciliadas no exterior te- peço a palavra pela ordem.
nha trazido prejufzo e até ensejado essa grande ceie- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
uma que se discute na CPI do Sistema Financeiro. V. Ex' a palavra.

A Medida Provisória n° 1.563, que depois de O SR. GUSTAVO FRUET (PMDB - PRo Sem
sua 71 edição, de 'julho de 1997, foi aprovada e trans- revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço a V. ExD

formada em lei em agosto de 1997, recebendo o nú- que registre minha presença nas votações anteriores.
mero nll 9.481, permitiu hoje toda essa crftica. O SR. GIVALDO CARIMBÃO - Sr. Presidente,

Acredito que agora, a partir do momento em que peço a palavra pela ordem.
iremos dificultar a edição de medidas provisórias, po- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
deremos ter correções como essas. Medidas provisó- V. ExD a palavra.
rias em cima de medidas provisórias decidem ques- O SR. GIVALDO CARIMBÃO (Bloco/PSB - AL.
tões sobre as quais esta Casa não se manifesta. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, desejo justi-

Sr. Presidente, cumprimento V.~ por ter condu- ficar minha ausência e peço a V. ExD que registre em
zido esse trabalho e permitido o grande acordo a fim de todas as votações anteriores o meu voto de acordo
que todos os partidos encaminhassem o voto "sim" para com a orientação do partido. Lamentavelmente não
a regulamentação do uso de medidas provisórias. pude estar presente.

Tenho certeza de que a condução do Presiden- O SR. JOÃO ALMEIDA - Sr. Presidente, peço
te Michel Temer foi extremamente importante para a palavra pela ordem.
que chegássemos a esse bom termo e vamos aguar- O SR. PRESIDENTE - (Michel Temer) - Tem
dar que o Senado tenha a mesma celeridade da Câ- V. Ex' a palavra.
mara dos Deputados e que possamos dar um basta a O SR. JOÃO ALMEIDA (PSDB - BA. Sem revi-
essas medidas provisórias que certamente diminuem são do orador.) - Sr. Presidente, verifico que muitos
e procrastinam o trabalho do Legislativo. companheiros que se encontravam no plenário no

Parabéns, Presidente Michel Temer! interregno da sessão ordinária para a extraordinária
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Obriga- se deslocaram.

do a V. Ex' Como em relação a essa matéria não há discor-
OSR. EDINHOARAÚJO-Sr. Presidente, peço dância, peço a V. Exll tolerância para que os compa-

a palavra pela ordem. nheiros possam regressar ao plenário e também re-
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem gistrar seus votos nessa votação tão importante para

V. ExD a palavra. o Congresso Nacional.
OSR. EDINHOARAÚJO (PMDB-SP. Sem re- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos

visão do orador.) - Sr. Presidente, registro que votei deixar o painel aberto.
de acordo com a orientação da bancada do PMDB na O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está en-
votação anterior. cerrada a votação.

O SR. OSMAR SERRAGLlO - Sr. Presidente, Anuncio o resultado:
peço a palavra pela ordem. VOTARAM:

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
Sim: 412V. Exl a palavra.

O SR. OSMAR SERRAGLlO (PMDB - PRo Sem Não: 01
revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço a V. Exll Abstenções: 00
que registre minha presença nas votações anteriores. Total: 413

O SR. LUIZ PIAUHYLlNO - Sr. Presidente, É aprovaada, em segundo turno, a Proposta de
peço a palavra pela ordem. Emenda à Constituição n2 472/97.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem Em face do artigo 195, § 211 do Regimento Int~r-
no, fica dispensada a votação da Redação Final; jáV. Exll a palavra.

O SR. LUIZ PIAUHYLINO (PSDB - PE. Sem re- que não houve modificação, no texto.
A matéria vai ao Senado Federal.visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anteri-

or, votei com o partido. LISTAGEM DE VOTAÇÃO
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Proposição: PEC: N° 472/97 - 2° TURNO

Início Votação: 26/05/1999 20:00

Fim Votação: 26/05/1999 20:10

Resultado da Votação
Sim 412
Não 1
Abstenção O

Total da Votação 413

Art. 17 1

Total Quorum 414

Obstrução O

Presidiram a Votação: Michel Temer -19:53

Orientação
PFL-Sim
PMDB-Sim
PSDB-Sim
PT-Sim
PPB-Sim
PDT-Sim
PSBIPCDOB - Sim
PTB-Sim
PUPSTIPSUPMN/PSD - Sim
PPS-Sim

Partido Bloco Voto

RORAIMA
Airton Cascavel PPS Sim

A1ceste Almeida PMDB Sim

Almir Sá PPB Sim

Elton Rohnelt PFL Sim

Francisco Rodrigues PFL Sim

Luciano Castro PSDB Sim

Luis Barbosa PFL Sim

Robério Araújo PPB Sim

Total Roraima: 8

AMAPÁ
Antonio feijão PSDB Sim

Badu Picanço- PSDB Sim

Dr. Benedito Dias PFL Sim

Eduardo Seabra PTB Sim
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Partido Bloco Voto

Evandro Milhomen PSB PSB/PCOOB Sim

Fátima Pelaes PSOB Sim

Jurandil Juarez PMOB Sim

Sérgio Barcellos PFL Sim

Total Amapá: 8

PARÁ
Babá PT Sim

Oeusdeth Pantoja PFL Sim

Elcione Barbalho PMOB Sim

Giovanni Queiroz POT Sim

Jorge Costa PMOB Sim

José Priante PMOB Sim

Josué Bengtson PTB Sim

Nicias Ribeiro PSOB Sim

Nilson Pinto PSOB Sim

Paulo Rocha PT Sim

Raimundo Santos PFL Sim

Renildo Leal PTB Sim

Valdir Ganzer PT Sim

Vic Pires Franco PFL Sim

Zenaldo Coutinho PSOB Sim

Total Pará: 15

AMAZONAS
Átila Lins PFL Sim

Francisco Garcia PFL Sim

José Melo PFL Sim

Luiz Fernando PPB Sim

Paudemey Avelino PFL Sim

SiJas Cêmara PFL Sim

Vanessa Grazziotin PCdoB ~SB/PCOOB Sim

Total Amazonas: 7

RONDONIA
Agnaldo Muniz POT Sim

Carlos Cury PPB Sim

Confúcio Moura PMOB Sim

Euripedes Miranda POT Sim

Expedito Júnior PFL Sim

Nilton Capixaba PTB Sim

Sérgio Carvalho PSOB Sim

Total Rondonla : 7

ACRE
Hildebrando Pascoal PFL Sim

IIdefonço Cordeiro PFL Sim

JoêoTota PPB Sim

Márcio Bittar PPS Sim

Marcos Afonso PT Sim

NlIson Mourao PT Sim

. Zila Bezerra PFL Sim

Total Acre: 7
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Partido Bloco Voto
TOCANTINS
Antônio Jorge PFL Sim
Darci Coelho PFL Sim
Freire Júnior PMOB Sim
Igor Avelino PMOB Sim
João Ribeiro PFL Sim
Osvaldo Reis PMOB Sim
Pastor Amarildo PPB Sim
Paulo Mourão PSDB Sim

Total Tocantins: 8

MARANHÃO
Albérico Filho PMOB 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 POT Sim
Nice Lobão PFL Sim
Paulo Marinho PFL Sim
Pedro Fernandes PFL Sim
Pedro Novais PMDB Sim
Sebastião Madeira PSDB Sim

Total Maranhão: 15

CEARÁ
Adolfo Marinho PSDB Sim
Almeida de Jesus PL PUPST/PSUPMN/PSD Sim
Antonio Cambraia PMDB Sim
Chiquinho Feitosa PSDB Sim
Eunfcio Oliveira PMDB Sim
Inácio Arruda PCdoB PSB/PCDOB Sim
José Unhares PPB Sim
José Pimentel PT Sim
Léo Alcântara PSDB Sim
Manoel Salviano PSDB Sim
Marcelo Teixeira PMDB Sim
Moroni Torgan PSDB Sim
Nelson Otoch PSDB Sim
Pinheiro Landim PMDB Sim
Raimundo Gomes de Matos PSDB Sim
Rommel Feijó PSDB Sim
Sérgio Novais PSB PSB/PCDOB Sim
Ubiratan Aguiar PSOB Sim
Vicente Arruda PSDB Sim

Total Ceará: 19

PlAuf
Ciro Nogueira PFL Sim
João Henrique PMDB Sim
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Partido Bloco Voto

Marcelo Castro PMDB Sim
Paes Landim PFL Sim
Themístocles Sampaio PMDB Sim

Total Piauí: 5

RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina PMDB Sim
Belinho Rosado PFL Sim
Iberê Ferreira PPB Sim
Laire Rosado PMDB Sim
Lavoisier Maia PFL Sim

Total Rio Grande do Norte: 5

PARAiBA
Adauto Pereira PFL Sim
Armando Abilio PMDB Sim
Avenzoar Arruda PT Sim
Carlos Dunga PMDB Sim
Damião Feliciano PMDB Sim
Domiciano Cabral PMDB Sim
Enivaldo Ribeiro PPB Sim
Inaldo Leitão PMDB Sim
Marcondes Gadelha PFL Sim

Total Paraíba: 9

PERNAMBUCO
AntOnio Geraldo PFL Sim
Armando Monteiro PMDB Sim
Carlos Batata PSDB Sim
Clementino Coelho PSB PSB/PCDOB Sim
Djalma Paes PSB PSB/PCDOB Sim
Eduardo Campos PSB PSB/PCDOB Sim
Femando Ferro PT Sim
Inocêncio Oliveira PFL Sim
JoãoColaço PMDB Sim
Joaquim Francisco PFL Sim
Joel De Hollanda PFL Sim
José Chaves PMDB Sim
José Múcio Monteiro PFL Sim
Luciano Bivar PSL PUPST/PSUPMN/PSD Sim
Luiz Piauhylino PSDB Sim
Marcos de Jesus PST PUPST/PSUPMN/PSD Sim
Osvaldo Coelho PFL Sim
Pedro Corrêa PPB Sim
Pedro Eugênio PSB PSB/PCDOB Sim
Ricardo Fiuza PFL Sim
Salatiel Carvalho PMDB Sim
Sérgio Guerra PSB PSB/PCDOB Sim

Total Pernambuco: 22

ALAGOAS
Albérico Cordeiro PTB Sim
Augústo Farias PPB: Sim
Givaldo Carimbão PSB PSB/PCDOB Sim
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Partido Bloco Voto

Helenildo Ribeiro PSDB Sim

João Caldas PMN PUPST/PSUPMN/PSD Sim

José Thomaz Nonô PFL Sim

Luiz Dantas PSD PUPST/PSUPMN/PSD Sim

Olavo Calheiros PMDB Sim

Regis Cavalcante PPS Sim

Total Alagoas: 9

SERGIPE
Augusto Franco PSDB Sim

Ivan Paixão PPS Sim

Jorge Alberto PMDB Sim

José Teles PSDB Sim

Marcelo Déda PT Sim

Pedro Valadares PSB PSB/PCDOB Sim

Sérgio Reis PSDB Sim

Total Sergipe: 7

BAHIA
Aroldo Cedraz PFL Sim

Claudio Cajado PFL Sim

Coriolano Sales PDT Sim

Eujácio Simões PL PUPST/PSUPMN/PSD Sim

Francistônio Pinto PMDB Sim

Geraldo Simões PT Sim

Gerson Gabrielli PFL Sim

Haroldo Lima PCdoB PSB/PCDOB Sim

Jaime Fernandes PFL Sim

JairoAzi PFL Sim

Jairo Carneiro PFL Sim

Jaques Wagner PT Sim

João Almeida PSDB Sim

João Leão PSDB Sim

Jonival Lucas Junior PPB Sim

Jorge Khoury PFL Sim

José Rocha PFL Sim

José Ronaldo PFL Sim

Leur Lomanto PFL Sim

Luiz Moreira PFL Sim

Manoel Castro PFL Sim

Nelson Pellegrino PT Sim

Nilo Coelho PSDB Sim

Paulo Magalhães PFL Sim

Pedro Irujo PMDB Sim

Ursicino Queiroz PFL Sim

Waldir Pires PT Sim

Walter Pinheiro PT Sim

Yvonilton Gonçalves PPB Sim

Total Bahia: 29

MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSDB Sim

Aracely de Paula PFL Sim
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Partido Bloco Voto

Bonifácio de Andrada PSDB Sim
Carlos Mosconi PSDB Sim
Cleuber Carneiro PFL Sim
Danilo de Castro PSDB Sim
Edmar Moreira PPB Sim
Eliseu Resende PFL Sim
Gilmar Machado PT Sim
Glycon Terra Pinto PMDB Sim
Hélio Costa PMDB Sim
Herculano Anghinetti PPB Sim
Ibrahim Abi-Ackel PPB Sim
Jaime Martins PFL Sim
Joao FassarelJa PT Sim
Joao Magalhaes PMDB Sim
Joao Magno PT Sim
José Militão PSDB Sim
Lael Varella PFL Sim
Lincoln Portela PST PUPST/PSUPMN/PSD Sim
Márcio Reinaldo Moreira PPB Sim
Marcos Lima PMDB Sim
Maria do Carmo Lara PT Sim
Nilmário Miranda PT Sim
Odelmo Leão PPB Sim
Olimpio Pires PDT Sim
Osmânio Pereira PMDB Sim
Philemon Rodrigues PMDB Sim
Rafael Guerra PSDB Sim
Roberto Brant PSDB Sim
Romel Anizio PPB Sim
Romeu Queiroz PSDB Sim
Saraiva Felipe PMDB Sim
Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCDOB Sim
Virgilio Guimaraes PT Sim
Walfrido Mares Guia PTB Sim
Zaire Rezende PMDB Sim
Zezé PerrelJa PFL Sim

Total Minas Gerais: 38

EspfRITO SANTO
A1olzio Santos PSDB Sim
Feu Rosa PSDB Sim
Joao Coser PT Sim
José Carlos Elias PTB Sim
Magno Malta PTB Sim
Marcus Vicente PSDB Sim
Max Mauro PTB Sim
Rita Camata PMDB Sim

Total &pirito Santo: 8

RIO DE JANEIRO
A1cione Athayde PPB Sim
A1dir Cabral PFL Sim
Alexandre Santos PSDB Sim
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Partido Bloco Voto

Antonio Carlos Biscaia PT Sim
Arolde de Oliveira PFL Sim
Ayrton Xerêz PSOB Sim
Bispo Rodrigues PL PUPST/PSUPMN/PSO Sim
Carlos Santana PT Sim
Coronel Garcia PSOB Sim
Oino Fernandes PSOB Sim
Or. Heleno PSOB Sim
EberSilva POT Sim
Eduardo Paes PFL Sim
Eurico Miranda PPB Sim
Fernando Gonçalves PTB Sim
Jandira Feghali PCdoB PSB/PCOOB Sim
João Sampaio POT Sim
Jorge Wilson PMOB Sim
Laura Carneiro PFL Sim
Luis Eduardo PSOB Sim
Luiz Ribeiro PSOB Sim
Luiz Salomão POT Sim
Luiz Sérgio PT Sim
Mattos Nascimento PMOB Sim
Milton Temer PT Sim
Pastor Valdeci Paiva PST PUPST/PSUPMN/PSO Sim
Paulo Baltazar PSB PSB/PCOOB Sim
Paulo de Almeida PPB Sim
Paulo Feij6 PSOB Sim
Ricardo Maranhão PSB PSB/PCOOB Sim
Roberto Jefferson PTB Sim
Rodrigo Maia PFL Sim
Ronaldo Cezar Coelho PSOB Sim
Rubem Medina PFL Sim
Simão Sessim PPB Sim
Vivaldo Barbosa POT Sim
Wanderley Martins POT Sim

Total Rio de Janeiro: 37

SÃO PAULO
Alberto Mourão PMOB Sim
Aldo Rebelo PCdoB PSBIPCOOB Sim
A1oizio Mercadante PT Sim
Aloysio Nunes Ferreira PSOB Sim
André Benassi PSOB Sim
Angela Guadagnin PT Sim
Antonio Carlos Pannunzio PSOB Sim
Antonio Kandir PSOB Sim
Antonio Palocci PT Sim
Arlindo Chinaglia PT Sim
Arnaldo Faria de Sã PPB Sim
Arnaldo Madeira PSDB Sim
Bispo Wanderval Pl PUPSTIPSUPMNlPSO Sfrn
Celso Gigllo PTB Sin
Celso Russomanno PPB Sim
Corauci Sobrinho PFL Sim
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Partido Bloco Voto

Cunha Bueno PPB Sim
De Velasco PST PUPST/PSUPMN/PSD Sim
Delfim Netto PPB Sim
Dr. Hélio PDT Sim
Duilio Pisaneschi PTB Sim
Edinho Araújo PMDB Sim
Eduardo Jorge PT Sim
Evilásio Farias PSB PSB/PCDOB Sim
Gilberto Kassab PFL Sim
Iara Bernardi PT Sim
Jair Meneguelli PT Sim
Joi3o Herrmann Neto PPS Sim
Jorge Tadeu Mudalen PMDB Sim
José de Abreu PSDB Sim
José Dirceu PT Sim
José Genoíno PT Sim
José Machado PT Sim
José Roberto Batochio PDT Sim
Julio Semeghini PSDB Sim
Lamartine Posella PMDB Sim
Luiz Antonio Fleury PTB Sim
Maluly Netto PFL Sim
Marcelo Barbieri PMDB Sim
Marcos Cintra PL PUPST/PSUPMN/PSD Sim
Michel Temer PMDB Art. 17
Milton Monti PMDB Sim
Moreira Ferreira PFL Sim
Neuton Lima PFL Sim
Paulo Kobayashi PSDB Sim
Professor Luizinho PT Sim
Ricardo Berzoini PT Sim
Ricardo Izar PMDB Sim
Robson Tuma PFL Sim
Rubens Furlan PFL Sim
Salvador Zimbaldi PSDB Sim
Sampaio Dória PSDB Sim
Teima de Souza PT Sim
VadêoGomes PPB Sim
Valdemar Costa Neto PL PUPST/PSUPMN/PSD Sim
Wagner Salustiano PPB Sim
Xico Graziano PSDB Sim
Zé Indio PMDB Sim

Total Sio Paulo: 58

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFl Sim
Uno Rossi PSDB Sim
Murilo Domingos PTB Sim
Ricarte de Freitas PSDB Sim
Teté Bezerra PMDB Sim

Tótal Mato Grosso: 5
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Partido Bloco Voto
DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoB PSBlPCOOB Sim
Alberto Fraga PMOB Sim
Geraldo Magela PT Sim
Maria Abadia PSDB Sim
Pastor Jorge PMDe Sim
Pedro Celso PT Sim
Ricardo Noronha PMOB Sim

To"l Distrito Federal: 7

GoIÁs
Barbosa Neto PMDe Sim
Euler Morais PMDe Sim
Jovair Arantes PSOB Sim
JUQuinha psoe Sim
Lidia Quinan PSOB Sim
Luiz Bittencourt PMOe Sim
Norberto Teixeira PMOe Sim
Pedro Chaves PMOe Sim
Pedro Wilson PT Sim
Roberto Balestra PPB Sim
Ronaldo Caiado PFL Sim
Zé Gomes da Rocha PMOB Sim

To"l Gol. : 12

MATO GROSSO DO SUL
Ben-Hur Ferreira PT Sim
Flévio Derzi PMOe Sim
Joio GrandAo PT Sim
Marçal. Filho PMOe Sim
Marisa serrano psoe Sim
Nelson Tred PTB Sim
Pedro Pedrosalan PFL Sim
Waldemir Moka PMOB Sim

Total Mato OroaodoluJ:'
PARANÁ
Abelardo Lupion PFL Sim
Affonso Camargo PFL Sim
AIrton Roveda PFL Sim
Banlo VlUan! psoe Sim
Chico da Princesa PSOS Sim
Or. Rosinha PT Sim
FIévIoAma PS08 Sim
Gustavo Fruet PMD8 Sim
Iria Slmoes PT8 Sim
lvanlo Guerra PFL Sim
José Borba PMD8 Sim
JoséJanene PP8 Sim
luiz Carlos HauJy PS08 NAo
M6rcIo MIItoI PT Sim

MoacIr MIcheIetto PMDB Sim
NeiIon Meurer PP8 Sim
Odnlo Balblnottl PSOB Sim
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Oliveira Filho
Osmar Serraglio
Padre Roque
Ricardo Barros
Rubens Bueno
Santos Filho
Wemer Wanderer

Total P..., : 24

SANTA CATARINA
AntOnio Carlos Konder Reis
Carlito Merss
Fernando Coruja
Gervésio Silva
Joio Matos
Joio Pizzolattl
Luci Cholnacki
Pedro Bittencourt
Raimundo Colombo
Renato Vianna
Serafim Venzon
Vicente Caropreso

Total S..ta ClWIna : 12

Ria GRANDE DO SUL
Adio Pretto
Airton Oipp
Augusto Nardes
Cezar SChirmer
Oarclslo Perondi
Enio Baccl
Esther Grossi
Fernando Marroni
H8nrIQueFontana
Júlio Redecker
Luis Carlos Heinze
Marcos RoIIm
Mendes Ribeiro Filho
Nelson Marchezan
Nelson Proença
Osvaldo BIol<:h1
Paulo Paim
Pompeo de Mattos
Roberto Al'genta
Synval Guazzelli
Telmo Kirst
VaIdeci Oliveira
WIlklIr SChmldt
W8Idomlro FIoravante
Veda Cruaiua

ToIIII RIo O.....do Sul : 21

Partido

PPB
PMOB
PT
PPB
PPS
PFL
PFL

PFL
PT
POT
PFL
PMOB
PPB
PT
PFL
PFL
PMOB
POT
PSOB

PT
PDT
PPB
PMOB
PMDB
PDT
PT
PT
PT
PPB
PPB
PT
PMOB
PSDB
PMOB
PMOB
PT
POT
PFL
PMDB
PPB
PT
PMDB
PT
P8DB

Bloco Voto

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Slftl
Sim
Sim
SIm
Sim
Sim
Sim
Sim
SIm
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
SIm
SIm
SIm
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v - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nada
mais havendo a trtar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Tmer) -

COMPARECEM MAIS OS SRS.:
Partido Bloco

RORAIMA

Francisco Rodrigues PFL
Robério Araújo PPB
Presentes de Roraima: 2

o SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exll a palavra.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, não é por conta dos efei
tos administrativos, obviamente; apenas não quero fi
car fora deste quorum. Eu votei "sim".

O SR. VITTORIO MEDIOLl (PSDB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, digitei o meu
voto mas não saiu no painel. Votei "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Relem
bro que amanhã, às 10h, haverá sessão solene em
homenagem ao jornal Gazeta do Povo.

Sérgio Barros
Presentes de Acre: 1

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

PIAuí

PSDB
PFL

CEARÁ
,.

PMDB
PSDB
PMDB
PMDB
PSDB

PARAíBA

PFL
PMDB
PMDB
PFL

Marcelo Déda
Presentes de Sergipe: 1

BAHIA

PFL
PFL
PT

Aroldo Cedraz
Gerson Gabrielli
Jaques Wagner

ALAGOAS

Albérico Cordeiro PTB
Augusto Farias PPB
Givaldo Carimbão PSB
Helenildo Ribeiro PSDB
Olavo Calheiros PMDB
Presentes de Alagoas: 5

SERGIPE

PT

RIO GRANDE DO NORTE

Laire Rosado PMDB
Presentes de Rio Grande do Norte: 1

Adauto Pereira
Armando Abílio
Inaldo Leitão
Marcondes Gadelha
Presentes de Paraíba: 4

PERNAMBUCO

Antônio Geraldo PFL
João Colaço PMDB
José Múcio Monteiro PFL
Luiz Piauhylino PSDB
Pedro Eugênio PSB
Salatiel Carvalho PMDB
Severino Cavalcanti PPB
Presentes de Pernambuco: 7

Átila Lira
Paes Landim
Presentes de Piauí: 2

Remi Trinta PLPLlPSTIPSLlPMNlPSD
Roberto Rocha PSDB
Presentes de Maranhão: 4

Antonio Cambraia
Léo Alcântara
Marcelo Teixeira
Pinheiro Landim
Ubiratan Aguiar
Presentes de Ceará: 5

PSB/PCdoB

AMAPÁ

PSDB

MARANHÃO

PMDB
PMDB

Albérico Filho
Pedro Novais

Anivaldo Vale
Babá
Presentes de Pará: 2

AMAZONAS

Luiz Fernando PPB
Vanessa Grazziotin PCdoB
Presentes de Amazonas: 2

RONDÔNIA

Confúcio Moura PMDB
Nilton Capixaba PTB
Presentes de Rondônia: 2

ACRE

PDT

Fátima Pelaes
Presentes de Amapá: 1

PARÁ

PSDB
PT
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RIO GRANDE DO SUL

PDT
PSDB
PMDB
PT

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMDB
Maria Abadia PSDB
Ricardo Noronha PMDB
Presentes do Distrito Federal: 3

GOIÁS

PMDB
PSDB
PSDB
PFL

Barbosa Neto
Jovair Arantes
Lúcia Vânia
Ronaldo Caiado
Presentes de Goiás: 4

Airton Dipp
Nelson Marchezan
Nelson Proença'
Paulo Paim

MATO GROSSO DO SUL

Flávio Derzi PMDB
João Grandão PT
Marçal Filho PMDB
Marisa Serrano PSDB
Nelson Trad PTB
Presentes do Mato Grosso do Sul: 5

PARANÁ

PFL
PSDB
PT
PSDB
PMDB
PPB

Abelardo Lupion
Basílio Villani
Dr. Rosinha
Flávio Arns
José Borba
Oliveira Filho
Presentes do Paraná: 6

SANTA CATARINA

José Carlos Vieira PFL
Serafim Venzon PDT '
Vicente Caropreso PSDB '
Presentes de Santa Catarina: 3

Edinho Araújo PMDB
Jorge Tadeu Mudalen PMDB
José de Abreu PSDB
Julio Semeghini PSDB
Wapner Salustiano PPB
Zé Indio PMDB
Presentes de São Paulo: 13

MATO GROSSO

Murilo Domingos PTB
Ricarte de Freitas PSDB
Presentes de Mato Grosso: 2

PSB/PCdoB

PSDB
PSDB
PFL
PFL
PFL
PMDB
PT

SÃO PAULO

PSDB
PCdoB
PT
PSDB
PLPUPSTIPSlJPMNlPSD
PPB
PPB

João Almeida
Jutahy Junior
Leur Lomanto
Manoel Castro
Paulo Magalhães
Pedro Irujo
WalterPinheiro
Presentes da Bahia: 10

MINAS GERAIS

Ademir Lucas PSDB
Bonifácio de Andrada PSDB
Custódio Mattos PSDB
Hélio Costa PMDB
Herculano Anghinetti PPB
José Militão PSDB
Philemon Rodrigues PMDB
Rafael Guerra PSDB
Roberto Brant PSDB
Romeu Queiroz PSDB
Presentes de Minas Gerais: 10

Alberto Goldman
Aldo Rebelo
Aloizio Mercadante
Antonio Carlos Pannunzio
Bispo Wanderval
Celso Russomanno
Cunha Bueno

EspíRITO SANTO

João Coser PT
Magno Malta PTB
Marcus Vicente PSDB
Presentes do Espírito Santo: 3

RIO DE JANEIRO

Arolde de Oliveira PFL
Dr. Heleno PSDB
Eber Silva PDT
João Sampaio PDT
Luís Eduardo PSDB
Mareio Fortes PSDB
Pastor Valdeci Paiva PSTPLlPSTIPSl...JPMNlPSD
Paulo Feijó PSDB
Roberto Jefferson PTB
Rodrigo Maia PFL
Ronaldo Cezar Coelho PSDB
Rubem Medina PFL
Simão Sessim PPB
Wanderley Martins PDT
Presentes do Rio de Janeiro: 14



24302 Quinta-feira 27 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 1999

Telmo Kirst PPB
Veda Crusius PSDB
Presentes dd Rio Grande do Sul: 6

DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:
Parl'idQ Bloco

PSDB

PSB/PCdoB

BAHIA

PTB
PMDB
PFL
PFL
PSDB
PFL
PFL
PFL
PSDB

Aécio Neves
Antônio do Valle
Cabo Júlio
Carlos Melles
Eduardo Barbosa
Fernando Diniz
Maria Elvira
Mário de Oliveira
Narcio Rodrigues
Paulo Delgado
Ronaldo Vasconcellos
Silas Brasileiro
Vittorio Medioli
Total de Ausentes: 13

EspíRITO SANTO

PPB
PSDB

Nilton Baiano
Ricardo Ferraço
Total de Ausentes: 2

RIO DE JANEIRO

Almerinda de Carvalho PFL
Celso Jacob PDT
Fernando Gabeira PV
lédio Rosa PMDB
Jair Bolsonaro PPB
João Mendes PMDB
José Carlos PFL
Miro Teixeira PDT
Total de Ausentes: 8

SÃO PAULO

PPB
Kapaz
PDT
PSDB
PT
PSB
PFL
PMDB

Ary Kara
Emerson
Fernando Zuppo
Franco Montoro
João Paulo
Luiza Erundina
Medeiros
NelO Rodolfo

Félix Mendonça
Geddel Vieira Lima
José Carlos Aleluia
José Lourenço
Mario Negromonte
Paulo Braga
Reginaldo Germano
Ronald Lavigne
Saulo Pedrosa
Total de Ausentes: 9

MINAS GERAIS

PSDB
PMDB
PLPLlPSTIPSLlPMNlPSD
PFL
PSDB
PMDB
PMDB
PMDB
PSDB
PT
PLPLlPSTIPSLlPMNlPSD
PMDB
PSDB

PSB/PCdoB

PIAuí

PSDB
PFL
PFL
PT

PARÁ '

PPB

PARAíBA

PFL
PMDB
PFL

AMAZONAS

PSDB

Anibal Gomes
Amo Bezerra
Roberto Pessoa
Total de Ausentes: 3

MARANHÃO

Antonio Joaquim Araújo PPB
Total de Ausentes: 1

CEARÁ

PMDB
PSDB
PFL

Arthur Virgílio
Total de Ausentes: 1

RONDONIA

PSDBMarinha Raupp
Total de Ausentes: 1

Cleonâncio Fonseca
Total de Ausentes: 1

Gerson Peres
Total de Ausentes:1

B.Sá
Heráclito Fortes
Mussa Demes
Welligon Dias
Total de Ausente: 4

RIO GRANDE DO NORTE

Herique Eduardo Alves PMDB
Múcio Sá PMDB
Ney Lopes PFL
Total de Ausentes: 3

Efraim Morais
Ricardo Rique
Wilson Braga
Total de Ausentes: 3

PERNAMBUCO

Gonzaga Patriota PSB
José Mendonça Bezerra PFL
Total de Ausentes: 2

SERGIPE

PPB
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O Senhor Deputado Alberto Goldman formulou,
na sessão da Câmara dos Deputados de 6 de abril de

1999, questão de ordem sobre a tramitação da Pro
posta de Emenda à Constituição nº 3, de 1999, do Se
nhor Paulo Octávio e outros, que "Altera os arts. 27,
28,29,44 e 82 e introduz disposições transitórias, de
forma a fazer coincidir os mandatos eletivos que men
ciona e atribui-lhes novo período de duração".

Argumenta o autor da questão que a referida
PEC contraria o disposto no art. 60, § 4!l, da Constitu
ição Federal, pois os atuais ocupantes dos cargos de
Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores teriam seus
mandatos aumentados de quatro para seis anos.

Cita-se precedente havido em 1991, quando o
então Presidente da Câmara devolveu ao primeiro
autor PEC dispondo no mesmo sentido.

Na mesma sessão em que foi apresentada a
questão de ordem, adiantei brevemente meu ponto
de vista acerca do assunto, ocasião em que me referi
à regra que torna imodificável o voto periódico e se
creto, salientando que tal regra deriva de outra, tam
bém de sede constitucional, atinente á fonte do poder
político, que é o povo.

Devo registrar que antes mesmo da formulação
da questão de ordem a PEC 3/99 já havia sido distri
buída à Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, para o exame de sua admissibilidade, na for
ma do disposto no art. 202, caput, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados.

O exame acerca da constitucionalidade das pro
posições no ato de distribuição é meramente superfi
cial, notadamente no que se refere às propostas de
emenda à Constituição, tendo em vista que o Regi
mento traz disposição expressa acerca da apreciação
prévia da admissibilidade destas pela Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação. Assim tenho me
manifestado reiteradamente, inclusive em informa
ções destinadas à instrução de ações aviadas peran
te o Supremo Tribunal Federal relativas à tramitação
de propostas de emenda à Constituição.

Reafirmo que a tese sustentada pelo autor da
questão de ordem é plausível e plenamente pertinen
te, tanto que fiz considerações meritórias quando a
recolhi para exame mais detido.

Porém, uma vez distribuída a proposição à Co
missão de Constituição e Justiça e de Redação, que
tem competência regimental para se pronunciar exa
tamente sobre a admissibilidade da PEC, não pode o
Presidente da Câmara avocar o Projeto para decidir
sobre o mesmo aspecto, ou seja, sobre a admissibili
dade da Proposta. É que a fase prevista no art. 137
em harmonia com o disposto no art. 202, primeira par
te, do RICO, já está vencida.

PFL

PTB
PMDB
PSDB

GOIÁS

PMDB
PMDB
PSDB
PFL

PARANÁ

PPB
PMDB
PTB
Pizzatto
PSDB
PFL

MATO GROSSO

PTB
PSDB
PMDB

SANTA CATARINA

PMDB
PMDB
PPB

DISTRITO FEDERAL

PFL

RIO GRANDE DO SUL·

PDT
PTB
PPB
PMDB
PT
PSTPUPSTIPSI..JPMNlPSD

Edinho Bez
Edsison Andrino
Hugo Biehl
Total de Ausentes: 3

Paulo Octávio
Total de Ausentes: 1

Nelson Marquezelli
Paulo lima
Zulaiê Cobra
Total de Ausentes: 11

Alceu Collares
Caio Riela
Fetter Júnior
Germano Rigotto
Luiz Mainardi
Paulo José Gouvêa
Total de Ausentes: 6

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está
encerrada a sessão.

(Encerra-se a sessão às 20 horas e 11
minutos.)

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

Osvaldo Sobrinho
Pedro Henry
Wilson Santos
Total de Ausentes: 3

Dirceu Sperafico
Hermes Parcianello
José Carlos Martinez
Luciano
Max Rosenmann
Waldomiro Meger
Total de Ausentes: 6

Geovan Freitas
Nair Xavier Lobo
Pedro Canedo
Vilmar Rocha
Total de Ausentes: 4



O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 111, item I,
alínea a do Ato da Mesa nll 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 62 da Lei nll 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do art. 92, item 11,
da Lei nll 8.112, citada, LOURDES MARIA GOMES
NUNES para exercer, no Gabinete do Primeiro Vi
ce-Presidente, o cargo de Assistente Técnico de Ga
binete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados, criado pelo art. 1li do Ato da
Mesa nll 5, de 24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 26 de maio de 1999. 
Michel Temer., Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 111, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nll 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 611 da Lei nll 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma dos arts. 911, item
I, e 10 da citada Lei nll 8.112, combinados com o art.
28 da Resolução nll 30, de 13 de novembro de 1990,
JAILSON ABREU VALENTIM para exercer cargo da
Categoria Funcional de Técnico Legislativo-atribui
ção Agente de Serviços Legislativos, área: Serviços
Paramédicos, Padrão 22, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados, em vaga transformada pelo
Ato da Mesa nll 110, de 26 de novembro de 1998, de
corrente da aposentadoria de Cilman Bahury Geru
de, conforme Ato do Presidente de 18 de maio de
1998, publicado no Diário Oficiai da União de 21
de maio de 1998, uma vez que Queli Regina Soares,
nomeada para o citado cargo, não tomou posse no
prazo legal.

Câmara dos Deputados, 26 de maio de 1999. 
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 111, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nll 205, de 28 de junho de
1990, resolve exonerar, de acordo com o art. 35, item
I, da Lei nIl 8.112, de 11 de dezembro de 1990, FÁBIO
ROGÉRIO NÓBREGA RIBEIRO, ponto n2 11.698, do
cargo de Assessor Técnico Adjunto C, CNE-12, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que
exerce no Gabinete do Presidente.

Câmara dos Deputados, 26 de maio de 1999. 
Michel Temer, Presidente.

ATOS DO PRESIDENTE

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1li, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nll 205, de 28 de junho de
1990, resolve tornar sem efeito o Ato de 30 de março
de 1999, publicado no Diário da Câmara dos Depu
tados de 31 subseqüente, que exonerou ALMIR DE
SOUZA ELOV, ponto nll 13.126, do cargo de Assis
tente Técnico de Gabinete Adjunto C, CNE-13, do
Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, que
exerce no Gabinete do Líder do Partido do Movimen
to Democrático Brasileiro.

Câmara dos Deputados, 26 de maio de 1999. 
Michel Temer, Presidente.
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Anoto que a questão de ordem havida no ano de O Presidente da Câmara dos Deputados, no
1991 antecedeu o despacho de distribuição da PEC, o uso das atribuições que lhe confere o art. 111, item I,
que fez com que o Presidente à época se aprofundasse alínea a, ao Ato da Mesa nll 205, de 28 de junho de
no exame da matéria, concluindo assim por negar tra- 1990, resolve tornar sem efeito, de acordo com o
mitação à proposição já no momento da distribuição, art. 13, § 611, da Lei nll 8.112, de 11 de dezembro de
devolvendo-a ao autor na forma do disposto no art. 137, 1990, a nomeação de QUELI REGINA SOARES,
§ 1li, inciso 11, alíneas a e b, c/c o § 811 do art. 202, do Re- para exercer o cargo da Categoria Funcional de
gimento Intemo. Como visto, esta fase foi ultrapassada Técnico Legislativo - atribuição Agente de Serviços
no presente caso. As circunstâncias não coincidem. Legislativos, área: Serviços Paramédicos, Padrão

Assim, só me resta indeferir a presente questão 22, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputa-
de ordem, por entender que a matéria é, agora, da com- dos.
petência da Comissão de Constituição e Justiça e de Câmara dos Deputados, 26 de maio de 1999. -
Redação, onde haverá de ser decidida regulamente. Michel Temer, Presidente.

De qualquer modo, determino o envio de cópia
das notas taquigráficas relativas à questão de ordem,
bem como dos trechos extraídos das Atas das Ses
sões Ordinárias da Câmara dos Deputados de
20-6-91, 8-8-91 e 2-10-91, referentes ao precedente
citado pelo autor da questão, além de cópia desta de
cisão à Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, para conhecimento.

Oficie-se ao autor da questão de ordem e, após,
publique-se.

Brásília, 26 de maio de 1999. - Michel Temer,
Presidente.
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o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 12 , item I,
alínea a, do Ato da Mesa nSl 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 62 da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do art. 92, item 11,
da Lei n2 8.112, citada, SANDRA ROBERTA
RIBEIRO JUREMA para exercer, no Gabinete do
Presidente, o cargo de Assessor Técnico Adjunto C,
CNE-12, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados, transformado pelo art. 12 da Resolu
ção n2 43, de 30 de junho de 1973, combinado com o
parágrafo único do art. 12 do Ato da Mesa n2 1, de 24
de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 26 de maio de 1999. 
Michel Temer, Presidente.

REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÕES

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N1l426, DE 1999

(Do Sr. Bispo Wanderval)

Solicita Informações ao Sr. Procura
dor Geral da República a respeito das
providências tomadas por essa Procura
doria a respeito do relatório da CPI sobre
o Ecad.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22 , da Constitui

ção Federal e nos arts., 24, inciso V e § 22, 115, inciso
I, e 116 do Regimento Interno, solicito a Vossa Exce
lência seja encaminhado ao Sr. Procurador Geral da
República o seguinte pedido de informações:

a) Quais as providências tomadas quanto às de
núncias ali elencadas?

b) Como estão as tratativas a respeito das su
gestões apresentadas no relatório?

c) Quais os envolvidos já foram ouvidos por
essa PGR até o presente momento?

Gostaríamos de ser informados também como
está a evolução do processo em geral.

Sala das Sessões, 20 de abril de 1999. - Depu
tado Bispo Wanderval, PUSP.

REQUERIMENTO N!l DE 1999
(Do Sr. Bispo Wanderval)

Solicita a retirada do Requerimento
de Informação n2 426/99.
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Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do

art. 104, caput, do Regimento Interno, a retirada do
Requerimento de Informação n2 426/99, de minha au
toria, que "solicita informações ao Sr. Procurador Ge
rai da República a respeito das providências tomadas
por essa Procuradoria a respeito do relatório final da
CPI sobre o Ecad".

Sala das Sessões, 13 de maio de 1999. - Depu
tado Bispo Wanderval, PUSP.

VOTO

O pedido possui amparo regimental (art. 104).
Voto Pelo Deferimento.
Sala de Reuniões, 26 de maio de 1999. - Depu

tado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,
Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 26-5-99. - Heráclito Fortes, 12

Vice-Presidente no exercício da Presidên
cia.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 457, DE 1999

(Do Sr. Wellington Dias)

Requer informações ao Sr. Ministro
da Agricultura e do Abastecimento, so
bre o Projeto Lontra, no Município de
Campinas, Estado do Piauí.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, com base no

art. 50, § 22 da Constituição Federal, combinado
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados, que, ouvida a Mesa, sejam
solicitadas informações ao Sr. Ministro da Agricul
tura e do Abastecimento, no sentido de esclarecer
esta Casa quanto à situação do Projeto Lontra, no
Município de Campinas, Estado do Piauí, conforme
a seguir:

1. Os recursos previstos para esta obra já foram
liberados?

2. O referido projeto prevê indenização para as
famflia que terão seus imóveis prejudicados pela
construção desta barragem? Há previsão do início do
pagamento destas indenizações?

3. Caso a obra não tenha sido iniciada, é possí
vel o remanejamento da verba programada para
construção de estradas na mesma região?

Justificação

Os moradores do Município de Campinas - PI,
estão receosos quanto ao recebimento de indeniza-
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ção por conta do alagamento de suas terras. Segun
do foram informados, não consta no projeto a previ
são de indenização aos moradores das terras que
vão ser inundadas.

Por outro lado, os moradores alegam que não
têm problemas de falta de água na região, entre
tanto,reclamam a falta de estradas ligando os Mu
nicípio de Picos (PI) a São João do Piauí (PI),. e
que muitas das principais estradas por onde é feito
o escoamento da produção da região, onde deverá
se implantado este projeto, encontram-se em con
dições precárias necessitando de providências ur
gentes.

Assim, propomos a realização de levantamento
desta situação, a fim de conhecermos e encaminhar
mos as providências cabíveis com vista a melhor con
tribuir no desenvolvimento dos programas de desen
volvimento no Estado do Piauí.

Sala das Sessões, 27 de abril de 1999. 
Welllngton Dias - Deputado Federal PT/PI.

REQUERIMENTO N2 ,DE 1999
(Do Sr. Welllington Dias)

Solicita a retirada de tramitação do
Requerimento de Informação n2457/99.

Senhor Presidente,
Solicito a retirada de tramitação do Requeri

mento de Informação nIl 457/99, de 27-4-99, dirigido
ao Excelentíssimo Ministro da Agricultura e do Abas
tecimento que solicita informações sobre o Projeto
Lontra, do Município de Campinas (PI).

Sala da Sessões, 6 de maio de 1999. 
Wellington Dias, Deputado Federal PT/PI.

VOTO

O pedido possui amparo regimental (art. 104).
Voto pelo Deferimento.

Sala de Reuniões, 26 de maio de 1999. - Depu
tado Heráclito Fortes. - Primeiro Vice-Presidente,
Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 26-5-99. - Heráclito Fortes. 

152 Vice-Presidente no exercício da Presi
dência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 533, DE 1999

(Do Sr. José Dirceu)

Requer ao Sr. Ministro Chefe' da
Casa Militar informações relativas à pes-

soa do requerente, constante de regis
tros e bancos de dados do governo Fe
deral.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Excelência, nos termos do art. 50

da Constituição Federal e na forma dos arts. 115 e
116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados
que, ouvida a Mesa, sejam requeridas ao Sr. Ministro
Chefe da Casa Militar, para fins de instrução de pro
cesso de anistia, informações relativas à pessoa do
requerente constantes de registros e bancos de da
dos do Governo Federal, especialmente do extinto
Serviço Nacional de Informações - SNI, da subsecre
taria de Inteligência, do Departamento de Administra
ção Geral e Agências Regionais, da Secretaria de
Assuntos Estratégicos, da Agência Brasileira de Inte
ligência - ABIN, da Secretaria de Inteligência da Ae
ronáutica, do Centro de Inteligência do Exército e da
Marinha.

Sala das Sessões, 4 de maio de 1999. - Depu
tado José Dirceu.

REQUERIMENTO N2, DE 1999
(Do Sr. José Dirceu)

Requer retirada de proposição.

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais, a retirada de

tramitação do Requerimento nll 533/99, de minha au
toria.

Sala das Sessões, 24 de maio de 1999. - Depu
tado José Dirceu.

VOTO

O pedido possui amparo regimental (art. 104)
Voto pelo Deferimento
Sala de Reuniões, 26 de maio de 1999. - Dep.

Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Rela
tor.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 26-5-99. - Heráclito Fortes 111

Vice-Presidente no exercício da Presidên
cia.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
. N2 562, DE 1999

(Do Sr. Deputado Antonio Carlos Biscaia)

Solicita Informações ao Sr. Secretá
rio Nacional Antidrogas a respeito dos
procedimentos adotados em relação à
atuação de agências federais americanas
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de inteligência e de combate ao narcotráfico
em território brasileiro.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exª, com fundamento no art. 50

da Constituição Federal e na forma dos arts. 115 e
116 do Regimento Interno, que seja solicitado ao Sr.
Secretário Nacional Antidrogas as seguintes infor
mações:

• especificação da cronologia dos pro
cedimentos e providências levadas a efeito
pela Secretaria Nacional Antidrogas referen
tes à atuação das agências federais ameri
canas de inteligência e de combate ao nar
cotráfico em território brasileiro;

• fornecimento de quaisquer informa
ções, documentadas ou não, referentes à
atuação das agências federais americanas
de inteligência e de combate ao narcotráfico
em território brasileiro;

• explicitação dos dispositivos legais
que regulamentam a atuação das agências
federais americanas de inteligência e de
combate ao narcotráfico em território brasi
leiro, especificando-se aqueles que estão
sendo violados, bem como a existência ou
não de reciprocidade com o governo dos
Estados Unidos para atuação de órgãos
brasileiros congêneres em território nor
te-americano.

Justificação

A prestigiada revista Carta Capital publicou, na
sua edição datada de 12 de maio de 1999, reporta
gem intitulada de "O Mundo das Sombras", na qual

. se analisa a atuação da Central lntelligence
Agency(CIA), da Drug Enforcement Administration
(DEA) e do Federal Bureau of Investigation (FBI) em
território brasileiro.

Conforme as informações veiculadas na citada
matéria, essas agências estariam atuando no Brasil
sem um controle efetivo por parte da Polícia Federa',
órgão ao qual, segundo o Acordo de Combate ao
Narcotráfico firmado entre Brasil e EUA, a DEA de
veria prestar contas.

Ainda de acordo com a reportagem da Carta
<?~pital, o Serviço d~ ~erações de Inteligência Po
liciai (SOIP) da PoliCIa Federal (antigo Centro de
Dados Operacionais - CDO) seria, desde a sua cri
ação em meados dos anos ao, "uma instalação da
CIA no Brasil". Instalação esta que não estaria
prevista em nenhum acordo formal firmado entre o
Brasil e os EUA. Essaagência teria também "quatro

bases em pleno funcionamento: Belém, Cuiabá,
Porto Velho e Brasília". Estariam sendo instalados
outros escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro,
Recife e Manaus.

Tais denúncias, extremamente graves, são
corroboradas pelos depoimentos que o Chefe da
Casa Militar, general Alberto Cardoso, e o chefe da
Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD), Sr. Walter
Maierovitch, prestaram perante à CPI do Narcotráfi
co da Câmara dos Deputados. Com efeito, ao ser in
dagado sobre as operações da CIA e da DEA no
Brasil, o general Alberto Cardoso afirmou que "essa
liberdade de alguns órgãos estrangeiros no combate
ao narcotráfico é uma de nossas preocupações. Há
muita desenvoltura nessas ações". Já o Sr. Walter
Maierovitch assinalou que "se a CIA e a DEA não
reconhecerem a responsabilidade da Senad na co
ordenação de suas atividades no Brasil eu vou bri
gar, porque isso será uma afronta ao Presidente da
República". E prosseguiu: ''todos os agentes da
CIA e da DEA devem apresentar-se à Senad, todos
devem ser relacionados. Sem isso, não tenho
como comprovar se agem irregularmente ou não.
Cooperação, sim. Invasão da soberania e coopta
ção, não".

Pois bem, do nosso ponto de vista, a mera
possibilidade de que as citadas agências america
nas estejam agindo no Brasil, sem o devido con
trole por parte das autoridades brasileiras, se
constitui em fato da mais extrema gravidade, pois
significaria clara afronta ao princípio da soberania
nacional.

Deve-se levar em consideração que algumas
dessas agências, como a CIA e o FBI, não se desti
nam exclusivamente ao combate do tráfico de dro
gas, mas a inúmeras outras atividades. Entre elas
podemos destacar o monitoramento de atividades
antiamericanas, o acompanhamento da atividade
política do País, destacadamente dos partidos de
esquerda e dos movimentos sociais, o levantamento
de informações sobre espionagem industrial e a vio
lação de patentes, a defesa dos interesses das em
presas americanas etc.

Sala das Sessões, 6 de maio de 1999. - Depu
tado Antonio Carlos Biscaia, PT - RJ.

VOTO

Estando <:Ie acordo com o art. 50, § 22 da
Constituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa, Voto Pelo Encaminha
mento.



VOTO

Estando de acordo com o art. 50, § 22 da
Constituição Federal,e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa, Voto pelo Encaminha
mento.

Sala das Sessões, 26 de maio de 1999. -
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vi-
ce-Presidente.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 26-5-99. - Heráclito Fortes, 12

Vice-Presidente no exercício da Presidên
cia

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N!l647, DE 1999

Solicita ao Sr. Secretário de Estado
de Planejamento e Avaliação que oficie
ao IBGE para prestar informações acerca
do Valor Bruto da Produção a custo de
fatores e a preços de mercados da pro
dução e consumo nacionais dos produ
tos abaixo nominados.

Sr. Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22 da Constitui

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 22, e 115, in-'
ciso I do Regimento Interno, solicito a V. Exll que seja

Defiro, ad referendulTI da Mesa.
Em 26-5-99. - Heráclito Fortes. - 12

Vice-Presidente no exercício da Presidên
cia.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NSl 569, DE 1999

(Do Sr. Clementino Coelho)

Solicita informações ao Sr. Secretá
rio Executivo da Câmara de Políticas Re
gionais do Conselho de Governo a res
peito da paralisação da obra "Adutora
do oeste" executada pelo Departamento
Nacional de Obras contra a Seca 
DNOCS.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. ExII, com base no art. 50 da Cons

tituição Federal e na forma dos arts. 115 e 116 do
Regimento Interno que, ouvida a Mesa, sejam solici
tadas informações ao Sr. Secretário Executivo da
Câmara de Políticas Regionais do Conselho de Go
verno no sentido de nos informar a respeito da para
lisação da obra "Adutora do Oeste", executada pelo
Departamento Nacional de Obras contra a Seca 
DNOCS.

Justificação

A obra adutora do Oeste, iniciada em 1993, e
retomada como prioridade do Governo Federal, du
rante a campanha eleitoral, em julho de 1998, tinha a
previsão de término do trecho 1, entre os municípios
de Orocó e Ouricuri, Pernambuco, no mês de de
zembro de 1998.

Entretanto, já estamos em maio de 1999 e as
informações que nos chegam das lideranças da re
gião é que esta obra está totalmente paralisada des
de final do ano passado. Além disso, a empreiteira
contratada, em meados do ano passado para execu
tar esse trecho, não cumpriu o contrato. E, além de
receber praticamente todos os recursos dos servi
ços prestados, não vem pagando fornecedores e os
trabalhadores, causando sérios prejuízos para a
economia local.

Diante da prioridade dessa obra para o sertão
pernambucano, a qual repercutirá na dinâmica produ
tiva dos municípios da região, solicito respostas aos
questionamentos abaixo declinados:

a) O valor total da obra;
b) O valor do trecho Orocó e Ouricuri;
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Sala de Reuniões, 26 de maio de 1999. - Depu- C) OS valores executados até o momento;
tado Heráclito Fortes - Primeiro Vice-Presidente, d) O nome da empreiteira que foi contratada
Relator. para a finalização do trecho acima e seu estado de

origem;
e) Em que condições esta empresa foi contra

tada (modalidade da licitação, dispensa, enexigibili
dade ou outras);

f) Cópia do despacho administrativo, com a fun
damentação, homologando e adjudicando a empresa
como contratada desta obra;

g) Quem deu causa ao não cumprimento do
contrato?

h) Na hipótese da inex~cução por conta da em
presa contratada, informar as medidas punitivas to
madas até o momento e cópia do contrato onde prevê
os tipos de punição;

i) Qual é a responsabilidade jurídica do
DNOCS, caso a empresa contratada não cumpra os
compromissos financeiros com empresas subcontra
tadas e trabalhadores?

j) A relação dos municípios que serão beneficia
dos pela obra.

Sala das Sessões, 11 de maio de 1999. - Depu
tado Clementlno Coelho.



Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 26-5-99. - Heráclito Fortes, 12

Vice-Presidente no exercício da Presidên
cia.
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encar:ninhado ao Sr. Secretário de Estado de Plane- Sala das Sessões, 18 de maio de 1999. - Luiz
jamento e Avaliação - SPA - Dr. Edward Amadeo - Bittencourt, Deputado.
para que oficie ao IBGE a prestar informação, a se- VOTO
guir formulada.

1. O valor bruto da produção, a custo de fatores Estando de acordo com o art. 50, § 22 da
e a preços de mercado, da produção e consumo naci- Constituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do
onal de veículos automotores, energia elétrica, (dis- Regimento Interno da Casa, Voto Pelo Encaminha-
criminada entre o uso residencial e outras), combustí- mento.
vel e derivados, e telecomunicações. Sala de Reuniões, 26 de maio de 1999. - Depu-

2. Tal informação reveste-se de fundamental tado Heráclito Fortes - Primeiro Vice-Presidente,
importância para o andamento da Comissão Especi- Relator.
aI da Reforma tributária desta Câmara dos Deputa
dos.

Sala das Sessões, 13 de maio de 1999. - Depu
tado Marcos Cinfra, PL- SP.

VOTO

Estando de acordo com o art. 50, § 22 da
Constituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa, Voto Pelo Encaminha
mento.

Sala de Reuniões, 26 de maio de 1999. - Depu
tado Heráclito Fortes. - Primeiro Vice-Presidente,
Relator

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 26-5-99. - Heráclito Fortes. - 12

Vice-Pre'sidente no exercício da Presidên
cia.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
:Nl! 691, DE 1999

(Do Sr. Deputado Luiz Bittencourt)

Solicita informações do Sr. Secretá
rio Nacional dos Direitos Humanos sobre
não-pagamento de Indenização.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22 , da Constitu

ição Federal e nos ~rts. 24, inciso V e § 22 ; e 115,
inciso I, do Regimeflto Interno, solicito a V. Exl!
seja encaminhado ao Sr. Secretário Nacional de
Direitos Humanos o seguinte pedido de informa
ções:

a) Quais os motivos que impedem o Governo
brasileiro de pagar indenização à família do sindica
lista João Canuto, decidida pela Comissão Interame
ricana de Direitos Humanos?

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nl! 756, DE 1999

(Dos Srs. Airton Cascavel e Regis Cavalcante)

Senhor Presidente,
Conforme disposto nos arts. 115, inciso I e 116,

inciso 11, alínea b, requeremos, por meio do Ministé
rio do Orçamento e Gestão, em face de eventuais fra
udes com recursos da Amazônia, conforme notícias
veiculadas pela imprensa escrita (cópia em anexo),
as seguintes informações do Sr. Ministro Pedro Pa
rente:

1. quais irregularidades, envolvendo a Superin
tendência de Desenvolvimento da Amazônia, consta
da auditoria promovida pela Secretaria de Controle
Interno?

2. quais tipos de fiscalização ou auditoria foram
providenciadas pelo Ministério envolvendo, direta ou
indiretamente, a Superintendência de Desenvolvi
mento da Amazônia?

3. A Secretaria de Controle Interno ou o próprio
Ministério recebeu quais denúncias relacionadas à
fraudes na Sudam?

4. quais projetos ou empreendimentos deixarão
de ser implementados ou tornados irregulares, em ra
zão de erros de procedimentos ou fraude detectada
durante fiscalizações?

5. quais medidas saneadoras foram adotadas no
âmbito do Ministério e quais providências administrati
vas estão em curso para cobrar responsabilidades?

6. deixou-se, em virtude de denúncias, de des
pender qualquer recurso orçamentário àquela Supe
rintendência?

Sala das Sessões, 19 de maio de 1999. 
Deputado Airton Cascavel - Deputado Regis
Cavalcante.
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·Um festival de fraudes com Irrecursósda Amazônia

l'I'i'
Domingo, 2 de maio de 1999 oGLOBO o PAÍS·S

-,
I

,o
I::

~.

~
;
IV
-...I

D~svio pode chegar a R$ 250 milhões por causa de sonegaç~o,superfaturamento, notas frias e projetos fantasmas
• 1

8
rn
o
tTl
'"Oc::

~
rn

o
~.
õ
o
>-

i'

Tourinho:
errOS. Sim,

fraudes não
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• BElÍM. O superintendente I
da Sudarn, José Arlur Gue-
des Tourinho, disse que en· .
Iregou à Secretaria de Poli- I
IIcas Regionais um docu- Ii
mento de 2U3 páginas e.n, i
que contesta, Item por Item, I,
lodas as Irregularidades na' I;
Sudalll al">Iltadas pelos au- I
ditares do Ministério do Or- I:
çarnento e Gestão. Ele rec<>-; ':
nheceu que os funcionários: I
da superintendência comI>' , li
leram alguns -erros de pro- I'
cedlmento' constalados pl>' I
10$ auditores, mas nada que.
conllgure Iraude ou desvio
dos recursos do Finam.

- Não houve Irregularl. I

dades da Sudam nesses ca
sos. Foram aponladas ~rre-,

gularldades eomelldas pe
los responsáveis pelos pro-
letos - disse ele.

1'ourlI1110, no cargo desde
novembro de 1996 por Indl·
cação du senador Jáder '
Barbalho (PMDIl-PA), se re

_.J-&.'I!~ W?"m li"*'7 I

ACtlliu
provar luvestimentos.

A Campo Verde Comércio e Ser·
viços LIda., de Recl/e, que leria,
fornecido R$ 7,7 milhões em vel··
culos, máquinas e equipamentos
em 94, 95 e 96, lambém não foi en·
contrada no endereço que lorne
ceu e consta como Inidônea em
Pernambuco. A Concórdia Veicu
las LIda., lambém de Recile, que
leria fornecido caminhões
Volkswagen zero qullômelro, na
verdade é uma revendedora da
Ford e provou que suas notas U
nham sido lalslllcadas.

No lugar de agropecuArtaa,
galpães vazios e eocrllórlos
A Procuradoria da República

em Belém, que vai propor uma
ação civil pública para tenlar rea
ver o dinheiro desviado, desc<>
briu que a eMA e oulras qualro
empresas paraenses que frauda
ram projelos aprovados na Su
dam estão lodas estreltamenle li
gadas. Os sócios da CMA são os
mesmos da Curlume do Pará S/A,
que, por sua vez, são os mesmos
da )(Jnguara Indústria e Comércio
S/A e lambém aparecem na com
posição societária da Fazenda Al
to Bonito S/A (Fabosa) e da Alyá
Agroindústria S/A. As duas últi
mas receberam US$ 1,2 milhão. e
US$ l,i milhão da Sudam, respec· '
Uvamente, e também nào ,exls~

Rodrlco França Taves

Enviado especial
'! (,h"l '

• BElÍM. Uma auditoria compr<>-
· vyu Iraudes grosseiras em proje

tds de tnvesUmenlo realizados
com recursos do Fundo de Desen
vp,lvlmenlo da Amazõnla (Flnarn)
e"autorlzados pela Superlnlen-

• dêncla de Desenvolvlmenlo da
Ajnazõ\lla (Sudam). Os auditores
df,.Secrelarla de Conlrole Inlerno
dp. Ministério de Orçamento e
dFstão constaiaram um rombo

• d,,," pelo menos R$ 133.9 milhões
e1n alto projetos fiscalizados em

~
to Grosso e do equivalente a

U'$ 11,9 milhões (cerca de R$
2 ,4 milhões) em cinco projetos
n<;1 Pará. Por causa de oulra Inves-

• lig~ÇàO em curso, o desvio pode
e!iegara R$ 25U milhões.

.Há provas de que, com a coni-
,. v~f1c1ade IIscals da Sudam, os em·
p,~los responsáveis pejos pr<>
jetos apresentaram nolas IIscals
(rIM para lelitar jusU/lcar o gasto

.• de. recurSOS IInanclados pelo FI
n!\in;superlaluraram em até 724%

, o"p'feço de máquinas. veiculos,
h~'~l~~lações e obras civis; fizeram
cpllstruções menores e mais bara
t~l~ue as projetadas; Inventaram
tr.~lsações fomerclals com em·
presas lantilsmas; lalslfjcaram
c~virat'" d~ preslação de servi· .
cos: e auresentaram eQuipamen-
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de sua delesa, sob a alega
ção de que o documento é
sigiloso, Ele sustentou que
a Sudam liberava os recur-'
50S para os projetos e de- ,
pois, quando fiscalizava a
Implantação deles e desco
bria fraude. não liberava no-
vas remessas de verba.

- COII\O posso saber se o
recurso será bem aplicado
antes de Iiberâ-lo? - alegou,

O superiutcndenle nâo
explicuu como alguns proje
tos fantasmas receberam
milhões. do.f~Il.aI)l. durante I

anos a lia selll a.Q. menos
existir Iis'calT~e,r.'te. SegulI:
tio Tour;n,hq. ,f!Jn ~ua gestão,..
Já (oram cancelados 80 pro
jelos irregulares e mais 20
serão canceladus IIUS próXi·
mos djas. .', ,.> .

Foi o ex-mInIstro do Orça· '
mento Paulo raiva Quem
determinou, em dezembro,
que Tourinho elltregasse
sua delesa por escrito. Devi·
do às fraudes encontradas,
osauJitotes da Secretaria:
de Controle Interno lizeram I

, um relatório consjderando I

I Irregulares as cO/ltas do fi
nam de l' de jullio de 97 a
3U de lunho de 98 e o envia. '
ram ao,TCU, ao qual caberá,
o Julgamento do processo. :
A defesa de Tourinho será
agora examinada pelos au~

ditores..Como a Sudam (oi:
Irallsferlda do Mlnlslérlo do
Orçamellto e Gestão para a ~

Secretaria de I'oliticas Re.
gionals, vinculada dlrela<
mente à Presidência da Re
pública, caberá agora ao
Controle llllerno emitir {)
parecer IInal que será sul>-:
meUdo ao .ministro Ovldlo
de A/lgells, Os auditores es
peram que toda a diretoria'
da Sudam s.~a 7xonerada,.

RS 6 milhões para instalar lrig()rí~

lico e emitiu dezenas de Hotas Hs
cais, não está reglstr~ç~1'0 Crea,
nunc~ recolileu .FGTS, ou INSS, e
uão p~çe,emitlr IIptas .nsc~is.

'\ 'ld"·'A;" to .,

.31 MOINHO SANTO ANTONIO, de
Cuiabá: Superlatoramento de 545%
na compra de três grupos de gera~

úores e oulIas irregularidades,

• 5) ROYAl ETIQUETAS, de Cuia·
bá: Notas liscals Irias pala com
provar a aplicação de recursos.

• 6) AGROPECUARIA SANTA JÚ
LIA, de Cocalinho (MTl: As terras
só foram adquiridas .depois de o
projeto lá estar aprovado na Su
dana. Fraude em nota fiscal, su
perlaluramento na compra de
tratores. documentação falsa so-,
bre cabeças de gado,

• 4) PYRAMIO CONFECÇÕES, de
Cuiabá: Desvio de R$ 4,7 milhões,

. na compra de máquinas de CQstu
ra e outras Jrregularidades.

• 7) SAINT GERMANY AGROIN
DUSTRIAL, em Cuiabá: Falsifica
ção nas assinaturas nos coutra·
tos de fornecimento de máQui~

nas. Os preços aprovados peja
Sudarn para as obras est ão
381,34X achn3 do mercado e há
um superraturamenhJ de R$ 7,5
milhões no preço do sistema de
geração de energia tmpfantado. O
rombo atinge R$ 32,3 milhões. _ ,
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~05t ARTUR Guedes Tourlntw, superlnb ,dente da Sudam, acusa<!o de compactuar com Itrelularldades e fraudes

Verbas autorj!~ada~,para fi~udadores
:1 : ';1" , .....

Superintendente libera reclrsos para firma ~cusadas de irregularidades

lIvamente, e também nao ,eXIS~

tem. Nos endereços loram encon
trados galpões abandon~dos e
escrHÓrJos.

- É possível provar Que, nes
ses casos, houve desvio de 100%
das verbas do Finam, Essé dlnheh'
lO nunca 101 aplicado nos pro/.,,:'
tos. Verllicamos que ele sal da "
conta das empresas e, em vez de ,
ser usado no pagamento de servJ~

ços, vai para empresas do próprio
grupo ou para os sócios pessoas
tísicas. O dinheiro s6 circula entre I

eles - diz o procurador da Repú- I

blica Ubiratan Cazelta, que obte
ve da Justiça Federal a quebra do
sigilo bancário das empresas e há
um alio rastreia as fraudes.

"

• BELÉM, o Conselho DeUberatlvo leram o valor adulterado.
daSudam aprovou em sua úIUma·' A Procuradoria da República;
reunião, em 28'de dezembro de-chegou a obter, no mesmo pro
98, a liberação de mais R$ 12,2 ml· cesso, a decrelação da Indlsponi·

• _, . • IMes do. FIMflI~PI'~aa 'empr~sa bilidade dos ~n~ 1I~~sdosu'·,
Açap entre amlgos para Araguaia n~v~a,,!ie ~~Io Gross!" perilllendellle da SudaI1\pevldo a"

teutar ,~omprovardespesas mesmo já ·sabendo, nessa data. outra Irreg.l'larldade 'pareclda~"

I Das cinco empres.as, só o Cur~'''f,r.que os a';ldJtores da Secretaria pc Tourinho ná9,acolheu uma recO'- \
tume e a Xiuguara conseguelJl,,~.,:~:Controle,J~terno.tlphamco.qJpro-,mendação do ,procurador Pedro
comprovar .0 .gasto de' pejo me-:~l' ivado·que a empresa usara.oa:tas,.!Taques paré\"Que fossem sustadas
nos,10% dos' ce,cursos do Finam.;~,'.1:- fiscals Irias. de cC?mpras ,em:em-:! todas as Hberações de '.verbas do
Mas os auditores descobljram,~~.,presas fantasmas, para tentar Jus- ;Finam para o Moiuho santo AJJ1~

que ambas apresentaram notas •. '.IIUcar· o desvio de,cerca de R$lO \nlo, de Cuiabá, onde também Já 11
Iiscais emitidas por, empresas do 'f ,milhões: A· Resolução' 8,97 I' do . nham sido comprovadas Irregula
próprio grupo para tentar.com~'::'-!,ConseJhoDeUberativo da Sudam ridades, e autorizou a'Uberação
provar despesas. " .. é assinada pelo próprio superln. de R$ ,6,7. milhôes, Tourinho con, ';

Na ação civil pública, o procu- tendente da autarquia, José Artur • seguiu cassar a Indisponibilidade
rador Cazelta se prepara para res- "Guedes Tour)nho. Ele já Unha re- de bens através de recurso ao Trl
ponsabilizar também os fiscais da:· , cebldo InUmação dos auditores bunal Reglollal Federal (TRF),
Sudam que, apesar de' todas as ~·':·~·Ipara\apr~sentar sua defesa no mas sua situação no· processo
evidêllclas em contrário. atesta~ '.', processoe,'por Isso, não poderá não é das melhores<
ram a exJstêncla dos projetos em ;' alega{ desconhecimento, ' ,
sucessivos laudos de fiscalização "Em dezembro, a Araguaia Hé- Sele de 0110 ~preendlmentos
elaborados nos úlUmos anos. ,.":; vea .também lá era uma das em. com traud.. aao de um SÓ dono

-Pelas regras da Sudam, as Ih,· presas processadas pela Procura- O Moinho Santo Antônio per-
berações ocorrem por fases, Para: . ,dorla da República em M!'to Gros· tence a José Osmar Borges, dono
a CMA foram liberados pratlca-. " so por causa de 'raudes compro- de sete dos oito empreendlmen
mente 100% dos recursos /Inan· vadas pela Receita Federal no Inl· tos em Mato Grosso onde os au
dados. Não há como seguir em do de 98. No dosslê consta, por dllores do Govemo comprova
lrente sem uma fiscalização 'rau-: exemplo, que as empresas Co· ram 'raudes grosseiras.
dada - radoclna. merda! Gama de Produtos Ali· ..

Ao aprofundar as Invesliga- mentidos e'Comerclal de.Semen· • 11 PYRAMlD AGROPECUARIA,
çóes com a afuda da Receita, Ca- les Bahia, que supostamente Ie- em Rosário do Oeste (MTl: Super.
zeUa dcscol>rlu outras três elU~ . riam fornecido nolas de compro faturamento de 643% no preço da
presas fantasmas (Jue estão rece- . vação de despesas para a Ara· Fazenda São Lucas.
belldo mllhóes da Sudam de lor- guala lIévea, não têm sede ptl>
ma Iraudulenta e que também de-. " prla e estão com a Inscrlçáo no, • 2) SUPERFRIGO INDÚSTRIA E
verão ter seu sIgilo bancárIo que-' cadastro de CGC extlntas;'e qUI· COMÉRCIO. de RondonópoUs IMTl:
brado nos próxJmos dfas. Só uma as notas IlscaJs da Semar Servlç' A Inslallec Construções e Instala-
R$ 23 mllhóes no últimos anos.. de Recuperação de Máqulnas ti i' Çães.Técalcas, que leria recebIdo----------========

~~~!·;;;r;;e~t;;;'; -~qulparnen.
1 \05 usados como se tivessem sido

~ompradoscom verba do finam.

~.Su""r1utel\lleute é acu...do de
(', ',; lentar arquivar a1ndJcând'!

, No relalórlo conlidenclal, obt!
dR,PeIo GLOBO, os auditores re
c"mendam i'0 ministro do Orça
',!,ento e Geslão que suspenda
;'\\~dlatamente a aprovação de
nl'vos projetos com. recursos do
Fpl~m, para impedir a conllnua- '
çfJP das irregularidades; relacio-
nam lodos OS ,crimes de sonega~

çâo lisca! e contra a ordem tribu~

(ária cometidos pelos responsá·
veis pelos projetos; e pedem aber~

lura de processos administrativos
dis~!Jlli'lares,citnt"L""IU'lcioná
rios" d~ls,~dam envoJ'lldus naS
fraudes" eptre eles o ,superinten
dente Jos, Artur Guedes Touri"
nho; aClJsjloo de tentar ,arQuJvar
uma sindicância interna mesmo
sabendo que tinham sido consla~
ladas Irregularidades, ·Os (atos

i apurados;'por esta equipe de audi
1Qrifl sãorgraves e· comprometem
a Imagellj da administração públl
ca'"Jconduíram os auditores.

I
Colnpanhia abllOcveu

R$ 15 úillbi>es e sequer existe
i No Pará, ajudados por técnicos

I da Receita, os auditores descO"
briram que seis empresas lantas-

I
mas recebem regularmente linan·
clamenlos da Sudam e que proJe-
tos financiados com milhões de

, dólares do Finam até hole não
'I' existem. Há provas, por exemplo,

de que a Companhia de Mecanl·

I zação da Amazônia (CMA), que
recebeu o equivalente a US$ 9 ml·

I Ihôes (R$ 15,3 milhôes) entre

I
, 1993 e 1996 e teoricamente deve

ria estar com 81.37% de seu em
, preendlmento implantados, nun-

I
ca funcionou no endereço regis
trado na Sudam (Avenida Conse'
Ihelro Furtado 1.066, em Belém)
nem em qualquer outro, Mesmo
sem exJsllr, a CMA apresentou no
#~~ ,; .. , • .,.lc- 'rhc: n.!'lr.1 trutar co,"-
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Procuradoria denuncia que
Sudam favoreceu a Vale
Ação na Justiça contesta isenção de Jrnposto de Renda

Rodrigo França Taves

Enviado especial

• BELÉM. A Procuradoria da Repú
blica no Pará vai entrar com ação
civil pública na Justiça Federal
para contestar a decisão do Con
selho Deliberativo da Superinten
dência do Desenvolvimento da
Amazônia (Sudam) de conceder
isenção e redução de Imposto de
Renda para a Companhia Vale do
Rio Doce. O procurador Ubiratan
Cazetta disse que a isenção irre
gular, decidida na reunião da Su
dam de dezembro passado, che
gará a R$ 80 milhões por ano na
produção de minério de ferro e a
R$ 40 milhões por ano na extra
ção de manganês nas minas da
Vale, em Carajãs. Segundo o pro
curador, os novos donos da em
presa deverão se benehciar da
isenção desde ·1995 - ano em
que a Vale, ainda como estatal,
apresentou o requerimento à su
perintendência.

Na ação, Cazetta vai sustentar
que a Vale não tem direito ao be
neficio porque a simples extração
de minérios nas minas de Carajás
não caracteriza um processo de
industrialização, o que só aconte
ceria se houvesse um beneficia
mento posterior do produto. Pela
lei, a Sudam só pode conceder
isenções de IR para empreendi
mentos industriais ou agropecuá
rios. Pelo mesmo motivo, o Minis
.tério da Fazenda votou contra a
concessão do beneficio à Vale na
reunião de dezembro. O superin
tendente da Receita Federal no
Pará, José Barroso Tostes Neto,
apresentou voto por escrito ex
plicando porque a Vale nào laz jus
ao incentivo, mas o Conselho De
liberativo (Condel) aprovou o pe
dido .da empresa por p votos

contra um. ,
Segundo Cazetta, há três '\!los

o Condel rejeitou o mesmo I:jedi
do de isenção fiscal da Vale para
sua produção 'de .puro no P.ará,
por considerar que nào havia in
dustrialização no processá. Na
época, a empresa ainda era esta
tal. O superintendente da Sudam,
José Artur Guedes Tourinho, dis
se que a decisão do órgão de con
ceder o benefício se baseia em
parecer do Departamento Nacio
nal de Produção Mineral (DNPM)
sustentando que tanto os proje
tos que se esgotam na atividade
extrativa quanto os que associam
o beneficiamento têm natureza
de empreendimento industrial..
Segundo o DNPM, industrializa
ção é uma operação fisica'ou quí
mica que modifica a natu~eza do
produto ou o aperfeiço1J. para
consumo, o que acontece· com o
minério extraido em Carajãs.

MJnistro buscou solução para
impasse da Vale

Na reunião do Condel em de
zembro, o ministro Ovídeo de An
gelis, secretárío de Pofitica\; Re
gionais do Governo, tentou resol
ver a polêmica fazendo a Vale se
comprometer a verticalizar:sua
produção dentro de cinco anós, o
que significa passar da simples
extração para o beneficiamen~o e
a produção de ferro-guza ou ~ço

aqui mesmo no Pará. A compa
nhia concordou com a propost~ e
será críada uma comissão cá,m
representantes da Vale e da Su
dam' para estudar a viabilidade
econômica da medida. A propos
ta fez o Governo do Pará mudar
de última hora sua decisão de
também votar contra a conces
são do beneficio para a Vale no
Condel, mas o procurador da Re-

pública acha que é ilegal aprovar
uma isenção liscal em troca de
uma suposta rodu ã

a reunião, o secretário de Pla
nejamento do Estado,' Sergio Be
liche Leão, pediu urna revisão ur
gente dos métodos de concessão
de incentivos fiscais pela Sudam.
O Governo do Parã está em guer
ra contra a Vale por considerar .
que o estado lucra muito pouco
com as atividades da empresa na
região de Carajãs.

- A Vale recolhe impostos co
mo se fosse um grande supermer-'
cado - reclamou. Leão.

A Receita Federal disse em seu
voto por escrito que a,vale ainda
não apresentou um relatório'
comprovando o uso do dinheiro
economizado 'ao longo dos últi
mos dez anos'de incentivos fis
cais no desenvolvimento da Ama
zônia, como determina o regula
mento da Sudam. Barroso Tostes'
disse que não há comprovação, '
por parte da Vale, das metas de
produção e emp~egos que a com
panhia se comprometeu.a criar. A
falta desses documentos, segun
do o superintendente, também
tornaria ilegal a concessão da no
va isenção de IR e ainda daria'
margem à discussão sobre os in

. centivos já recebidos.
. O superintende da Sudam dis

se que o órgão 'está respaldado
por pareceres da Universidade
Federal"do Pará (UFPa) e de sua
própria procuradoria jurídica, e
portanto pronto para contestar a
ação civil pública na Justiça. José
Artur Tourinho admitiu que a '{a
le poderá usufruir do benefício
retroativamente a 19~5, quando'
passou a ter lucro com a produ-,
ção de manganês e ferro em Ca
rajãs, mas ainda não ll-presentou
pedido nesse sentido._
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8-0 PAÍS

Denúncia relaciona fr<
Empresário acusado de desviar recursos da Sudam já e

._.'"""':!_...--.--.r-- ...._--~ -_-_~_~ __---:..-~.__-

<r---I!.-....-----..- ....--:..-----~---~~

AUGAçÃO ENTRE

~.., ,.. ....

no processo de que
falso era fantasma.
denunciado pela Pr
República, o que fa
parado no Suprem
deral (STF) à espe
ção do Senado. Ele
sinou a desapropri
das irregularidade:

O processo de (
tramitou n,) Incra

Trecho da Denúncia do Ministério Público que sustentou
a abertura de processo na Justiça Federal

Cabe aduzir que VietDte de P...... Pedrosa da sOva, :
tais IDAs.. logo tratou de vendê-los, auferiJldo, assim. VItll38em fu:
o crime. No InquéritO são ttuidas JleTU do MandalIo de ~
D? ~"~1.< ;"'~tnnn n.1n Tnefttntn Pnrrt\n.... ,:I,.. ~.'"'".;.

Notadamente. Vice"te lIe Pl1..... Pedro." lia SUva,
ap,esenmva a qualidade funciona!. comeleU o ilícito conhecendo " c<
funeionmo público do INeRA dos demais denunciados. Afinal.
conc:bavo~ eles poderia getVpr~ favotiveis à des:
de lJm iRa que wa a e:Ustência e dn~dadc duvidosas, cone
proposta de aconIo po' ele ap<eK!J1Ilda. ...

;"~.,....e-= .........c;~~

Recursos Fundiários do Incra à
época. Antônio Cesar Pinho Bra
sil, correligionário político 9,.0 se
nador Jáder Barbalho (PMDB-PA),
que era então o ministro da Refor
ma Agrária. Osenador aparece na
denúncia do Ministério Público
por ter enviado exposição de mo
tivos a Sarney enfatizando as van
tagens da desapropriação, apesar
de todas as evidências contidas

Rodrigo França Taves

• BRASíLIA. Investigado pela Pro
curadoria da República no Pará
por ser o dono de três empresas
fantasmas que desviaram R$ 23
milhões do Fundo de Investimen
tos da Amazônia (Finam), o fazen
deiro Vicente de Paula Pedrosa
da Silva está envolvido também
num dos maiores escãndalos do
Ministério da Reforma Agrária
durante o Governo Sarney: a de
sapropriação fraudulenta da Fa
zenda Paraíso. supostamente
com 55 mil hectares, em Vlzeu
(PA). Semanas depois de Pedrosa
receber do Incra 55 mil títulos da
dívida agrária (rDAs) pela desa
propriação. descobriu-se que a
fazenda não existia: a área que ele
dizia ser sua pertencia há muito
tempo a outros proprietários. Pe
la participação na fraude, Pedro
sa responde a processo por pecu
lato e furto na 12! Vara Federal de
Brasília. com mais três funcioná-

, rios do Incra que, segundo o pro
curador da República Luiz Augus
to Santos Lima, autor da denún
cia, comprovadamente falsifica
ram termos de vistoria e outros
documentos para consumar o cri
me.

Entre os funcionários do [ncra
denunciados está o secretário de
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l'erça-feira, 4 de maio de 19~~=

u.!t~

era investigado por envolvimênto em escândalo no Governo Sarney

! afazlJutl:':l. Pa~
Jãé:lllt não foi

'(J{:litadotia d"
ria o casO fio::ar
ü Tribuna! fe
r;,. de é1.utm'-iz3··
CI]0:gQU qlJe :1:;,~

!t;l\ü $2a~. ::;":.lber

f:sapr·~pri,:v;:l:J

" passos rápi-

: l~END~aINCRA EA SUnJlM

dó~, àpêsar do!; reiterados ider.
tas de en~efil1élro5. ilgról'ltllt\b~ do '
óigãt:J de qUê, pelos /~valltài'rten
tos ~art/:)gratll:tls rllàlizatiós. a-Ia"
zerlda de Petlro~a estava sUper
posta a outras pi"<:lpriédades pro
dutivas, como a Boa Ventura e a
Banack. O fazendeiro retebeu os
.55 mil TDAs poucos dias depdis
da assinatura da escritUra de de
sapropriação amigâvel. QUarldC) a

Editoti. d~ Art~

itliUde loi dl!l1ul'ldada e o /ncra
,máhdbu apreender os titulos. Pe
drosa jã os tinha repassado
adiárite tolrt um desâgio de 88%,
Opl'l!julztl at:abou ficàlldC) com o
luÍldo de péllllãO da Pottobrâs.

Apesar de respelnder a inqUéri
to crirnihal ria PF desde 1990 por
esse escâl1dillo. Pedrosa cotise
gulU àptbVáf hà Sudam, entre
1992 ~ 1996, o litiàl1éiamento com

recursós do Fundo de Investi"
mentos da Amazônia para pelo
rnenos três empreendimentos
fantasrnas: Frango Norte Agroin
dustrial. Agropecuária Hakone f.

Fazenda Agropastoril São Pedro
conforme revelou reportagem de
GLOBO domingo. Segundo a q~

núncia apresentada pelo procura
dor da Repl1blica Ubiratan Caz~l

ta. que deu origem a um pedld'
de quebra do sigilo bancário d
fazendeiro. só a Frango Norte r.
cebeu da Sudam pelo menos F
23 milhões (corrigidos para ValI
res de hoje).

Para comprovar o uso do c
nhelro num empreendimento ql
não eXiste. Pedrosa apresente
notas Ilscais frias de uma empr
sa de engenharia e arquitetura.
VHU Uda, que teria Sé respom
billzado pelas obras de Insta
ção física da empresa. Ao ser cc
tactada pelo Ministério Píibli
Federal. a VHU negou ter pre!
do qualquer serviço à Fran
Norte. O procurador compro\'
qlle Pedrosa USOU tia nota fri:
assinatura de um ex-sócio
VHU que, na ocasião. jã til'lha
retirado da empresa. Além di~

a VHÚ na época na suposta tr
saçâó já mudara até de razão
dai e, por isso, não-usava mai
notas fiscais antigas, •

~~~---------.........·lolOli.."..I...;.....'...' .....!l·_....r!..! ..." .....•..-' ..·.ü..... ....--------
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VOTO 'i" , , , ,'" '" CO~'U~$ÃP OÊ'AGRICULTURA E

Estando de acordo com Qart. 50, § 2Qda CQnsti~ .POlÍTICA RURt~"L
tuição Federal, e com os arts. 115 e 116 do ~egimf,m~ S",pcomi$s~o Permanentt:: p$Ja ti'~it,,:/

to Interno da Ca~, Voto Pelo EncaminhamentQ, Cr$c:!ltQ e 90 Endividi:,ll"llcnto Rural
Sala de Reuniões, 26 de maio de 1999..... Depu.. OFíCIQ NII 1/fJ9

tado Heráclito Fortes - Primeiro Vioe..PreQidente,
Relator. . f3rasma, .~ 9 dê rnaio "l999

VOTO

Defiro, ad r~ferendum da Mesa
Em 2E!"!;i"99.- HerádHo Fortes, 1º Vi

çl\'''Presidente no exerdclo da 1·"lresicH*nda.

Estando dt;l acordo com o é,xL 60, § 22 da Consti·
tuiçâo Fed~ral, ecom os arts. l'i 5 (~ '! 16 do Flegimen
to Int~rnQ da Casa. VQto Pelo EnGarninharnenio.

$a,I~ dE) Rel,lni~s, 26 de maio de 199f). - Depu
t~c;Io "'.~q,Jto fartes - Primeiro \lice-Presidente,
~f;ll~tor.,

.,'SenhQr Pfesigent~,
E;nOaminhQ ªVO$SFl Excele;nda Flr:jQFj(:'!ú'imen'to

de Infprm~~~ aprovado, un,,!nirn;smente, j:.J!:Ji' esta
$t.lbçQmi~., na r~""nião ordinária real!zada em

.1'HHJ9i a $,ªr enpaminhando ao SeGretário Especial
de PQUt;~::; Regionais.

Re~p~it()~tiU'flen~, DepuÍê:tdo Ronaldo Calado,
Pre~idente. '.

REQUEFUMeNTO DE !~J\F~:J;;:::~~}t;'c,i";:! 0~;')

N2 758, Of:'l
(pq Sr. Airton Dii::JP)

$pIlÇ,til jrrformaçõi~s a;:c-;, ~\;J:;;E0r i:maA

qutlVQ, pertinente a«Jim'f." de i«éf:i;\t:mfiive
QflçiQI (FAe)~ pqr p~T'tfr'l; {]>;:! l\UltttlQ'i(iades
Pút?U~Q' p~rteneentes aos Poderes Ex&
ç~tlvol L~gi,l~tivQ e Judi~iário~ p:ffira fins
Pfrtiçy'are$.

, ~~nhor Presidente,
Req!Jeirp ~ V. E;>(ã, com !lU' :.ivi:. {} }2º, da

COnstitLlição Feperal e arts. i 1l5!'$ j!6 do net~imento

Intarnq da Câmara d9S Deput:a.dü8 ouvida a
MeSa, $E)jam 'solicitadas ao Poder E;,;eetri:h!(l; inforrna
çóes ~ r~speito do uso de Aeronave: Ofld81~ por parte
~ A~çridade$ Públicas pertenc:entes aos Poderes
fxeGytivo,lef;lislativo e Judiciátio, para fins particula·
r~1 .

ÇQnsiq~rando informações divulgadas pela im·
prem~a 'nacional, de que algumas Rutorldadt's públi
ea~ fiteram uso de aviões da F;t',,13 p;:\ra CDrn suas
farnflj~Ej passear até a paradis{8.t:;f3. iliEif1,8; Fernando

,de NQrql'lha, como os casos \:]':' í'\ilirílstro u:Je Estado
Chefe gl:l Ca$~ ~ivil daPresidêm;jD Fi,"'~júbnca e do

Defiro, ad referendum da Mesa,
Em 26~5·99 Heráclito Fortes, .... 1~ Viw .

ce·Presidente no exercfcio da Presidência, .

REQUERIMENTO DE INFORMAÇé)E;S
Ng 757, DE 1999

(Da Subcomissão Permanente para Tratar do Crédi..
to e do Endividamento Rural)

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2Q,da Con~ituição

Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 2Q; ~ 115, inoiso I,
do Regimento Interno da Câmara dO$ PeputadO$, rew
queremos a Vossa Excelênciasejam solicitadas ~Q Sr.
Ovfdio Antonio de Angelis, SecretáriQ Especial QI:) Pplfw
ticas Regionais, as seguintes informaçÕl;ls:

1, Qual o valor aplicado anualmente Pelas inl~ti·

tuições financeiras gestoras dos Fundos Gom:,tituCiQ~

nais de Financiamento do Norte, do Nordeste e do .
Centro·Oeste nessas regiõeli), CQm reçu~O$ al;ticio..
nais (o chamado "mix") do Fundo de Amparo ao Tra"
balhador - FAT e do Banco Nacional de Oe~~nvqlvi.

mento Econômico e Social - BNDeS'?
2. Quantos produtores rurais for~rn 'ttiln(fi~Q$

pelos financiamentos a que $(i) refere o item ant~ri(')f,

segl.mdo as faixas de valor financiado c:te ~t~ Ctlm mil
reais; entre cem mil e duzentos mil reais; e aQimª de
duzentos mil reais?

3. Quantos produtores rurais foram i"diViduíill~

mente financiados pelos reoursos a que se refere ()
item 1, segundo as respeçtivas categorias, e qUant~s

cooperativas de produtores rurais?
4. Qual o montante despendido anualmente pe~

los Fundos Constituoionais para proceper à equaliza"
ção das taxas de juros dos recursos da~ outras fontes
que eompõe o "mix"?

Sala das Reuniões, 18 de maio de 1999. 
Deputado Ronaldo Calado, Presidente .... A~ôolO
Jorge, PFL - TO; Augusto Nard~., PPQ .... RS;
Carlos Batata, PSDB - PE; Carlos 0"'081, PMOQ ...
PB; Geraldo Simões, PT - BA: Joio e..ldas, PMN 
AL; Julio Semeghinl, PSDB .... 5P; I,.ul~ ÇarlOfl
Helnze, PPB - RS; Nllton Capixaba, PTa "'" R9;
Pompeo de Mattos. PDT - RS; RQmel Aol~lo, f1PIa

\ - MG: Waldemir Moka, PMDB - MS.



Justificação

Dois fatos nos chamam atenção sobre a Su
dam: o primeiro é sua intenção de financiar atividades
desportivas, exposta no Informativo da Superinten
dência do Desenvolvimento da Amazônia Su
dam/CCSM/98, publicado na página eletrônica do ór
gão na rede mundial de computadores, a internet; o
segundo refere-se ao escandaloso contrato do Se
nhor Edson Arantes do Nascimento, que receberia
R$500.000,OO, para proferir palestra.

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 50 da Constituição Federal,
com base no art. 115, inciso I, do Regimento Interno,
e de conformidade com o que preceituam os arts. 20
e 26, da Lei n2 9.649/98, solicito a Vossa Excelência,
seja encaminhado ao Sr. Secretário Especial de Polí·
ticas Regionais, as seguintes questões sobre financi
amentos da Sudam a empresas de futebol e à ativida
des relacionadas ao desporto:

1) Há projetos de financiamentos da
Sudam a atividades desportivas e a empre
sas de futebol na região amazônica? Em
caso afirmativo, qual o inteiro teor destes
projetos? Quais os objetivos e finalidades
destes projetos?

2) Em que aspectos os incentivos fi
nanceiros às atividades desportivas pode
estimular o desenvolvimento econômico da
região amazônica?

3) A Sudam avaliou tecnicamente a vi
abilidade e os possíveis resultados de finan
ciamentos à atividades desportivas e em
presas de futebol, relacionando-os com o
desenvolvimento econômico da região ama
zônica?

4) Qual o inteiro teor do Processo
n2 427, Extrato de Inexigibilidade de licita
ção n23/99, que tem por objeto a contrata
ção dos serviços profissionais do Senhor
Edson Arantes do Nascimento para proferir
palestra sobre o futebol no mundo, publica
do no Diário Oficial da União, Seção 3, do
dia 19 de maio de 1999? Trata-se de contra
to relacionado às intenções da Sudam em fi
nanciar atividades desportivas?

VOTO

Estando de acordo com o art. 50, § 22 da Consti
tuição Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno da Casa, Voto Pelo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 26 de maio de 1999. - Deputado
Heráclito Fortes - Primeiro Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 26-5-99. - Heráclito Fortes, 12 Vi

ce-Pre~idente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 760, DE 1999

(Dos Srs. Deputados Dr. Rosinha e
Avenzoar Arruda)

Encaminha solicitação de informa
ções ao Senhor Secretário Especial de.
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Procurador Geral da República, Srs. Clóvis Carvalho Políticas Regionais s.obre financiamentos
e Geraldo Brindeiro, respectivamente. I da Superintendência do Desenvolvimen-

Considerando ainda, que conforme informa- to da Amazônia - SUDAM - às empresas
ções divulgadas por estes mesmos meios de comuni- de futebol e atividades relacionadas ao
cação, haveriàm outras autoridades públicas que desporto.
também teriam feito uso de aviões da Força Aérea
Brasileira, para se deslocarem até Fernando de Noro
nha e outros lugares, deslocamentos estes, feitos
para fins particulares.

Considerando o relatado, requeiro as seguintes
informações:

a) se o Excelentíssimo Sr. Ministro de Estado
Chefe da Casa Civil da Presidência da República e o
Excelentíssimo Sr. Procurador-Geral da República
efetuaram o pagamento pelo uso da Aeronave Oficial,
utilizava para passeios com suas famílias, até a ilha
de Fernando de Noronha?

b) Caso afirmativo, quando o fizeram? Qual o
código usado no DARF para efetuar este pagamen
to? Quanto foi pago pelo uso dos Aviões da FAB? Qu
antas pessoas se deslocaram em cada viagem?

c) Quantas pessoas ligadas aos Poderes Exe
cutivo, Legislativo, Judiciário fizeram uso de aerona
ves oficiais, a partir de 1995, para deslocamentos
com fins particulares? Especificar as datas de quando
ocorreram estes usos?

d) Informar quem autorizou a liberação destas
aeronaves, especificando o fundamento legal deste
ato.

e) No caso de viagens feitas para passeio 'na
ilha de Fernando de Noronha, informar o local onde
os mesmos se hospedaram. E os valores pagos pela
estada?

Sala das Sessões, 20 de maio de 1999. - Depu
tado Airton Dipp.



Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 26-5-99. - Heráclito Fortes, 12

Vice-Presidente no exercício da Presidên
cia.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 819, DE 1999

(Do Sr. Deputado Cunha Bueno)

Requer informações ao senhor Se
cretário de Desenvolvimento Urbano da
Presidência da República sobre a libera
ção da verba para Jardin6polis, Estado
de São Paulo, no valor de R$70.000,00,
consignada no Orçamento da União para
o exercício de 1999 (funcional programá
tica: 10.058.0183.3421.1212).

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22 , da Constitui

ção Federal, e nos arts. 115, inciso I, e 116 do Regi-

VOTO

Estando de acordo como art. 50, § 22 da
Constituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa, Voto Pelo Encaminha
mento.

Sala de Reuniões, 26 de maio de 1999. - Depu
tado Heráclito Fortes - Primeiro Vice-Presidente,
Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 26-5-99. - Heráclito Fortes, 12 Vi

ce-Presidente no exercício da Presidência.

Estando de acordo com o art. 50, § 22 da Consti
tuição Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno da Casa, Voto Pelo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 26 de maio de 1999. - Deputado
Heráclito Fortes - Primeiro Vice-Presidente, Relator.

,Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 26-5-99. - Heráclito Fortes, 12 Vi

ce-Presidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2762, DE 1999

(Do Sr. Almeida de Jesus)

Solicita informações ao Sr. Ministro
das Comunicações a respeito de conces
sões e outorga de rádios e televisões.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do

art. 50 § 22 , da Constituição Federal, e do art. 115 inci
so I, e art. 116, do Regimento Interno, encaminhar ao
Ministro das Comunicações - Sr. João Pimenta da
Veiga Filho, o seguinte requerimento de informações:

a) Quantos pedidos de concessão e outorga de rá
dios AM e FM e televisão nos sistemas de canais de sinal
aberto e de sinal fechado que estão em andamento den
tro deste Ministério, elaborados em nome de fundações?

b) Quais as fundações que figuram nestes pedidos?
Sala das Sessões, 20 de maio de 1999. - Depu

tado Almeida de Jesus, PUCE.

VOTO
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Se há motivos para a Sudam financiar ativida- REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
des desportivas lJa região amazônica a título de dina- N!! 791, DE 1999
mizar a economia regional, estes devam ser explicita- (Do Sr. Deputado Cunha Bueno)
dos à sociedade. R . f - S h M'

f
" equer In ormaçoes ao en or I-

_ En Im, o presente Requenment~ de Info~ma- nistro da Saúde sobre a liberação da ver-
çoes tem por fundamento a preocupaçao com o mte- ba par L j I P li ta E tad d S-

I bl' t I I bl" 'I b f' a aran a au s , s o e aoresse pu ICO, e o con ro e pu ICO e sacia so re os 1- P lo I d R$125 000 00 _
nanciamentos das diversas políticas regionais. S~gUnad' no voa or e t d U· i'; ,con

_" 1 a no rçamen o a n ao para o
. Sala das Sessoes, 20 de mala de 1999. - Dr. exercício de 1999 (funcional programáti-

Roslnha, Deputado Federal (PT/PR) - Avenzoar ca: 13.075.0428.2646.0122).
Arruda, Deputado Federal (PT/PB).

Senhor Presidente,
VOTO Com fundamento no art. 50, § 22 , da Constitui-

Estando de acordo com o art. 50, § 22 da Consti- ção Federal, e nos arts. 115, inciso I, e 116 do Regi-
tuição Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regimen- menta Interno da Câmara dos Deputados, solicito a
to Interno da Casa, Voto Pelo Encaminhamento. Vossa Excelência seja requerida ao Senhor Ministro

Sala de Reuniões, 26 de maio de 1999. - Depu- da Saúde, quais as razões que levaram aquele Minis-
tado Heráclito Fortes - Primeiro Vice-Presidente, tério a não liberar, até a presente data, a verba orça-
Relator. mentária de R$125.000,00, consignada no Orçamen

to da União para o exercício de 1999 (funcional pro
gramática: 13.075.0428.2646.0122), destinada para
assistência financeira à manutenção de hospital?

Sala das Sessões, 20 de maio de 1999. - Depu
tado Cunha Bueno.
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mento Interno da Câmara dos Deputados, solicito a
Vossa Excelência seja requerida ao Senhor Secretá
rio de Desenvolvimento Urbano da Presidência da
República, quais as razões que levaram aquele Mi
nistério a não liberar, até a presente data, a verba or
çamentária de R$70.000,00, consignada no Orça
mento da União para o exercício de 1999 (funcional
programática: 10.058.0183.3421.1212), destinada
para obras de infra-estrutura urbana?

Sala das Sessões, 20 de maio de 1999. - Depu
tado Cunha Bueno.

VOTO

Estando de acordo com o art. 50, § 29 da Consti
tuição Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno da Casa, Voto Pelo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 26 de maio de 1999. - Depu
tado Heráclito Fortes - Primeiro Vice-Presidente,
Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 26-5-99. - Heráclito Fortes, 1Q Vi

ce-Presidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NR 820, DE 1999

(Do Sr. Deputado Cunha Bueno)

Requer informações ao Senhor
Secretário de Desenvolvimento Urbano
da Presidência da República sobre a li
beração da verba para Jales, Estado de
São Paulo, no valor de R$660.000,00,
consignada no Orçamento da União
para o exercício de 1999 (funcional
programática: 10.058.0183.3421.1198,
10.058.0323.3421.1400 e
13.076.0448.3460.1314).

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2Q

, da Constituição
Federal, e nos arts. 115, inciso I, e 116 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, solicito a Vossa
Excelência seja requerida ao Senhor Secretário de
Desenvolvimento Urbano da Presidência da Repúbli
ca, quais as razões que levaram aquele Ministério a
não liberar, até a presente data, a verba orçamentária
de R$660.000,OO, consignada no Orçamento da União
para o exercrcio de 1999 (funcional programática:
10.058.0183.3421.1198, 10.058.0323.3421.1400 e
13.076.0448.3460.1314), destinada para obras de in
fra-estrutura, reestruturação urbana e coleta e disposi
ção de resrduos sólidos?

Sala das Sessões, 20 de maio de 1999. - Depu
tado Cunha Bueno.

VOTO

Estando de acordo com o art. 50, § 29 da Consti
tuição Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno da Casa, Voto Pelo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 26 de maio de 1999. - Depu
tado Heráclito Fortes - Primeiro Vice-Presidente,
Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 26-5-99. - Heráclito Fortes, 111 Vi

ce-Presidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N!! 821, DE 1999

(Do Sr. Deputado Cunha Bueno)

Requer informações ao Senhor MI
nistro do Esporte e Turismo sobre a libe
ração da verba para Ituverava, Estado de
São Paulo, no valor de R$200.000,OO,
consignada no Orçamento da União para
o exercício de 1999 (funcional programá
tica: 08.046.0224.1639.2140).

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2!l, da Constitui

ção Federal, e nos arts. 115, inciso I, e 116 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, solicito a
Vossa Excelência seja requerida ao Senhor Ministro
do Esporte e Turismo, quais as razões que levaram
aquele Ministério a não liberar, até a presente data, a
verba orçamentária de R$200.000,00, consignada no
Orçamento da União para o exercício de 1999 (funci
onai programática: 08.046.0224.1639.2140), destina
da para construção e equipamento de ginásio polies
portivo?

Sala das Sessões, 20 de maio de 1999. - Depu
tado Cunha Bueno.

VOTO

Estando de acordo com o art. 50, § 211 da Consti
tuição Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno da Casa, Voto Pelo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 26 de maio de 1999. - Depu
tado Heráclito Fortes - Primeiro Vice-Presidente,
Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 26-5-99. - Heráclito Fortes, 111 Vi

ce-Presidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N!! 822, DE 1999

(Do Sr. Deputado Cunha Bueno)

Requer informações ao Senhor. Se
cretário de Desenvolvimento Urbano da



VOTO

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 26-5-99. - Heráclito Fortes, 12 VI·

ce-Presidente no exercício da Presidência.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 26-5-99. - Heráclito Fortes, 12 Vi

ce-Presidente no exercício da Presidência.

VOTO

Estando de acordo com o art. 50, § 22da Consti
tuição Federal, e com os arts. 115 e ~ 16 do Regimen
to Interno da Casa, Voto Pelo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 26 de maio de 1999. - Depu
tado Heráclito Fortes - Primeiro Vice-Presidente,
Relator.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 824, DE 1999

(Do Sr. Deputado Cunha Bueno)

Requer informaçÕe!1 ao Senhor
Secretário de Desenvolvimento Urbano
da Presidência da Repúbli<:a sobre a libe
ração da verba para ltapura, Estado de
São Paulo, no valor de R$'75.000,00, con
signada no Orçamento dal União para o
exercício de 1999 (funcionai programáti
ca: 15.081.0178.2219.0358)..

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § ,22 , da Constitui

ção Federal, e nos arts. 115, inciso I, e 116 do Regi·
menta Interno da Câmara dos Deputados, solicito a
Vossa Excelência seja requerida ao Senhor Secretá
rio de Desenvolvimento Urbano da Presidência da
República, quais as razões que levaram aquele Mi
nistério a não liberar, até a presente data, a verba or
çamentária de R$75.000,OO, consignada no Orça
mento da União para o exercício de 1999 (funcional
programática: 15.081.0178.2219.0358), destinada
para ações de defesa civil?

Sala de Sessões, 20 de maio de 1999. - Depu
tado Cunha Bueno.

Estando de acordo com o art. 50, § 22 da Consti
tuição Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno da Casa, Voto Pelo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 26 de maio de 1999. - Depu
tado Heráclito Fortes - Primeiro Vice-Presidente,
Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa,
Em 26-5-99. - Heráclito Fortes, 12 Vi

ce-Presidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2823, DE 1999

(Do Sr. Deputado Cunha Bueno)

Requer Informações ao Senhor Mi
nistro da Saúde sobre a liberação da ver
ba para Itaquaquecetuba, Estado de São
Paulo, no valor de R$200.000,00, con
signada no Orçamento da União para o
exercício de 1999 (funcional programáti
ca: 13.075.0428.3376.1188).

Senhor Presidente,
... Com fundamento no art. 50, § 22 , da Constitui

ção Federal, e nos arts. 115, inciso I, e 116 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, solicito a
Vossa Excelência seja requerida ao Senhor Ministro
da Saúde, quais as razões que levaram aquele Minis
tério a não liberar, até a presente data, a verba orça
mentária de R$200.000,OO, consignada no Orçamen
to da União para o exercício da 1999 (funcional pro-

VOTO

Estando de acordo com o art. 50, § 22 da Consti
tuição Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno da Casa, Voto Pelo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 26 de maio de 1999. - Depu
tado Heráclito Fortes - Primeiro Vice-Presidente,
Relator.
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Presidência da República sobre a llbera- gramática: 13.075.0428.3376.1188), destinada para
ção da verba para Itobi, Estado de São construção e equipamento de centro de saúde?
Paulo, no valor de R$60.000,00, con- Sala das Sessões, 20 de maio d(~ 1999. - Depu-
slgnada no Orçamento da União para o tado Cunha Bueno.
exercício de 1999 (funcionai programáti
ca: 10.058.0183.3421.1184).

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22, da Constitui

ção Federal, e nos arts 115, inciso I, e 116 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, solicito a
Vossa Excelência seja requerida ao Senhor Secretá
rio de Desenvolvimento Urbano da Presidência da
República, quais as razões que levaram aquele Mi-

.__ .nistériQ. a l')ã<;> liberar, até a presente data, a verba or
çamentária de R$60.000,OO, consignada no Orça
mento da União para o exercício de 1999 (funcional
programática: 10.058.0183.3421.1184), destinada
para obras de infra-estrutura urbana?

Sala das Sessões, 20 de maio de 1999. - Depu
tado Cunha Bueno.
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 825, DE 1999

(Do Sr. Deputado Cunha Bueno)

Requer informações ao Senhor Se
cretário de Desenvolvimento Urbano da
Presidência da República sobre a libera
ção da verba para Itapira, Estado de São
Paulo, no valor de R$50.000,00, consig
nada no Orçamento da União para o
exercício de 1999 (funcional programáti
ca: 13.075.0448.3460.1208).

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22, da Constitui

ção Federal, e nos arts. 115, inciso I, e 116 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, solicito a
Vossa Excelência seja requerida ao Senhor Secretá
rio de Desenvolvimento Urbano da Presidência da
República, quais as razões que levaram aquele Mi
nistério a não liberar, até a presente data, a verba or
çamentária de R$50.000,00, consignada no Orça
mento da União para o exercício de 1999 (funcional
programática: 13.075.0448.3460.1208), destinada
para ações de saneamento básico?

Sala das Sessões, 20 de Maio de 1999. - Depu
tado Cunha Bueno.

VOTO

Estando de acordo com o art. 50, § 22da Consti
tuição Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno da Casa, Voto Pelo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 26 de maio de 1999. - Dep.
Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Relator.

Defiro,ad referend,úm da Mesa.
Em 26~5-99. - Heráclito Fortes, 12 Vi

ce-Presidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 826, DE 1999

(Do Sr. Deputado Cunha Bueno)

Requer informações ao Senhor Mi
nistro do Esporte e Turismo sobre a libe
ração da verba para Itanhaem, Estado de
São Paulo, no valor de R$200.000,00,
consignada no Orçamento da União para
o exercício de 1999 (funcional programá-

. tlca: 11.065.0363.2403.0096).

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22, da Constitui

ção Federal, e nos arts. 115, inciso I, e 116 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, solicito a
Vossa Excelência seja requerida ao Senhor Ministro

do Esporte e Turismo, quais as razões que levaram
aquele Ministério a não liberar, até a presente data, a
verba orçamentária de R$200.000,00, consignada no
Orçamento da União para o exercício de 1999 (funci
onai programática: 11.065.0363.2403.0096), destina
da para construção de infra-estrutura turística?

Sala das Sessões, 20 de Maio de 1999. - Depu
tado Cunha Bueno.

VOTO

Estando de acordo com o art. 50, § 22da Consti
tuição Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno da Casa, Voto Pelo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, em 26-5-99 - Dep. Heráclito
Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 26-5-99. - Heráclito Fortes, 12 Vi

ce-Prseidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 827, DE 1999

(Do Sr. Deputado Cunha Bueno)

Requer Informações ao Senhor Mi
nistro da Saúde sobre a liberação da
verba para Indalatuba, Estado de São
Paulo, no valor de R$1.040.000,00,
consignada no Orçamento da União
para o exercício de 1999 (funcional
programática: 13.075.0428.3376.1014,
13.075.0428.3376.1212 e
13.075.0428.3376.1214).

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22, da Constitui

ção Federal, e nos arts. 115, inciso I, e 116 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, solicito a
Vossa Excelência seja requerida ao Senhor Ministro da
Saúde, quais as razões que levaram aquele Ministério a
não liberar, até a presente data, a verba orçamentária
de R$1.040.000,OO, consignada no Orçamento da
União para o exercício de 1999 (funcional programática:
13.075.0428.3376.1014, 13.075.0428.3376.1212 e
13.075.0428.3376.1214), destinada para construção e
equipamentos de postos de saúde?

Sala das Sessões, 20 de Maio de 1999. - Depu
tado Cunha Bueno.

VOTO

Estando de acordo com o art. 50. § 22da Consti
tuição Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno da Casa, Voto Pelo Encaminhamento.

Sala de reuniões, 26-5-99. - Dep. Heráclito
Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Relator.
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VOTO

Estando de acordo com o art. 50, § 22 da
Constituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa, Voto Pelo Encaminha
mento.

Sala de Reuniões, 26 de maio de 1999. - Dep.
Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Rela
tor.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 26-5-99. - Heráclito Fortes, 12

Vice-Presidente no exercício da Presidên
cia.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 830, DE 1999

(Do Sr. Deputado Cunha Bueno)

Requer Informações ao Senhor Se
cretário de Desenvolvimento Urbano da
Presidência da República Sobre a Libera
ção da Verba Para Echapora, Estado de
São Paulo, no Valor de R$75.000,00, Con
signada no Orçamento da União Para o
Exercício de 1999 (Funcional Programáti
ca: 10.058.0183.3421.1106).

Senhor Presidente,

Com fundamento no art. 50, § 22 , da Consti
tuição Federal, e nos artigos 115, inciso I, e 116
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
solicito a Vossa Excelência seja requerida ao Se
nhor Secretário de Desenvolvimento Urbano da
Presidência da República, quais as razões que le
varam aquele Ministério a não liberar, até a pre
sente data, a verba orçamentária de R$75.000,00,
consignada no Orçamento da União para o exercício de
1999 (funcional programática: 10.068.0183.3421.1106),
destinada para obras de infra-estrutura urbana?

Sala das Sessões, 20 de maio de 1999. - Depu
tado Cunha Bueno.

Defiro, ad referendum da Mesa. mento Interno da Câmara dos Deputados, solicito a
Em 26-5-99. - Heráclito Fortes, 12 Vi- Vossa Excelência seja requerida ao Senhor Ministro

ce-Presidente no exercício da Presidência. do Esporte e Turismo, quais as razões que levaram
aquele Ministério a não liberar, até a presente data, a
verba orçamentária de R$75.000,00, consignada no
Orçamento da União para o exercício de 1999 (funci
onai programática: 08.046.0224.1639.0348), destina
da para construção e equipamento de ginásio polies
portivo?

Sala das Sessões, 20 de maio de 1999. - Depu
tado Cunha Bueno.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 828, DE 1999

(Do Sr. Deputado Cunha Bueno)

Requer informações ao Senhor Mi
nistro da Saúde sobre a liberação da ver
ba para Ilha Comprida, Estado de São Pa
ulo, no valor de R$60.000,00, consignada
no Orçamento da União para o exercício
de 1999 (funcional programática:
13.075.0428.1619.0420).

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22 , da Constitui

ção Federal, e nos arts. 115, inciso I, e 116 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, solicito a
Vossa Excelência seja requerida ao Senhor Ministro
da Saúde, quais as razões que levaram aquele Minis
tério a não liberar, até a presente data, a verba orça
mentária de R$60.000,OO, consignada no Orçamento
da União para o exercício de 1999 (funcional progra
mática: 13.075.0428.1619.0420), destinada para
aquisição de unidade móvel de saúde?

Sala das Sessões, 20 de Maio de 1999. - Depu
tado Cunha Bueno.

VOTO

Estando de acordo com o art. 50, § 22 da Consti
tuição Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno da Casa, Voto Pelo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 26 de maio de 1999. - Dep.
Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 26-5-99. - Heráclito Fortes, 12 Vi

ce-Presidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N!l 829, DE 1999

(Do Sr. Deputado Cunha Bueno)

Requer Informações ao Senhor MI
nistro do Esporte e Turismo Sobre a Li
beração da Verba para Gavião Palxoto,
Estado de São Paulo, no Valor de
R$75.000,00, Consignada no Orçamen
to da União Para o Exercício de 1999

·;(Funclonal Programática:
08.046.0224.1639.0348).

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22 , da Constitui

ção Federal, e nos artigos 115, inciso I, e 116 do Regi-
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VOTO

Estando de acordo com o art. 50, § 2!! da Consti
tuição Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno da Casa, Voto Pelo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 26 de maio de 1999. - Dep.
Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 26-5-99. - Heráclito Fortes, 1Q Vi

ce-Presidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 831, DE 1999

(Do Sr. Deputado Cunha Bueno)

Requer Informações ao Senhor Mi
nistro da Educação Sobre a Liberação da
Verba Para Divinolândia, Estado de São
Paulo, no Valor R$70.000,00, Consignada
no Orçamento da União Para o Exercício
de 1999 (Funcional Programática:
08.042.0239.3273.0206).

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2!!, da Constitui

ção Federal, e nos arts. 115, inciso I, e 116 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, solicito a
Vossa Excelência seja requerida ao Senhor Ministro
da Educação, quais as razões que levaram aquele
Ministério a não liberar, até a presente data, a verba
orçamentária de R$70.000,OO consignada no Orça
mento da União para o exercício de 1999 (funcional
programática: 08.042.0239.3273.0206), destinada
para aquisição de veículo para transporte escolar?

Sala das Sessões, 20 de maio de 1999. - Depu
tado Cunha Bueno.

VOTO

Estando de acordo com o art. 50, § 2!! da Consti
tuição Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno da Casa, Voto Pelo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 26-5-99. - Dep. Heráclito
Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 26-5-99. - Heráclito Fortes, 1!! Vi

ce-Presidente em exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES.
N9 832, DE 1999

(Do Sr. Deputado Cunha Bueno)

Requer Informações ao Senhor Mi
nistro da Saúde Sobre a Liberação da
Verba Para Santa Casa de Diadema, Esta
do de São Paulo, no Valor de
R$125.000,00, Consignada no Orçamen-

to da União Para o Exercício de 1999
(Funcional Programática:
13.075.0428.2646.0346).

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22 , da Constitui

ção Federal, e nos arts. 115, inciso I, e 116 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, solicito a.
Vossa Excelência seja requerida ao Senhor Ministro
da Saúde, quais as razões que levaram aquele Minis
tério a não liberar, até a presente data, a verba orça
mentária de R$125.000,00, consignada no Orçamen
to da União para o exercício de 1999 (funcional pro
gramática: 13.075.0428.2646.0346), destinada para
assistência financeira a Santa Casa?

Sala das Sessões, 20 de maio de 1999. - Depu
tado Cunha Bueno.

VOTO

Estando de acordo com o art. 50, § 22 da Consti
tuição Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno da Casa, Voto Pelo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 26-5-99. - Dep. Heráclito
Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 26-5-99. - Heráclito Fortes, 12 Vi

ce-Presidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2833, DE 1999

(Do Sr. Deputado Cunha Bueno)

Requer Informações ao senhor
Ministro da Previdência e Assistência
Social Sobre a Liberação da Verba Para
Diadema, Estado de São Paulo, no
Orçamento da União Para o Exercício
de 1999 (Funcionai Programática:
15.081.0483.2593.0158,
15.081.0485.2596.0104 e
15.081.0483.2593.0156).

Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 22 , da Constitui

ção Federal, e nos arts. 115, inciso I, e 116 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, Solicito a
Vossa Excelência seja requerida ao Senhor Ministro
da Previdência e Assistência Social, quais as razões
que levaram aquele Ministério a não liberar, até a pre
sente data, a verba orçamentária de R$275.000,OO,
consignada no Orçamento da União para o exercício
de 1999 (funcional programática:
15.081.0483.2593.0158, 15.081.0485.2596.0104 e
15.081.0483.2593.0156), destinada para custeio das
atividades assistenciais creche comunidade Inamar e



VOTO

Estando de acordo com o art. 50, § 22 da Consti
tuição Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno da Casa, Voto Pelo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 26 de maio de 1999. - Dep.
Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 26-5-99. - Heráclito Fortes, 1g Vi

ce-Presidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nll 842, DE 1999

Solicita informação ao Sr. Ministro
da Fazenda a respeito das transferências
ao Fundo de Desenvolvimento do Nor
deste, Fundo de Desenvolvimento do
Norte e Fundo de Desenvolvimento do
Centro-Oeste.

Sr. Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do

art. 50, § 22, da Constituição Federal, e do art. 115, in
ciso I, do Regimento Interno, encaminhar ao Sr. Mi
nistro da Fazenda, Sr. Pedro Sampaio Malan, o se
guinte requerimento de informações:

a) Qual o total de recursos repassados ao Fun
do de Desenvolvimento do Nordeste, Fundo de De
senvolvimento do Norte e Fundo de Desenvolvimento

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 26-5-99. - Heráclito Fortes, 12 Vi

ce-Presidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nll 834, DE 1999

(Do Sr.Deputado Cunha Bueno)

Estando de acordo com os art. 50, § 22 da Cons
tituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regi
mento Interno da Casa, Voto Pelo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 26 de maio de 1999. - Dep.
Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 26-5-99. - Heráclito Fortes, 12 Vi

ce-Presidente no exercício da Presidência.

Requer Informações ao Senhor Mi·
nistro do Trabalho e Emprego Sobre a LI
beração da Verba para Diadema, Estado
de São Paulo, no valor de R$1oo.oo0,00,
consignada no Orçamento da União para
o exercício de 1999 (Funcionai Programá
tica: 14.078.0470.4478.0004).

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22, da Constitui

ção Federal, e nos artigos 115, inciso I, e 116 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, solicito a
Vossa Excelência seja requerida ao senhor Ministro
do Trabalho e Emprego, quais as razões que levaram
aquele Ministério a não liberar, até a presente data, a
verba orçamentária de R$1oo.ooo,00, consignada no
Orçamento da União para o exercício de 1999 (funci
onai programática: 14.078.0470.4478.0004), destina
da para reciclagem de trabalhadores e intermediação
de emprego em Diadema?

Sala das Sessões, 20 de maio de 1999. - Depu
tado Cunha Bueno.
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Lar de Menores São José, bem como para a manu- REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
tenção do lar do Ancião? N9 835, DE 1999

Sala das Sessões, 20 de maio de 1999. - Oep. (Do Sr. Deputado Cunha Bueno)

Cunha Bueno. Requer informações ao Senhor Mi-
VOTO nistro da Agricultura e Abastecimento so

bre a liberação da verba para Cunha, Esta
do de São Paulo, no valor de R$60.000,oo,
consignada no Orçamento da União para o
exercício de 1999 (funcionai programática:
04.014.0078.1646.0284).

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22, da Constituição

Federal, e nos arts. 115, inciso I, e 116 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, solicito a Vossa
Excelência seja requerida ao Senhor Ministro da Agri
cultura e Abastecimento, quais as razões que levaram
aquele Ministério a não liberar, até a presente data, a
verba orçamentária de R$60.0oo,0Q, consignada no
Orçamento da União para o exercício de 1999 (funcio
nai programática: 04.014.0078.1646.0284), destinada
para aquisição de patrulha mecanizada?

Sala das Sessões, 20 de maio de 1999. - Dep.
Cunha Bueno.

VOTO

Estando de acordo com o art. 50, § 2l! da Consti
tuição Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno da Casa, Voto Pelo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 26 de maio de 1999. - Dep.
Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Rela
tor.



COMISSÃO ESPECIAL

Estando de acordo com o art. 50, § 2!! da Consti
tuição Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno da Casa, Voto Pelo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 26 de maio de 1999. - Dep.
Heráclito fortes, Primeiro Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 26-5-99. - Heráclito Fortes, 12 Vi

ce-Presidente no exercício da Presidência.

Destinada a proferir parecer ao Pro
jeto de Lei Complementar n2 18, de 1999,
que "regula o art. 163, incisos I, 11, 11I e IV,
e o art. 169 da constituição federal, dis
põe sobre princípios fundamentais e nor
mas gerais de finanças públicas e esta
belece o regime de gestão fiscal respon
sável, bem assim altera a lei complemen
tar n2 64, de 18 de maio de 1990". (res
ponsabilidade fiscal)

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N!! 843, DE 1999

(Da Comissão Especial- Responsabilidade Fiscal)
(PLP n2 18/99)

Solicita informações ao Sr. Ministro
de Estado da Fazenda.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22, da Constitui

ção Federal, e nos arts. 115 e 116 do Regimento
Interno, solicito a Vossa Excelência seja encaminha
do ao Exm2 Sr. Ministro de Estado da FaZenda, Sr.
Pedro Malan, o seguinte pedido de Informações:

Solicitamos a V. Exll o envio das informações a
seguir relacionadas, inclusive em meio magnético,
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do Centro-Ceste desde a sua constituição até a pre- que servirão para subsidiar os trabalhos da Relatoria
sente data? do Projeto de Lei Complementarn2 18, de 1999, que

b) Qual a taxa de administração praticada pelos "Regula o art. 163, incisos 1,11,11I e IV, e o art. 169 da
Bancos de desenvolvimento e do Brasil no que tange Constituição Federal, dispõe sobre princípios funda-
à administração dos recursos dos Fundos menciona- mentais e normas gerais de finanças públicas e esta-
dos no item anterior? belece o regime de gestão fiscal responsável, bem

c) Qual o montante dos recursos auferidos a tí- assim altera a Lei Complementar n2 64, de 18 de maio
tulo de taxa de administração por cada banco menci- de 1990".
onado no item anterior, suas aplicações e rendimen- ' As informações a seguir deverão vir, se possí-
tos financeiros? vel, segregando os valores relativos aos Poderes

d) Qual a destinação dos recursos retidos a títu- Executivo, Legislativo, Judiciário, ao Ministério Públi-
lo de taxa de administração e seus rendimentos finan- co e aos Tribunais e Conselhos de Contas e abranjam
ceiros? as respectivas administrações diretas, autárquicas,

Sala das Sessões, 20 de maio de 1999. - Dep. fundacionais e empresas estatais dependentes:
João Caldas, PMN/AL. 1. O montante da dívida contratual e mobiliária

VOTO da União, de cada estado, do Distrito Federal e dos
municípios das capitais, bem como os valores corres
pondentes às operações de créditos por antecipação
de receita orçamentária efetuadas nos exercícios de
1997, 1998 e 1999;

2. O montante dos gastos com o serviços da dí
vida contratual imobiliária, descriminando separada
mente seus componentes, da União, de cada estado,
do Distrito Federal e dos municípios das capitais, nos
exercícios de 1997,1998 e 1999;

3. O montante da dívida consolidada da União,
de cada estado, do Distrito Federal e dos municípios
das capitais, nos termos do art. 18 do Projeto;

4. O montante global da receita tributária dispo
nível e do produto da arrecadação de tributos, discri
minados por tributos, contribuições e transferências,
da União, de cada estado, do Distrito Federal e dos
municípios das capitais, no termos dos arts. 32, IX, e
26, 11, b, do Projeto, abrangendo, mês a mês, os exer
cícios de 1996 a 1999;

5. A relação dos estados e municípios que já
criaram regimes próprios de previdência social para
seus servidores públicos, bem como os que já man
tém entidades específicas para tal fim, e, ainda, os
montantes comprometidos com tais gastos e entida
des;

6. O montante dos gastos com pessoal ativo,
inativo e pensionistas e encargos sociais da União,
de cada estado, do Distrito Federal e dos municípios
das capitais, nos termos dos arts. 26 e 103 do Projeto,
identificando quais entes não observariam os limites
ali fixados;

7. O montante dos gastos com serviços de ter
ceiros da União, de cada estado, do Distrito Federal e
dos municípios das capitais, nos termos do art. 103
do Projeto, nos exercícios de 1997, 1998 e 1999; e



VOTO

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 844, DE 1999

(Da Comissão Especial- Responsabilidade Fiscal)
(PLP n2 18/99)

Estando de acordo com o art. 50, § 22 da Consti
tuição Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno da Casa, Voto Pelo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 26 de maio de 1999. - Dep.
Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 26-5-99. - Heráclito Fortes, 12 Vi

ce-Presidente no exercício da Presidência.

Brasília, 24 de maio de 1999

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 50, § 22 , da Constituição

Federal, e dos arts. 115 e 116 do Regimento Interno,
solicito a Vossa Excelência o envio dos Requerimen
tos de Informações, em anexo, aos Ministros de Esta
do da Fazenda e do Orçamento e Gestão.

Esclareço, ainda, que referidos requerimentos
foram aprovados em reunião ordinária desta Comis
são, no dia 20-5-99.

Atenciosamente, - Dep. Joaquim Francisco,
Presidente.

Solicita informações ao Sr. Ministro
de Estado do Orçamento e Gestão.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22 , da Constitui

ção Federal, e nos arts. 115 e 116 do Regimento
Interno, solicito a Vossa Excelência seja encaminha
do ao Exm2 Sr. Ministro de Estado do Orçamento e
Gestão, Sr. Pedro Parente, o seguinte Pedido de
Informações:

Solicitamos a V. Ex!! o envio das informações a
seguir relacionadas, inclusive em meio magnético,
que servirão para subsidiar os trabalhos da Relatoria
do Projeto de Lei Complementar n2 18, de 1999, que
"Regula o art. 163, incisos 1,11,111 e IV, e o art. 169 da
Constituição Federa', dispõe sobre princípios funda
mentais e normas gerais de finanças públicas e esta
belece o regime de gestão fiscal responsável, bem
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8. Simulações concretas do enquadramento assim altera a Lei Complementar nll 64, de 18 de maio
dos entes acima mencionados dentro dos parâmetros de 1999."
e limites fixados n~ p~ojeto de lei e.m apreço; As informações a seguir deverão vir, se possí-

Sala da Comlssao, 20 de maio de 1999. - Dep. vel, segregando os valores relativos aos Poderes
Joaquim Francisco, Presidente. Executivo, Legislativo, Judiciário, ao Ministério Públi-
Ofício nll 4/99-Pres co e aos Tribunais e Conselhos de Contas e abranjam

as respectivas administrações diretas, autárquicas,
fundacionais e empresas estatais dependentes:

1. O montante da dívida contratual e mobiliária
da União, de cada estado, do Distrito Federal e dos
municípios das capitais, bem como os valores corres
pondentes às operações de créditos por antecipação
de receita orçamentária efetuadas nos exercícios de
1997,1998 e 1999;

2. O montante dos gastos com o serviços da dí
vida contratual e mobiliária, discriminando separada
mente seus componentes, da União, de cada estado,
do Distrito Federal e dos municípios das capitais, nos
exercícios de 1997,1998 e 1999;

3. O montante da dívida consolidada da
União, de cada estado, do Distrito Federal e dos
municípios das capitais, nos termos do art. 18 do
Projeto;

4. O montante global da receita tributária dispo
nível e do produto da arrecadação de tributos, descri
minados por tributos, contribuições e transferências,
da União, de cada estado, do Distrito Federal e dos
municípios das capitais, nos termos dos arts. 32 , XI, e
26, li, b, do Projeto, abrangendo, mês a mês, os exer
cícios de 1996 a 1999;

5. A relação dos estados e municípios que já
criaralTl .. regimes próprios de previdência social para
seus servidores públicos, bem como os que já man
tém entidades específicas para tal fim, e, ainda, os
montantes comprometidos com tais gastos e entida
des;

6. O montante dos gastos com pessoal ativo,
inativo e pensionistas e encargos sociais da União,
de cada estado, do Distrito Federal e dos municípios
das capitais, nos termos dos arts. 26 e 103 do Projeto,
identificando quais entes não observariam os limites
ali fixados;

7. O montante dos gastos com serviços de ter
ceiros da União, de cada estado, do Distrito Federal
e dos municípios das capitais, nos termos do art.
103 do Projeto, nos exercícios de 1997, 1998 e
1999; e

8. Simulações concretas do enquadramento
dos entes acima mencionados dentro dos parâmetros
e limites fixados no projeto de lei em apreço;

Sala da Comissão, 20 de maio de 1999. - Dep.
Joaquim Francisco, Presidente.
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Ofício nº 4/99-Pres

Brasília, 24 de maio de 1999

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 50, § 22, da Constituição Fe

deral, e dos arts. 115 e 116 do Regimento Interno, so
licito a Vossa Excelência o envio dos Requerimentos
de Informações, em anexo, aos Ministros de Estado
da Fazenda e do Orçamento e Gestão.

Esclareço, ainda, que referidos requerimentos
foram aprovados em reunião ordinária desta Comis
são, no dia 20-5-99.

Atenciosamente, - Dep. Joaquim Francisco,
Presidente.

VOTO

Estando de acordo com o art. 50, § 2º da Consti
tuição Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno da Casa, Voto Pelo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 26 de maio de 1999. - Dep.
Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 26-5-99. - Heráclito Fortes, 1º Vi

ce-Presidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nº 845, DE 1999

(Do Sr. Geraldo Magela)

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Fazenda a respeito da prestação de
serviços de consultoria na área de Quali
dade Total.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. ExA, com base no art. 50 da Cons

tituição Federal e naforma dos arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno, que, ouvida a Mesa, seja encami
nhado ao Sr. Ministro da Fazenda o seguinte pedido
de informações:

Solicito as seguintes informações detalhadas do
processo nº 12500001000/98-43, cujo objeto é a
prestação de serviços de consultoria na área de Qua
lidade Total pela Fundação Christiano Ottoni, confor
me Extrato de Inexigibilidade de Licitação nº 07/98:

a) qual o inteiro teor do contrato assinado com a
Fundação Christiano Ottoni;

b) fundamentação da declaração de inexigibili
dade;

c) descrição das etapas de desenvolvimento da
prestação de serviços, número, perfil dos servidores
envolvidos em cada etapa e unidades envolvidas;

d) resultados parciais que embasaram o paga
mento de cada etapa;

e) qual o inteiro teor dos relatórios apresentados;
Sala das Sessões, 25 de maio de 1999. - Depu

tado Geraldo Magela.

VOTO

Estando de acordo com o art. 50, § 2!1 da Consti
tuição Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno da Casa, Voto Pelo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 26 de maio de 1999. - Dep.
Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 26-5-99. - Heráclito Fortes, 1!1 Vi

ce-Presidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nº 846 DE MAIO DE 1999

(Da Senhora Deputada Vanessa Grazziotin)

Solicita informações do Senhor Mi
nistro da Fazenda sobre os projetos e
programas financiados na Região Norte e
Estado do Amazonas com recursos do
Banco do Brasil.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2!1, da Constitui

ção Federal e nos arts. 24, inciso V e § 2!1, e 115, inci
so I, do Regimento Interno, solicito a V. ExA seja enca
minhado ao Senhor Ministro da Fazenda o seguinte
pedido de informações.

O catálogo Perfil da Educação do Banco do Bra
sil, relata mais de 1.000 projetos aprovados nas áreas
de Ciência e Tecnologia, Saúde, Assistência Social,
Educação, Recreação e desportos, Assistência a Co
munidades Urbano-Rurais, ações em prol da cidada
nia, entre outros. O catálogo destaca 84 projetos que
estão sendo executados na Região Norte. -

Como as informações destes projetos/progra
mas não estão suficientemente detalhadas, julgamos
necessário contar com as seguintes informações adi
cionais:

a) Qual o número e as áreas de atuação dos
projetos/programas financiados pelo Banco do Brasil
para a Região Norte e para o Estado do Amazonas no
período de 1995 a 1998?

b) Quais os valores aplicados em cada projeto
ano a ano?

c) Qual o percentual aplicado na Região Norte e
no Estado do Amazonas em relação ao total dos re
cursos aplicados no País?

d) Qual o motivo da Região Norte ter recebido
segundo informações constantes no catálogo acima
citado, apenas 84 projetos e somente 0,04% do valor
total deferido?



VOTO

Estando de acordo com o art. 50, § 2° da Consti
tuição Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno da Casa, Voto Pelo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 26 de maio de 1999. - Dep.
Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad Referendum da Mesa.
Em 26-5-99. - Heráclito Fortes, 12 Vi

ce-Presidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 849, DE 1999

(Do Sr. Gastão Vieira)

Solicita ao Ministro da Previdência e
Assistência Social que forneça informa
ções detalhadas sobre o recolhimento da
contribuição do salário-educação no es
tado do Maranhão.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22 da Constituição

Federação e nos arts. 24, inciso V e § 2!l, e 115, inciso
I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Excelência
seja encaminhado ao Sr. Ministro da Previdência e
Assistência Social o seguinte pedido de informações:

Tendo em vista a divulgação de informações so
bre empresas com irregularidades e sem conheci
mento da contribuição do salário-educação no estado
do Maranhão, conforme relatório encaminhado em
anexo, julgamos necessários contar com os seguin
tes esclarecimentos:

a) qual a razão para o não conhecimento da referida
contribuição por parte de grande número de empresas?

b) quanto seria arrecadado se todas as empre
sas tivessem efetuado o recolhimento devido?

Sala das Sessões, 25 de maio de 1999. 
Deputado Gastão Vieira.
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e) Quais os projetos/programas previstos para viços da dívida externa e as despesas com juros e
1999, com os respectivos recursos? Discriminar o nú- serviços da dívida interna?
mero de projetos e o montante para o País, para a Re- 5. Quais são os cem maiores credores interna-
gião Norte e para o Estado do Amazonas. cionais do Brasil e o valor do crédito de cada um?

Sala das Sessões, 25 de maio de 1999. - Depu- 6. Quais foram os cem maiores empréstimos
tada Vanessa Grazziotln. externos realizados pelo Brasil, no período de 1964 a

VOTO 1998, e qual a finalidade de cada um deles?
7. Quais são as taxas de juros praticadas atual

mente pelos bancos do Brasil, Argentina, México,
Estados Unidos, França e Japão?

Finalmente, solicito que os dados monetários
sejam fornecidos em moeda constante para que se
jam passíveis de comparação.

Sala das Sessões, 20 de maio de 1999. - Dep.
Avenzoar Arruda.

Estando de acordo com o art. 50 § 22 da Consti
tuição Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno da Casa, Voto pelo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 26 de maio de 1999. - Dep.
Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 26-5-99. - Heráclito Fortes, Presi

dente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NQ 848, DE 1999

(Do Sr. Avenzoar Arruda)

Solicita informações ao Excelentis
simo Sr. Ministro da Fazenda sobre recei
tas e despesas da União.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22 da Constituição

Federação e nos arts. 24, inciso V e § 22, e 115, inciso
I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Excelência
seja encaminhado ao Sr. Ministro da Fazenda, o se
guinte pedido de informações:

Considerando o recente acordo firmado com o
Fundo Monetário Internacional, mediante o qual o
Governo brasileiro comprometeu-se a realizar um
profundo ajuste nas contas públicas, com a conse
qüente geração de superávit fiscal já nos próximos
anos, é necessário que os parlamentares tenham co
nhecimento dos números referentes às receitas e
despesas da União, para que possam analisar as me
didas já propostas (e outras que venham a ser sugeri
das) e, dessa forma, posicionar-se da forma que me
lhor atender aos interesses nacionais. Assim, solicito
sejam respondidas as seguintes indagações:

1. Qual foi a arrecadação tributária anual da União,
discriminada por tributo, no período de 1970 a 1998?

2. Quanto o Brasil pagou de juros e serviços
da dívida externa, por ano, no período de 1970 a
1998?

3. Qual foi a evolução da dívida externa brasilei
ra, discriminada entre pública e privada, no período
de 1970 a 1998?

4. Qual foi a evolução da despesa pública brasi
leira, no período de 1970 a 1998, discriminando as
despesas com pessoal, as despesas com juros e ser-
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VOTO

Estando de acordo com o art. 50, § 2º da Consti
tuição Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno da Casa, Voto Pelo Encaminhamento.

Sala das Reuniões, 26 de maio de 1999. -
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vi-
ce-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 26-5-99. - Heráclito Fortes, 12

Vice-Presidente no exercício da Presidên
cia.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nº 850, DE 1999

(Do Sr. Clementino Coelho)

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Agricultura e do Abastecimento a res
peito de diretrizes da Empresa Brasileira
de Pesquisa Agrocupecuária - EMBRAPA.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Ex'I, com base no art. 50 da Cons

tituição Federal e na forma dos arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno que, ouvida a Mesa, sejam solicita
dos informações ao Sr. Ministro da Agricultura e do
Abastecimento no sentido de nos informar a respeito
de diretrizes da Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária - EMBRAPA.

Justificação

Em razão de notícias que nos chegam a respei
to de ações e diretrizes adotadas pela Empresa Brasi
I~ira .de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA, gosta
ria de ter esclarecimento dos seguintes itens:

1) Existe algum ato concreto à transformação
da Embrapa em um Instituto de Pesquisa, nos moldes
de Organização Social, com efeitos jurídicos na dis
pensa de concurso público para preenchimento do
quadro de seus funcionários; a inexigência de se sub
meter à Lei de Licitações, entre outros?

2) Houve alguma manifestação de algum diri
gente da Embrapa em defesa da liberação da produ
ção das plantas modificadas geneticamente - os cha
mados transgênicos? Caso positivo, gostaria de sa
ber os efeitos desses produtos na saúde dos consu
midores.

3) Quais são as entidades e empresas que com
põem o Conselho de Administração da Embrapa?

4) Qual a razão para ausência de entidades
usuárias da tecnologia produzida pela Embrapa,
como a'Contag, Asbraer e as universidades em seu
Conselho de Administração?

5) Quais foram os valores pleiteados pela
Embrapa, destinados aos projetos de agricultura fa
míliar aos Orçamentos da União dos anos de 1999,
1998, 1997, 1996 e 1995?

Sala das Sessões, 25 de maio de 1999. - Depu
tado Clementino Coelho.

VOTO

Estando de acordo com o art. 50, § 22 da Consti
tuição Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno da Casa, Voto Pelo Encaminhamento.

Sala das Reuniões, 26 de maio de 1999. -
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vi-
ce-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 26-5-99. - Heráclito Fortes, 12 Vi

ce-Presidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nº 851, DE 1999

(Do Sr. Ricardo Maranhão)

Solicita informações ao Sr. Ministro
de Estado de Minas e Energia sobre as
ações deflagradas pela Agência Nacional
de Energia Elétrica - ANEEL, em decor
rência do apagão ocorrido em 11 de mar
ço de 1999, que levou à interrupção do
fornecimento de energia elétrica aos es
tados das regiões Sul, Sudeste e Cen
tro-Oeste do País.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22 da Constituição

Federal, e no art. 115, inciso I do Regimento Interno
e, considerando o sinistro ocorrido em 11 de março
de 1999, que deixou às escuras dez unidades da Fe
deração e cerca de cem milhões de brasileiros, solici
to a Vossa Excelência seja encaminhado ao Sr. Mi
nistro de Minas e Energia pedido de informações, en
focando os seguintes itens:

1. Relatório sobre o monitoramento das ocor
rências e das reclamações dos consumidores, a partir
de 12 de março de 1999;

2. Relatório das ações das concessionárias
com relação ao ressarcimento dos prejuízos, a partir
de 12 de março de 1999;

3. Relatório de inspeção técnica da SE-Bauru,
da Cesp, e da própria empresa, no período de 16 de
março a 19 de março de 1999;

4. Cópias das informações encaminhadas à
Aneel pelo ONS e pela Cesp, em atendimento à so
licitação feita pela Agência em 16 de março de
1999.
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Justific~ção

Não obstante as informações prestadas pelas
autoridades do setor elétrico brasileiro, quando da re
alização de Audiência Pública Conjunta das Comis
sões de Minas e Energia; de Defesa do Consumidor,
meio Ambiente e Minorias; de Desenvolvimento
Urbano e Interior; de Economia, Indústria e Comércio,
e da Amazônia e Desenvolvimento Regional, a im
prensa continua apontando divergências entre as
conclusões a que chegaram as entidades diretamen
te envolvidas no acontecimento.

Diante do vulto alcançado pelo apagão, envol
vendo, efetivamente, cerca de cem milhões de pesso
as, em dez unidades da federação, faz-se mister que
não subsistam dúvidas a respeito das causas, das
responsabilidades e das providências necessárias
para que se evite a repetição de tais sinistros, asse
gurando a todos os cidadãos e entidades que tiveram
prejuízos patrimoniais ou perdas de receitas as inde
nizações legais.

Cumpre esclarecer, por oportuno, que os docu
mentos a que julgamos imprescindível conhecer na
íntegra, referem-se a registros das ações implemen
tadas pela Aneel, imediatamente após a ocorrência
do sinistro, segundo informação do seu Diretor-Geral,
Dr. José Mário Abdo, quando da realização da Au
diência Pública acima citada, em 8 de abril de 1999,
nesta Casa.

Sala das Sessões, 25 de maio de 1999. - Depu
tado Ricardo Maranhão.

VOTO

Estando de acordo com o art. 50, § 2º da Consti
tuição Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno da Casa, Voto Pelo Encaminhamento.

Sala das Sessões, 26 de maio de 1999. - Depu
tado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Re
lator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 26-5-99. - Heráclito Fortes, 12 Vi

ce-Presidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N9 852, DE 1999

Solicita informação ao Ministro das
Minas e Energia sobre alteração na legis
lação de revenda de combustível.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2° da Constitui

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V, § 2°, e, 115, inci
so I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Excelên-

cia seja encaminhado ao Senhor Ministro das Minas e
Energia o seguinte pedido de informação:

Tem fundamento a notícia de que, dentre as al
terações previstas na legislação que regula a ativida
de de revenda de 'combustíveis e lubrificantes, está a
permissão para que as Companhias Distribuidoras
explorem comercialmente Postos Revendedores?

Justificação

São notáveis as conseqüências oriundas da
atual conjuntura econômica e social do País, na qual
o fantasma do desemprego que ronda o mercado é o
que mais sobressalto provoca no lar do trabalhador
brasileiro empregado.

O comércio de combustíveis e lubrificantes no
Brasil emprega de forma direta cerca de 300 mil tra
balhadores. Se realmente procede a informação que
instrui a indagação que fazemos, certamente que o
ingresso das Companhias Distribuidoras na revenda
de combustíveis e lubrificantes irá estabelecer uma
competição extremamente desigual com os postos
revendedores, e que, sem dúvida, provocará falênci
as e subseqüente aumento de desemprego.

Sala das Reuniões, 25 de maio de 1999. 
Deputado Ricardo Maranhão.

VOTO

Estando de acordo com o art. 50, § 22 da Consti
tuição Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno da Casa, Voto Pelo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 26 de maio de 1999. - Depu
tado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Re
lator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 26-5-99. - Heráclito Fortes, 12 Vi

ce-Presidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 853, DE 1999

Solicita Informações do Sr. Ministro
da Educação, acerca do custo por aluno
do ensino fundamental, médio e superi
or, por Estado.

Senhor Presidente,
Com fulcro no art. 50, § 22 da Constituição

Federal, e nos termos dos arts. 115, I e 116 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, e con
siderando que a existência de informações precisas
acerca do custo por aluno nos vários níveis de ensino é
essencial para o exercício de uma gestão eficaz e para a
elaboração do planejamento na área educacional.
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Solicito a V. Exll seja encaminhado ao Senhor
Ministro da Educação o seguinte Requerimento de
Informações:

1-Qual o custo por aluno nas redes públicas em
1997 e 1998:
. a) no ensino fundamental;

b) no ensino médio;
c) no ensino superior;
Discriminar por estado.
11- Considerando o valor mínimo a ser despen

dido por aluno do ensino fundamental, com recursos
do Fundef, em cada estado:

a) Qual o valor mínimo previsto,em cada estado,
em 1998?

b) Qual o valor efetivamente aplicado, em cada
estado em 1998?

c) Quais os valores, previstos em cada estado,
para 1999?

Sala das Sessões, 25 de maio de 1999. - Depu
tado Aroldo Cedraz.

VOTO

Estando de acordo com o art. 50, § 22 da Consti
tuição Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno da Casa, Voto Pelo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 26 de maio de 1999. - Deputa
do Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 26-5-99. - Heráclito Fortes, 12 VI

ce-Presidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 854, DE 1999

(Do Sr. Ubiratan Aguiar)

Sr. 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 V. ExlI seja enca
minhado ao Sr. Ministro da Educação o seguinte pe
dido de informações:

1) se o valor mínimo por aluno matriculado no en
sino fundamental de R$315,OO, fixado para o exercício
de 1999, está de acordo com o que preceitua o § 12 do
art. 62 da Lei n2 9.424, de 24 de dezembro de 1996;

2) Qual o valor previsto de receita total para o
Fundef no ano de 1999?

3) Qual a matrícula total no Ensino Fundamental
no ano de 1998 e a estimativa feita para novas matrí
culas no ano de 1999, conforme dados do censo edu
cacional realizado pelo Ministério da Educação?

Sala das Sessões, 25 de maio de 1999. - Depu
tado Ubiratan Aguiar.

VOTO

Estando de acordo com o art. 50, § 22 da Consti
tuição Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno da Casa, Voto Pelo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 26 de maio de 1999. - Depu·
tado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Re
lator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 26-5-99. - Heráclito Fortes, 12 Vi

ce-Presidente no exercício da Presidência.

PORTARIA Nl! 043/99

O Primeiro Secretário da Câmara dos Deputa
dos,de acordo com o art. 259 do Regimento Interno,
combinado com o inciso II do art. 12 do Ato da Mesa n2

205, de 1990, resolve credenciar a senhora MARIA
JOSÉ JAIME como Representante da Associação
Brasileira de Organizações Não Governamenta
is/ABONG.

Câmara dos Deputados, 26 de maio de 1999. 
Deputado Ubiratan Aguiar, Primeiro-Secretário.

COMISSÕES
ATAS DAS COMISSÕES

COMISSÃO DE CONSTITU~ÃO E JUSTiÇA
E DE REDAÇAO

231 Reunião Ordinária, realizada em 26 de
maio de 1999

Aos vinte e seis dias do mês de maio de mil no
vecentos e noventa e nove, às dez horas e cinqüenta
minutos, no Plenário 1 do Anexo " da Câmara dos
Deputados, reuniu-se ordinariamente a Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, sob a Presidên
cia do Senhor Deputado José Carlos Aleluia, estando
presentes os Senhores Membros Titulares, Deputa
dos Inaldo Leitão e José Roberto Batochio, Vi
ce-Presidentes, Aloysio Nunes Ferreira, André Be
nassi, Antônio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Konder
Reis, Augusto Farias, Bispo Rodrigues, Caio Riela,
Cezar Schirmer, Darci Coelho, Edmar Moreira, Edu
ardo Paes, Fernando Coruja, Freire Júnior, Geraldo
Magela, Gérson Peres, Ibrahim Abi-Ackel, Jaime
Martins, José Antônio, José Dirceu, Jutahy Júnior,
Léo Alcântara, Luiz Antônio Fleury, Marcelo Déda,
Marcos Rolim, Mendes Ribeiro Filho, Moreira Ferrei·
ra, Mussa Demes, Nair Xavier Lobo, Nélson Otoch,
Osmar Serraglio, Paulo Magalhães, Roland Lavigne,
Sérgio Miranda, Vicente Arruda, Vilmar Rocha, Waldir
Pires, Zenaldo Coutinho, Zulaiê Cobra e os Senhores
Membros Suplentes, Deputados Átila Lins, Cláudio
Cajado, Gustavo Fruet, Henrique Eduardo Alves,
João Leão, José Ronaldo, Luís Barbosa, Nelson Mar-



Destinada a proferir parecer à Proposta de
Emenda à Constituição n2 203-A, de 1995, que "Dá
nova redação ao § 12 do artigo 222 da Constituição
Federal, suprlmlndo-se o § 22 do referido artigo, que
trata da propriedade de empresas jornalísticas e de
radiodifusão sonora e de sons e imagens", e a Pro
posta de Emenda à Constituição n2 455-A, de 1997,
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chezan, Pedro Irujo, Pedro Novais, Pompeo de Mat- a solicitação. 2) Proposta de Emenda à Constituição
tos, Roberto Balestra e Vic Pires Franco. Deixaram de Nll 4/99 - do Sr. José Roberto Batochio e outros - que
registrar suas presenças os Senhores Membros Titu- "dá nova redação ao § 511 do art. 14 da Constituição
lares, Deputados Ary Kara, Ciro Nogueira, Geovan Federal, restabelecendo a inelegibilidade para os
Freitas, lédio Rosa, Luciano Bivar, Moroni Torgan, mesmos cargos, no período subseqüente, do Presi-
Ney Lopes, Renato Vianna e Ricardo Fiúza. Abertura: dente da República, dos Governadores de Estado e
Havendo número regimental, o Senhor Presidente do Distrito Federal, dos Prefeitos e de quem os hou-
declarou aberta a reunião, passando ao exame da ver sucedido ou substituído nos seis meses anterio-
Ata da Vigésima Segunda Reunião Ordinária, realiza- res ao pleito". Relator: Deputado Antônio Carlos Bis-
da no dia vinte e cinco de maio do ano em curso. A re- caia. Parecer: pela admissibilidade. Discutiram a ma-
querimento do Deputado Luiz Antônio Fleury, foi dis- téria os Deputados Mendes Ribeiro Filho, Geraldo
pensada a leitura da Ata. Não houve discussão. Em Magela, Inaldo Leitão e Zulaiê Cobra. Em votação, foi
votação, foi aprovada por unanimidade a Ata. Ordem aprovado o parecer do Relator; contra o voto do
do Dia: O Deputado Antônio Carlos Biscaia manifes- Deputado Zenaldo Coutinho. 3) Proposta de Emenda
tou o seu voto contrário aos pareceres oferecidos aos à Constituição Nll 190/94 - do Sr. Pedro Irujo e outros
Projetos de Decreto Legislativo nlls 77/99, 78/99, - que "dá nova redação ao art. 14, § 111, da Constitui-
79/99,80/99,81/99 e 82199, que tratam da concessão ção Federal, tornando o voto facultativo". (Apensados
de exploração de serviço de radiodifusão, aprovados os PL nlls 191/94 e 291/95). Relator: Deputado Mar-
na reunião anterior. A Deputada Zulaiê Cobra reque- ceio Déda. Parecer: proferido em plenário, oralmente,
reu fosse invertida a pauta para apreciar-se o item 3 pela admissibilidade. O Deputado Gerson Peres afir-
da de nll 36. Discutiram o requerimento os Deputados mou que a proposta atentava contra o princípio da le-
Edmar Moreira e José Roberto Batochio. O Deputado gitimidade e o Deputado José Roberto Batochio en-
Marcos Rolim também requereu inversão de pauta tendeu que a proposição feria o art. 111

, parágrafo úni-
para apreciar-se o item 1 da de nll 39. O Senhor Presi- co, da Constituição Federal, convergindo ambos, no
dente, em resposta às solicitações, comprometeu-se entendimento de que a proposta era inadmissível. Os
a fazer figurar ambas as proposições como primeiro e Deputados Fenando Co~uja e .Va.ld.i~ Pires manifest~-
segundo itens da pauta de terça-feira próxima. O r~m-se_favoravelmente a admlsslb~hdade da pro~~sl-
Deputado Henrique Eduardo Alves, lembrando do çao, nao obstante fossem. contrános ao s.eu mento.
acordo feito na reunião anterior com o Deputado Edu- Os Deputados ~arco~ Rohm, E?mar Moreira, Ed.uar-
ardo Paes quanto à apreciação nesta reunião do item do P:=tes, Ibrahlm ~bl-Ackel, Vllm8:r Rocha e BISpo
1 da pauta de nll 37, requereu a inversão para apreci- Rodng~e_s convergl~a"J no entendl~ento.de que a
ar-se o referido item, tendo o Plenário aprovado a so- proposlçao era admissivel. Em votaçao, fOI aprovado
licitação. 1) Proposta de Emenda à Constituição nll o parecer do Relator, contra os votos dos Deputados
8/99 - do Sr. Ronaldo Cezar Coelho e outros _ que Gerson Peres e José. Roberto Batochio.
"institui Imposto Seletivo sobre Hidrocarbonetos em ENCERRA~ENTO: Nada mais h8:~endo a tratar, o
Estado Natural, Derivados de Petróleo, Combustíveis Senhor ~resldente encerrou a reumao às treze hora~
e Óleos Lubrificantes. Relator': Deputado Henrique e onze.mlnut?S, antes convocando outra para a próxl-
Eduardo Alves. Parecer: pela admissibilidade, com m~ ~urnta-felr~, às dez. horas. E, p~ra constar" ~u,
emenda. Foi concedida vista conjunta aos Deputados Serg~o Sampaio Contrelras de ~Imelda, Secretano:
Zenaldo Coutinho, Moreira Ferreira, Antônio Carlos lavr~1 a presente Ata, que, ~epols de aprov~da, sera
Biscaia e Fenando Coruja, em 11 de maio de 1999. O assl~ad~ pelo S~~~or Presidente e encaminhada à
Deputado Moreira Ferreira devolveu a proposição pubhcaçao no Dlano da Câmara do~ Deputados.
apresentando voto em separado. O Deputado Antô- Deputado José Carlos Aleluia, Presidente.

nio Carlos Biscaia manifestou-se favorável a proposi- COMISSÃO ESPECIAL
ções em análise na Comissão Especial da Reforma
Tributária. Discutiram, ainda, a matéria dos Deputa
dos Eduardo Paes, Jutahy Júnior, Antônio Carlos Bis
caia, Mussa Demes, Edmar Moreira e José Roberto
Batochio. Em votação, foi aprovado o parecer do Re
lator por unanimidade. O Deputado José Roberto Ba
tochio requereu fosse invertida a pauta para apreci
ar-se o item 7 da de nll 46, tendo o Plenário aprovado



Senhoras e senhores, a presente reunião desti
na-se à realização de audiência pública com o Sr.
Dermeval Gonçalves, representante da Igreja Univer
sal do Reino de Deus, e com o jornalista Alberto Di
nes, representante da Associação de Comunicação
Educativa Roquete Pinto - TVE. Vamos ter a oportu
nidade de ouvir os depoimentos dessas duas perso
nalidades. Gostaria de deixar claro aqui, e o Deputa
do Gilmar Machado já se aproxima, que vamos con
ceder um prazo de vinte minutos aos senhores expo
sitores e, depois, passaremos aos debates.

Os Srs. Deputados interessados em formular
seus quesitos deverão fazê-lo sobre o assunto das
exposições, evidentemente, pelo prazo de três minu
tos, e os senhores expositores terão igual tempo para
a réplica.
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que "Dá nova redação ao artigo 222 da Constitui- tratar, o Senhor Presidente convocou reunião para o
ção Federal", apensada àquela. (Propriedade de dia primeiro de junho, terça-feira, às quatorze horas e
Empresa Jornalística) trinta minutos, no plenário onze, com a seguinte pau-

81 Reunião, realizada em 26 de maio de 1999. ta: Audiência Pública com representantes da
Aos vinte e seis dias do mês de maio de mil e ABRA~~ :- Associação Brasi~eir~ de ~adiodifusã?

, , Comunltarra; da ANER - Assocraçao NaCIonal de Edr-
n~vecentos e noventa e nove, as qUinze horas e onze tores de R 't . d CNBB - C f ~ . N' I
mInutos, no plenário onze, do Anexo " da Câmara . eVls as, e. a on ere~_cl8: aCiona
dos Deputados, reuniu-se, ordinariamente, sob a Pre- dos BIspos do BraSil; e en~errou a reunl~o as, dezes-

S'ldeAnc'la do De tad A rt X ~ C' - sete horas e dezessete minutos. A reunlao fOI grava-
pu o y on erez, a omlssao d t t "f ' d d'f' d

Especial destinada a proferir Parecer à Proposta de ~ e as ,no as ,aqUlgra Icas, apos eco I Ica .~~, se-
Emenda à Constituição nQ 203-A, de 1995, que "Dá ra~ publicadas Juntamente com esta Ata, no Dlarlo d~
nova redação ao § 12 do art. 222 da Constituição Fe- C.amara do~ Dep~tados. E, p?~a const~r, eu, Valdl-
deral, suprimindo o § 22 do referido artigo, que trata vmo Tolentlno Filho, Secre,tano,. lavrei a presente
da propriedade de empresas jornalísticas e de radio- Ata ~ue, após aprovada, sera aS~lnada pelo Senhor
difusão sonora e de sons e imagens" e à Proposta de PreSidente, Deputado Ayrton Xerez.
Emenda à Constituição nQ 455-A, de 1997, que "Dá O SR.,PRESID~NTE (Deputado Airton Xerêz) -
nova redação ao art. 222 da Constituição Federal", Havendo nu~ero reglm~:,tal, d~cl?~o abertos o~ tr~-
apensada àquela, Compareceram os Senhores balho~ da o~ava reunlao. ordlnana ,da cO~lssao
Deputados Ayrton Xerêz, Bispo Rodrigues, Dr. Rosi- Especial destinada,a proferrr pare~er a PEC n 455,
nha, Gilmar Machado, Henrique Eduardo Alves, José do D~putado AloysIo Nun~s Fe;r~lra, que trat~m .da
Ronaldo, Luiz Bittencourt, Pastor Jorge, Oliveira Fi- p~oprredade de empres~s Jornallstlcas e de radlodlfu-
lho, Pedro Celso Santos Filho Silas Câmara Vic Pi- sao sonora e de sons e Imagens.
res Franco, Wag~er Salustiano'e Walter Pinh~iro, titu- .!endo em conta a distribuição de ~ta da sétima
lares' Fernando Gabeira Luiz Moreira Murilo Domin- reunlao a todos os membros presentes, Indago sobre
gos ~ Regis Cavalcante, ~uplentes. Cdmpareceu, ain- a necessidade de sua leitura.
da o Deputado Aloysio Nunes Ferreira, não-membro. O SR. DEPUTADO FERNANDO GABEIRA -
Não compareceram os Senhores Deputados Albéri- Solicito a dispensa da leitura, Sr. Presidente.
co Cordeiro, Anivaldo Vale, Antonio Joaquim Araújo, O SR. PRESIDENTE (Deputado Ayrton Xerêz)
Arolde de Oliveira, Clementino Coelho, Francisco - Está dispensada a leitura por solicitação do Deputa-
Garcia, João Colaço, Joel de Hollanda, José Carlos do Fernando Gabeira.
Martinez, José Thomaz Nonê, Luís Eduardo, Neiva A ata está em discussão. (Pausa.)
Moreira, Olavo Calheiros, Pinheiro Landim, Roberto Não havendo quem queira discuti-Ia passamos
Brant e Vittorio Medioli. Havendo número regimental, à votação.

. o Senhor Presidente iniciou a reunião. Ata - O Se- Os Srs. Deputados que a aprovam permane-
nhor Presidente indagou sobre a necessidade da lei- çam como se encontram. (Pausa.) A ata está aprova-
tura da Ata da sétima Reunião, a qual foi dispensada da.
a pedido do Deputado Fernando Gabeira. Não haven
do quem quisesse discuti-Ia, foi colocada em votação,
recebendo aprovação unânime. Ordem do Dia 
Audiência Pública com o representante da Igreja Uni
versal do Reino de Deus, Senhor Dermeval Gonçal
ves e com o jornalista Alberto Dines. O Senhor Presi
dente comunicou que primeiramente seriam ouvidos
os Senhores Expositores para, em seguida, serem fe
itas as interpelações. Falou em primeiro lugar o Se
nhor Dermeval Gonçalves e, em seguida, o jornalista
Alberto Dines. O Deputado Aloysio Nunes Ferreira,
primeiro signatário da PEC 455-A/97, falou antes dos
inscritos para o debate. A seguir, interpelaram os
Expositores os Deputados Henrique Eduardo Alves,
Luiz Moreira, Fernando Gabeira, Santos Filho, Wag
ner Salustiano e Oliveira Filho. Nada mais havendo a
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Aos Deputados que desejarem inscrever-se
para debater peço que o façam junto à Secretaria.

Sem mais delongas, concedo a palavra, primei
ramente, ao Sr. Dermeval Gonçalves, representante
da Igreja Universal do Reino de Deus, assinando-lhe
um prazo de vinte minutos.

O SR. DEPUTADO HENRIQUE EDUARDO
ALVES - Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ayrton Xerêz)
- Pois não, Deputado Henrique Eduardo Alves.

O SR. DEPUTADO HENRIQUE EDUARDO
ALVES - Sr. Presidente, passei agora pelo corredor
onde estão sendo realizadas dezenas de reuniões de
outras Comissões e encontrei vários Parlamentares
da nossa Comissão, que estão por chegar e pediram
desculpas pelo atraso, em virtude de outros compro
missos.

Quis justificar aos nossos debatedores de hoje
que os Parlamentares estão fazendo um esforço para
chegar aqui, devido a outros compromissos, neste
mesmo corredor da Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ayrton Xerêz)
- Muito bem. Passamos a ouvir o Sr. Dermeval Gon
çalves, representante da Igreja Universal do Reino de
Deus.

O SR. DERMEVAL GONÇALVES - Sr. Presi
dente e Srs. Deputados, sinto-me honrado com o
convite que recebi para participar desses trabalhos
atribuídos àComissão Especial destinada a examinar
e dar parecer às propostas de emenda à Constituição
Federal, sendo que a de n1l 203-A, de 1995, dá nova
redação ao § 111 e suprime o § 211 do art. 222 da Carta
Magna, bem como a Emenda nll 455-A, que propõe
nova redação ao mesmo art. 222.

A PEC nll 203 -A, de 1995, do ex-Deputado La
provita Vieira, suprime o § 211 e dá nova redação ao §
111 do art. 222, que passaria a ter a seguinte redação:

§ 111 - É vedada a participação de pes
soa jurídica no capital das empresas jorna
lísticas, de radiodifusão sonora e de sons e
imagens, exceto a de partido político - está
aí o fulcro da emenda -, de entidades sem
fins lucrativos e de sociedades cujo capital
pertença exclusiva e nominalmente a brasi
leiros.

Já a PEC nll 455, de 1997, do Sr. Deputado
Aloysio Nunes Ferreira, propõe suprimir os §§ 111 ?211

do art. 222 da Constituição Federal, que passana a
ter a seguinte redação:

A propriedade de empresa jornalística
e de radiodifusão é privativa de brasileiros

natos ou natl,Jralizados há mais de 10 anos,
ou de empresas 'constituídas sob as leis
brasileiras - aqui já é a modificação -,
que tenham sede e administração no País,
cuja titularidade de pelo menos 70% (seten
ta) do capital total e votante pertença nomi
nalmente a brasileiros natos ou naturaliza
dos há mais de dez anos.

Ambas as PECs, no meu entender, comple
tam-se, pois excluir as entidades sem fins lucrativos
dos meios eletrônicos de comunicação de massa se
ria penalizá-Ias, uma vez que às fundações hoje em
funcionamento, sem fins lucrativos, não é defeso
esse acesso.

No que tange à PEC do ilustre Deputado Aloysio
Nunes Ferreira, não se compreende ainda o porquê
do impedimento da participação da pessoa jurídica no
capital social das empresas jornalísticas e de radiodi
fusão sonora e de sons e imagens, pois sabemos que
o capital privado de pessoas físicas é extremamente
restrito em nosso País.

A indústria de comunicação de massa, especial
mente as empresas jornalísticas e de radiodifusão so
nora e de sons e imagens, está passando por profun
das transformações tecnológicas, exigindo cada vez
mais volume de recursos financeiros, não só para a
sua sobrevivência, para sobreviver à concorrência
geral, mas especialmente aos novos avanços, com o
advento da televisão digital e de alta definição.

Esse sistema, já implantado na Europa e no Ja
pão, está em fase de implantação nos Estados Uni
dos, cada qual com padrões definidos.

No Brasil essa mudança ainda está em fase de
indagação, devendo o Ministério das Comunicações,
em futuro próximo, tomar as medidas iniciais para
este novo sistema que altera completamente o rumo,
especialmente da televisão.

O sistema de televisão de alta definição muda o
negócio, não muda apenas a televisão. A televisão
como a vemos hoje em dia é a mesma de cinqüenta
anos, mudando apenas na qualidade do sinal e dos
seus programas.

Quando da mudança da televisão preto e bran
co para a colorida, as televisões primitivas continua
ram a existir, só não transmitiam em cores, mas con
vivem ainda hoje. Todavia, o novo sistema não convi
ve com atelevisão atual, necessitando ser substituído
pelos novos equipamentos que surgirão.

É evidente que os dois sistemas sobreviverão
em paralelo até 'a completa transição para a alta defi
nição digital.
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Nos Estados Unidos, pelo que sabemos, o novo cota de responsabilidade limitada veda qualquer pos-
sistema deverá estar implantado nos próximos cinco sibilidade de capital de risco nessas emissoras. Po-
anos. rém, a atual Lei de Sociedade Anônima no Brasil já

O capital necessário aos novos investimentos, a permite que se faça a divisão do capital em ações pre-
partir da definição do Ministério das Comunicações, é ferenciais e em ações nominativas ordinárias, sendo
muitas vezes superior aos recursos aplicados na radi- que as ações preferenciais gozam do privilégio de
odifusão brasileira, especialmente na de sons e ima- uma garantia de dividendo de 6% ao ano. Porém, a
gens no momento atual. imensa maioria dessas emissoras é de sociedades

Não se compreende por que nossa Constituição por cotas de responsabilidade limitada.
veda a participação das entidades sem fins lucrativos, Temos, por exemplo, duas empresas coligadas
de pessoa jurídicas e, igualmente, de capital estran- a nós que são sociedades anônimas: uma na Bahia,
geiro em empresas jornalísticas e de radiodifusão, que é a TV Itapoã; outra em Santa Catarina, que é a
desde que dentro de limites, para que o controle não TV Cultura.
escape das mãos de brasileiros natos ou naturaliza- Essas emissoras têm capital de terceiros e hoje
dos há mais de dez anos e sejam criados mecanis- são acionistas de ações preferenciais. Só que a re-
mos de controle para a preservação da cultura nacio- muneração é tão insignificante e fácil no mercado bra-
nal, especialmente a regional, que é a grande preocu- sileiro atual que raramente as pessoas se dispõem a
pação que todos temos, até porque, mesmo hoje, fazer esse investimento.
nossa própria televisão moderna já viola a cultura re- Recentemente fizemos um projeto na Record
gional. para ver a possibilidade de abrirmos esse capital para

Finalmente, gostaríamos de lembrar que as em- essa faixa, porque legalmente é possível. Consultei o
presas jornalísticas de radiodifusão de sons e ima- Ministério das Comunicações e não há nenhum impe-
gens passam hoje por momentos de grave crise, es- dimento. Só que numa pesquisa que fizemos a recep-
pecialmente de capital para o seu desenvolvimento, tividade foi tão pequena, em face da rentabilidade das
aprimoramento de sua grade de programação, cada bolsas no mercado de títulos financeiros, que nin-
dia mais cobrada pelos telespectadores e pelas auto- guém se dispôs a investir no capital de risco, empresa
ridades. de comunicação, que por várias vezes entra em crise

Devemos lembrar que, no passado, empresas e tem problema semelhante, digamos assim, de na-
como a Rede Tupi, a Excelsior e a Continental su- nismo. Hoje é preciso muito capital para investir em
cumbiram à míngua de capital não só para investi- programação, em crescimento. Enfim, a tecnologia
mento, mas de capital de giro. E, mais recentemente, absorve a quantidade de ganho no capital que o in-
a Rede Machete só não sucumbiu definitivamente vestidor de risco não se dispõe, apenas por 6%, a in-
porque o Poder Público procurou evitar um problema vestir.
social com a sua eventual perempção. Portanto, defendemos essa posição. Achamos

Entendo, pois, que a Lei Magna do nosso País que não há por que termos medo do capital internaci-
deva permitir que tanto as empresas jornalísticas e de onal. Temos que ter controle. Não podemos enfiar a
radiodifusão como as entidades sem fins lucrativos cabeça na areia, deixando a situação passar e vendo
possam ser proprietárias de empresas jornalísticas todos os dias o crescimento da televisão no mundo in-
de radiodifusão, e também contar com a participação teiro e a televisão brasileira, apesar da qualidade da
do capital estrangeiro de risco no negócio, dentro dos programação, com poucos recursos para desenvol-
limites que o Parlamento houver por bem definir. ver suas atividades a médio prazo.

Lembro apenas, en passant, que a maior rede Nossa posição é a favor da participação de soci-
de televisão deste País, no passado - e credito a edades sem fins lucrativos, que abrem caminhos de
isso a grandeza dela no presente -, recebeu capital controle nessas empresas para que se possa abrir a
estrangeiro, capital de risco, e recebeu know-how elas novas possibilidades.
americano em nível gerencial. Não vejo por que todos Hoje o que acontece é que grande parte dessas
nós termos medo deste capital. empresas, mesmos as igrejas evangélicas espalha-

Na reunião da manhã, o ator Stephan lembrou a das pelo Brasil, pagam fortunas aos proprietários
possibilidade de, um dia, ele ser sócio do Sr. Roberto para ter suas programações, quando, na realidade,
Marinho. Essa possibilidade é muito remota, porque a ela poderia ter, com menos recursos, mais aprimora-
maioria das empresas d.~Jelevisão neste País é de :mento e levar sua mensagem sem ter esse desvio de
sociedade limitada e a lei que rege as sociedades por afinidades. Acho necessária essa participação, como
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também ache, que o capital de risco estrangeiro não condição de sobrevida. São empresas familiares, niti-
vai nos tirar a liberdade, não vai nos tirar o comando e damente familiares. E isso é uma constatação que
não vai prejudicar a cultura deste País. Quanto à em- não é positiva, porque, primeiro, num País dessas di--
presa privada participando também dos meios de co- mensões, com essa vastidão, sem instituições cultu-
municação é saudável, porque a pessoa física tem rais suficientes para preencher aquele vácuo cultural,
pouco recurso para investir numa empresa, numa é muito pouco. Acontece que essa concentração é
empreitada, pois é tudo muito caro e calculado em dó- fundamentalmente antidemocrática, evita o pluralis-
lar. mo, ameaça o pluralismo e a diversidade. O fato de

Acho este debate muito importante. Devemos serem empresas familiares não é a grande disfunção.
ter coragem de en'irentar o problema. Espero que o O The New Vork Times, a empresa mais lucra-
Parlamento, na sua sabedoria, leve avante esse pro- tiva de jornal, que produz o jornal referencial do mun-
jeto e complete sua integração. do todo, é uma empresa familiar. Acontece que é uma

Muito ohrigado. empresa familiar com capital aberto, então a família
O SR. FIRESIDENTE (Deputado Ayrton Xerêz) detém o controle, digamos 30%, e o resto está no

- Muito obrigado, Sr. Dermeval Gonçalves, pelos es- mercado de capitais. Eles podem fazer aumentos, po-
clarecimentoB que trouxe a esta Comissão. Quanto à dem fazer aporte de capital e assim a empresa pode
sinopse do pronunciamento, vou pedir para reprodu- renovar-se, reinvestir e expandir-se, o que não acon-
zi-Ia e distribLir ao senhores integrantes desta Comis- tece com as empresas familiares brasileiras.
são. Um outro dado dessa situação é que as empre-

Seguinclo a formalidade, concedo a palavra ao sas estão totalmente descapitalizadas, endividadas,
jornalista Albl;}rto Dines, da Televisão Educativa, que algumas delas em situação pré-falimentar - não im-
disporá de vinte minutos ou do prazo que necessário porta examinar quais as que estão nessa situação-,
for para sua oxposição. e o grande credor é o Erário. Logo, era melhor que se

O SR. ALBEBTO DINES - Sr. Presidente, mui- modificasse a legislação para que o bolso do cidadão
to obrigado. Vou pedir um habeas corpus preventivo não financiasse esse endividamento.
de mais dez minutos, pelo menos. Quero também fa- Temos aqui um quadro de endividamento publi-
zer um pequEmo reparo. Embora esteja no programa cado pelo jornal Folha de S.Paulo, do dia 29 de abril,
da Televisão Educativa-TVE, não quero falar em em que praticamente todas essas empresas jornalís-
nome dela. Estou aqui na qualidade de um observa- ticas brasileiras de importância, com exceção de
dor da imprensa. E aqui vai uma pequena vinheta uma, estão pesadamente endividadas em dólar. O
pessoal. Sinto-me um pouco pai da criança, porque BNDES estava fazendo uma operação no sentido de
essa discussi§o sobre a emenda ao art. 222 começou repassar essa dívida, alongar o prazo dessa dívida e
com um encontro fortuito meu com o Deputado Aloy~ não foi bem-sucedido. Mas, de qualquer forma, esse
sio Nunes FE\rreira, numa daquelas manhãs de São quadro, que depois vou juntar ao relatório, ôá Uma di--
Paulo em que não há teto. Ficamos ali sentados, sem mensão de como as empresas jornalísticas brasilei-
ter o que faz€'r. Conversando com ele, contei-lhe des- ras estão passando por um mau momento.
se assunto premente que é a discussão sobre a im- Isso significa também que nosso mercado está
prensa brasil,eira. Tudo se reduz basicamente ao art. insuficientemente atendido, sobretudo no que diz res-
222 da Constituição. Ele se interessou, e eu providen- peito ao interior. Há um grande vácuo "mediático" no
ciei o materia.l que já tinha escrito a respeito. Tenho a interior do Brasil. A nossa imprensa é metropolitana, é
impressão dE! que;3ssim a coisa começou. E isso ex- litorânea. O grande interior está desguarnecido, não
plica um pouco minha presença aqui. Mas aqui estou temos pólos informativos no interior.
sobretudo na qualidade de observador da imprensa, Encomendei um trabalho de um especialista de
jornalista pro'rissional há 47 anos, mas envolvido, nos mídia interiorana de São Paulo, que é o Estado mais
últimos 27, com a observação da mídia. desenvolvido em matéria de mídia, e é desolador. No

Vou começar com algumas observações sobre ABC paulista temos apenas um grande jornal, o Dlá-
a situação da mídiEl, para podermos chegar, então, ao rio do Grande ABC; em Santos apenas um jornal.
que há de errado com a atual redação do art. 222 e o Não vou dar os nomes porque o fato de serem hege-
que pode ser feito. mônicos e monopolistas não é culpa deles, eviden-

O primHiro aspecto que chama a atenção é a temente. Em São José dos Campos temos apenas
concentração. Temos hoje no Brasil, não importa o um jornal; em Campinas temos dois jornais, só
número, mais ou menos dez microempresas com que pertencem à mesma empresa; em Bauru fechou
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um grande jornal, o Diário de Bauru; em Araçatuba, com material gerado daqui para lá e de lá emitido para
no ano passado, fechou um jornal, A Comarca, que cá, de certa forma estamos furando o espírito e a letra
tinha praticamente cem anos de existência. O quadro da lei.
é extremamente desolador num Estado que tradicio- ESSEI artigo foi escrito há uns dez anos, quando
nalmente desenvolveu uma imprensa interiorana, não se cogitava do desenvolvimento tecnológico.
uma cultura interiorana, daí um pouco da sua pujança Assim são criadas, com o avanço da tecnologia, ja-
econômica. nelas e frestas que podem ser ultrapassadas. Isso

Outro aspecto chama a atenção: a imprensa prejudica sobretudo o equilíbrio e aqueles que não
hoje está descapitalizada e tem que recorrer a alguns têm capacidade para apelar para essas grandes in0-

subterfúgios. Alguns seriam mais ou menos válidos, vações tecnológicas.
outros até poderiam ser considerados ilegais. Exis- Praticamente todos os grandes grupos jornalís-
tem subterfúgios de marketing. Hoje as empresas ticos brasileiros, talvez com exceção de um, têm e
jornalísticas aos domingos, sobretudo, não vendem o são obrigados a ter negócios paralelos - pelo menos
jornal, vendem fascículos que dão bastante lucro ao essa é a minha avaliação -, formando algum tipo de
jornal. É uma forma de se capitalizarem. Quer dizer, a tangência com parcerias ou grupos estrangeiros, o
atividade-fim, sobre a qual repousa todo o aparelho que, evidentemente, como disse antes, conflita com o
da democracia e da liberdade de imprensa, está ba- espírito e a letra da lei.
seada hoje em artifícios a que as empresas têm que Esse é, mais ou menos, o quadro econômico da
recorrer para se capitalizar, vendendo fascículos, ca- mídia brasileira, mas que tem a ver também com a
dernos, brindes e uma série de outros subterfúgios sua atuação. Na medida em que a imprensa está des-
que, embora sejam comercialmente legítimos, des- capitalizada e tem que recorrer a truques de marke-
qualificam o jornalismo brasileiro. ting para sobreviver, ela também subverte alguns

Essa descapitalização sujeita a mídia brasileira princípios jornalísticos que deveriam reinar dentro de
a pressões de grupos econômicos, políticos e religio- uma redação.
sos também. Uma outra disfunção grave é que a mai- Na realidade, tudo isso tem a ver com alguns er-
oria dos grandes grupos jornalísticos brasileiros - ros da redação original do art. 222. Primeiro, porque
com exceção talvez de um - teve que fazer subsidiá- veda totalmente a participação da pessoa jurídica.
rias em atividades que, de certa forma, sob última Tenho a impressão de que aqui está o erro funda-
análise, sob o ponto de vista conceitual, são até con- mental. Não se pode conceber isso num país capita-
flitantes, na medida em que empresas jornalísticas lista, em que a sua imprensa tenha que acompanhar
começaram a atuar na área de telecomunicações, de o desenvolvimento do resto das empresas. A mídia
telefonia celular e fixa, que são concessões públicas. está atada e não pode se capitalizar, no mercado de
De certa forma, estão exercendo uma atividade que capitais, enquanto seus anunciantes e todas as ou-
conflita com a defesa da sociedade, porque estão en- tras empresas podem fazê-lo com ampla liberdade.
gajadas em interesses específicos que dependem de Então, acho que o erro fundamental do art. 222 foi
uma concessão. esse, e há quem diga que há nesse dispositivo um

Essa é uma disfunção que chama a atenção do dedo autoritário, herança do regime militar em que o
observador estrangeiro. Jornais como The New Poder Público queria saber quem era o dono da em-
York Times, EI País, Le Monde, como os grandes presa jornalística para poder apertá-lo na hora em
jornais ingleses, não têm subsidiárias de serviços que precisasse exercer alguma pressão. Pode ser
públicos porque é incompatível. Mas foi um recurso que seja uma observação pertinente, mas o resultado
que grande parte das empresas jornalísticas tiveram é que foi infeliz. A empresa jornalística precisa ser ca-"
que adotar para se capitalizar. E capitalizaram-se pitalizada como todas as empresas brasileiras. Não
em parcerias com empresas de telecomunicações pode ficar numa situação de desvantagem.
estrangeiras. Minhas saudações ao patrono da minha presen-

Finalmente, hoje também - embora o art. 222 ça, Deputado Aloysio Nunes Ferreira.
vede isso clara e inequivocamente -, grande parte O SR. PRESIDENTE (Deputado Ayrton Xerêz)
desses grandes grupos jornalísticos têm negócios - Jornalista Dines, gostaríamos também de saudar,
que, de certa forma, furam não só o espírito, mas tam- aproveitando este momento e pegando um gancho
bém a própria letra da lei. No momento em que uma na exposição, o Deputado Aloysio Nunes Ferreira,
empresa de mídia televisiva possui um canal e produz autor de uma das propostas que estamos analisando,
o programa em Miami, com âncora brasileiro, mas pela presença.
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Devolvo a palavra ao jornalista Alberto Dines.
O SR. ALBERTO DINES - É S. EXª o patrono

da minha vinda à esta reunião.
Acho que aqui é o ponto focal do art. 222 em que

penaliza a empresa jornalística. Ela não pode se capi
talizar, dentro do regime capitalista em que vivemos
- não se trata de fazer julgamento de valor do regi
me -, mas já que vivemos nesse regime e funciona
plenamente para todas as empresas, não se pode pe
nalizar justamente o setor que precisa da liberdade,
para não sofrer nenhum tipo de constrangimento.
Está penalizado porque não pode recorrer ao merca
do de capitais e não pode democratizar o seu capital.
Isso é muito importante. Se eu quiser comprar uma
ação do jornal para o qual trabalho não posso porque
não tenho direito a voto. Se não tenho direito a voto,
não vou comprar ação.

Outro dado importante é vedar totalmente a par
ticipação estrangeira dentro da empresa jornalística.
Como nós vimos, todas as empresas jornalísticas
conseguiram - porque era inevitável. era uma ques
tão de sobrevivência - transgredir e contornar essa
proibição. Fizeram parcerias, não necessariamente
dentro da atividade-fim, mas nas atividades-meio,
nas empresas de telecomunicação, nas empresas
gráficas e assim por diante. Essa é uma forma de
transgredir o espírito da lei. De certa forma, isso deixa
a imprensa numa situação extremamente confortá
vel. Quando deveria ser transparente, tem que recor
rer a subterfúgios porque não pode assumir plena
mente as associações que é obrigada a fazer.

Sobretudo a redação original não levou em con
ta o desenvolvimento tecnológico. Hoje podemos per
feitamente, pelo computador, em casa, ligar a Internet
e acessar um canal de televisão americano que emite
em português e cobre os assuntos brasileiros com
material mandado, via Internet, daqui para lá.

Não cabe ao legislador ser especialista em tec
nologia. Tem que criar - estou eu aqui querendo en
sinar o padre-nosso ao vigário - normas gerais em
que a tecnologia tem que estar livre para se desenvol
ver. Não pode ser embargada.

Os autores do art. 222 não levaram em conta o
desenvolvimento tecnológico, e hoje, graças à tecno
logia, esse artigo está sendo diariamente furado e ul
trapassado.

Isto é muito importante: quem está a favor da al
teração do art. 222? A maioria das grandes empresas
jornalísticas, a maioria das médias empresas jornalís
ticas, a maioria das pequenas empresas jornalísticas
e, sobretudo, o mercado interiorano. Esse, para mim,
é o mais querido. É onde se pode criar realmente uma

consistência política, social e cultural. É'aí que pode
mos chegar um pouco nos Estados Unidos. Foi lá que
os grandes jornais metropolitanos começaram. Lem
bram-se dos filmes de faroeste, em que os principais
personagens eram o xerife, o dono do saloon e o jor
nalista? O filme do faroeste representa uma realidade
histórica. A imprensa americana é pujante hoje por
que se interiorizou. Os Estados Unidos não têm o vá
cuo informativo que temos nós, origem realmente de
todas as defasagens políticas, culturais, econômicas
e sociais.

As grandes e as pequenas empresas jornalísti
cas interioranas precisam se capitalizar. As comuni
dades e as elites culturais interioranas precisam de
veículos locais. Isso não existe ainda porque não há
capitais suficientes - a não ser quando são capitais
motivados por interesses políticos que possam criar
veículos locais.

Por outro lado, os profissionais estão a favor
disso, porque, evidentemente, com uma injeção de
recursos, seja através do mercado de capitais, seja
através de parcerias limitadas de capital estrangeiro,
vamos aumentar o número de postos de trabalho.

Hoje temos quase cem escolas de jornalismo no
País produzindo jornalistas para colocá-los no merca
do de trabalho. Eles não conseguem colocações na
medida em que o processo se desenvolve. Evidente
mente, essa mão-de-obra qualificada que procura se
qualificar mais vai encontrar colocação.

Finalmente, o mercado anunciante, que vê nes
sas novas oportunidades uma possibilidade de se ex
pandir. E atrás do mercado anunciante estão justa
mente as forças positivas: a indústria, o comércio e os
serviços.

Implicações de uma reforma substancial no art.
222: vamos ter a democratização do capital da em
presa jornalística; vamos ter a desconcentração da
mídia brasileira; vamos ter uma transparência empre
sarial, porque não serão mais necessários esses re
cursos um pouco escondidos que realmente não fi
cam bem nessa instituição que é a imprensa; o Go
verno deixará de socorrer direta ou indiretamente as
empresas de mídia; vamos ter o fortalecimento das
atividades-fim da empresa jornalística, pois, no mo
mento, está diversificando para outras atividades
que, às vezes, conflitam com o seu pressuposto fun
damentai, a informação; vamos ter o aumento da
qualidade da informação através de uma concorrên
cia qualificada; vamos ter o desenvolvimento da mí
dia regional e da imprensa alternativa, que é também
uma coisa extremamente importante, porque é preci
so que a grande imprensa seja contrabalançada per-
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manentemente pela pequena e média imprensas, atraso de avião que me fez ficar no saguão do Aero-
para se criar conceito de poder e contrapoder perma- porto de Congonhas matando o tempo.
nente; vamos ter novos pólos de informação e diminu- Tive a felicidade de encontrar com essa extraor-
ição do desemprego, pelo menos, dentro desse siste- dinária figura de intelectual, jornalista e escritor, que
ma. acabamos de ouvir, Alberto Dines, que estava acom-

Tomo a liberdade de sugerir também que não se panhado de um grande amigo meu, velho jornalista,
pense apenas no art. 222, porque ele tem conexões. que o Deputado Gabeira deve ter conhecido no Rio
A discussão que estamos travando aqui transborda de Janeiro, Mauro Malin(?).
para outros diplomas legais. Está sendo discutida
uma lei de comunicação eletrônica de massas. Épre- Para matar o tempo, conversando sobre as coi-
ciso levar-se em conta o que ela vai pretender para sas da política brasileira, aterrissamos no art. 222.
que não haja colisão de interesses, porque senão va- Eu, que ignorava as implicações desse artigo, acabei
mos ter, de novo, mecanismos legais conflitantes, um por descobrir nele um obstáculo sério que precisa ser
puxando para cá e outro para lá. removido, para que tenhamos uma imprensa mais

, competitiva, mais independente, mais forte inclusive
E preciso também que uma lei já caduca, do pe-

ríodo da ditadura, de 1967, que regula e permite a cri- que os anunciantes; uma imprensa que atinja a plena
maioridade empresarial.

ação das TVs públicas seja formalmente revogada,
para que as televisões públicas possam realmente Hoje ela não tem essa condição. Não é maior de
buscar subsídios no mercado, anúncios instituciona- idade do ponto de vista empresarial. As limitações do
is, como já faz o Public Broadcast System (PBS), a art. 222 impõem, sobretudo, a presença da pessoaju-
rede alternativa, a rede pública americana. A BBC rídica no capital social da empresa jornalística. Essas
não está autorizada a buscar anúncios, mas os cana- empresas ainda hoje conservam a feição que tinham
is públicos franceses podem fazê-lo. Os dois canais décadas atrás, quando eram instrumentos de poder
públicos de televisão em Portugal (RTP1 e 2) podem de figurões, donos de jornais, que os usavam em fun-
buscar anúncios. Os nossos não podem, pois estão ção de um projeto político pessoal, literalmente. Qu-
impedidos por esse diploma superado, mas que ain- ando tive contato com o tema, não hesitei em apre-
da não foi revogado. sentar essa proposta de emenda constitucional que

Portanto, tomo a liberdade de, como mero cida- tramita apensada à emenda do nosso colega Laprovi-
dão e observador há tantos anos da imprensa brasile- ta Vieira.
ira, pedir que tenham em vista esse conjunto de diplo- Quero dizer aos senhores que desse encontro
mas que serão discutidos para que o projeto de refor- no Aeroporto de Congonhas até hoje já vão dois
ma do art. 222 não vá numa direção que contrarie a anos, e a minha convicção de que esse art. 222 preci-
que está sendo tomada em outros diplomas legais. sa ser mudado só fez confirmar-se, pelas manifesta-

Esta é a contribuição que queria oferecer aos ções de apoio as mais amplas.
senhores. Gostaria de acrescentar, meu caro Dines, que

Muito obrigado. quando V.Sa. fala dos jornais do interior, eu pessoal-
O SR. PRESIDENTE (Deputado Airton Xerêz) - mente fiz o teste. Não falei com Roberto Marinho,

Muito obrigado, jornalista Alberto Dines. mas falei com o dono do jornal de São José do Rio
Concedo a palavra ao Deputado Henrique Edu- Preto, na minha terra.

ardo Alves, Relator, para abordar a matéria. Lá notei uma coisa curiosa: o proprietário, o fun-
O SR. DEPUTADO HENRIQUE EDUARDO dador do jornal vê essa iniciativa com uma certa curi-

ALVES - Sr. Presidente, ilustres senhores convida- osidade. Já o filho, que deve sucedê-lo - aliás, que
dos que abrilhantam esta Comissão nesta tarde, gos- já o está sucedendo - na direção dos negócios, vê
taria de indagar ao autor da proposta, Deputado Aloy- com entusiasmo.
sio Nunes Ferreira, se gostaria de usar a palavra. Te- Pude constatar isso também nos grandes meios
ria muita alegria em concedê-Ia, prioritariamente. de comunicação. A nova geração já vem com uma

O SR. DEPUTADO ALOYSIO NUNES mentalidade empresarial, ou seja, de querer atuar
FERREIRA - Muito obrigado, caro colega. Queria di- como qualquer empresário, com todos os instrumen-
zer aos senhores que há males que vêm para bem. É tos de que as outras empresas dispõem para se capi-
uma frase surrada, mas no meu caso o atraso dos talizar, se fortalecer, se desenvolver, conseguir recur-
aviões, às vezes, produz resultados benéficos. Essa sos humanos e materiais, sem precisar recorrer aos
proposta de emenda à Constituição resultou de um subterfúgios que hoje tornam as empresas jornalísti-
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cas frágeis e vulneráveis, portanto, menos indepen- vita Vieira - quer dizer, a minha é mais ampla, mais
dentes do que deveriam ser. abrangente do que a do Deputado Laprovita Vieira-,

Fico muito fe·liz por estar participando desta ses- é a possibilida,de de a pessoã jurídica participar do ca-
são, sabendo que a nossa Comissão está em exce- pital social das empresas jornalísticas. O tema da par-
lentes mãos, dirigida pelo nosso companheiro Airton ticipação do capital estrangeiro chama mais a aten-
Xerêz e contando com o Relator, talvez o Deputado ção. Em todos os noticiários jornalísticos a respeito
com mais mandatos nesta Casa - e não é o Rubem dessas emendas o que chama a atenção é a partici-
Medina, nosso decano -, Henrique Eduardo Alves e pação do capital estrangeiro, embora eu ache que o
composta de pessoas de tanto valor. mais importante é a possibilidade de a pessoa jurídica

Seguramente, o resultado alcançado por esta poder participar desse capital social.
Comissão será um aval importantíssimo para que a Mas o 30%,Deputado Henrique Eduardo Alves,
emenda se,ia aprovada no plenário. é apenas um número, um número de participação mi-

Muito obri~Jado. noritária. E o 30% vem do texto constitucional, embo-
O SR, OEPlrrti.OO tiENRIQUE EDUARDO ra ele se refira a outra coisa.

ALVES - Tomarei a liberdade, Sr. Presidente, de ex- O SR. DEPUTADO HENRIQUE EDUARDO
piorar a presença do autor de uma das propostas. A ALVES"':' Aproveitando o esclarecimento do Deputa-
Comissão indaga sempre, Deputado Aloysio Nunes, do Aloysio em relação a isso - pode ser apenas reti-
e a pergunta que tenho ouvido aqui e acolá, já conver- rado da Constituição esse impedimento e remetido à
samos pessoalmente sobre isso, mas é importante lei -, é um assunto que estamos estudando. Apenas,
esclarecer para a Comissão, aproveitando a honra de Deputado Aloysio, com o obstáculo que examinamos,
sua presença, o porquê desse número 30% da parti- até por ser decano, tivemos a preocupação objetiva:
cipação em capital estrangeiro. Por que não 49%, quando seria feita essa lei? Sabemos que a tramita-
25%? Qual foi o critério? Esta é a indagação que ção de uma lei aqui pode demorar anos. Sabemos
sempre faz este. Comissão e, fora daqui, as pessoas que há projetos de lei tramitando em Comissões há
também fazem. Gostaria que todos conhecessem a anos. Depende muito do Presidente da Comissão pa-
sua versão sobre esse nLlmero. utar, de o Relator fazer o seu parecer, de quando a

() SFt Oet"uTADO ALOYSIO NUNES Comissão votar, em quantas Comissões tramitaria
FERREiRA - Espero que não fiquem decepcionados. essa lei até chegar ao Plenário.
Não há razão alguma. É um número cabalístico. O A nossa dúvida em relação a essa proposta, e
que me sugeriu o 30% foi o fato de o texto constitucio- até a mais lógica, seria saber exatamente quando
nal estabelecer 30% quando se refere a participação essa lei estaria definida, quando, realmente, ela sairia
de sociedade sem direito a voto no capital social - desta Casa, podendo, nesse caso, ficar aqui muitos e
havia lá um 30%. Optei por 30% porque me parecia muitos anos, como ocorre com outros projetos. Mas
uma participação razoável para capital estrangeiro, está sob nossa análise a proposta do Deputado Aloy-
minoritária, deixando o controle do capital social com sio Nunes.
direitÇ> a voto em mãos de nacionais.

Quero dizer aos meus queridos colegas que Agrademos a participação do Deputado Aloysio
Nunes.

hoje eu seria favorável até a desconstitucionalizar
esse tema do capital estrangeiro. Deixar para a lei a fi- Vamos passar para uma primeira pergunta,
xaçãO; deixaria apenas um permissivo constitucional. para quem não participou da sua exposição, nosso
A Constituição detêrtnirtaria que a lei poderia estabe- nobre, querido e ilustre Alberto Dines, em relação à
lecer limites pará a participação do capital estrangei- proposta do Deputado Laprovita, de poder participar
m. Isso dá mais flexibilidade. Acho que o texto consti- e ser proprietário dos meios de comunicação de enti-
tucional deveria permitir à lei ordinária uma flexibilida- dades civis sem fins lucrativos.
de maior para acompanhar a evolução dos tempos e Nãosei se perdi os argumentos. Antes de fazer
das vontades, inclusive a evolução da imprensa no essa mesma indagação ao representante da Igreja
resto do mundo, e as suas relações com o Brasil, in- Universal, gostaria que V.StA, com toda sua experiên-
elusive. cia e com muita clareza, nos ajudasse a raciocinacso-

Portanto, hoje eu optaria por simplesmente fixar bre alguns conflitos que estamos tendo a respeito
na Constituição a permissão para a lei ordinária esti- desse assunto: o fato de entidades sem fins lucrativos
pular limites. Na minha opinião, o decisivo nessa participarem de atividade explicitamente lucrativa
emenda, assim como na emenda do Deputado Lapro- como a dos meios de comunicação.
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O SR. ALBERTO DINES - Não tratei disso por de mídia. Há a mídia impressa, que não é uma con-
não achá-lo crucial. Além disso, estou representando cessão pública; quem quiser faz () seu jornal, sua ie-
a mim mesmo e, portanto, não me senti obrigado a vista, seu anuário, sua editora, qualquer coisa im-
tratar disso, mas sei que é motivo de preocupação pressa. E há a mídia eletrônica, que é umaconcessão
dos Srs. Deputados. pública. Acho que sendo uma concessão pública da

Primeiro, devo dizer que tenho uma formação sociedade democrática não deveria haver concessão
republicana secular, laica. Portanto, para mim demo- para uma determinada corrente partidária.
cracia tem a ver também com separação total de ativi- O SR. DEPUTADO io'lENRIQUE emJJi'.RDO
dades religiosas. Cada um tem o direito de praticar ALVES - Outra indagação que devo fazer, até para
sua reli~ião ou de não crer e não praticar nenhuma re- dar oportunidade aos meus companheiros e porque
Iigião. E questão de formação, de pertencer a uma sempre se apresenta aqui - e ontem surgiu em um
casa republicana secular. Portanto, tenho já um parti debate -, é sobre a discussão sobre o capital estran-
pris: acho que entidades religiosas num país demo- geiro. No momento em que a empresa nacional está
crático, republicano, não deveriam gozar de prerroga- vivendo dificuldades que todos conhecemos, na ansi-
tivas porque é preciso também levar em conta que há edade da busca desse capital, de ele poder chegar
pessoas que não crêem nessas crenças ou simples- aqui com condicionantes, exigindo concessões e par-
mente descrêem. ticipações indevidas na produção cultural, na trans-

Por outro lado, existe uma nova classificação missão de notícias, aparece essa preocupação que,
chamada organização social. A TVE, por exemplo, além de ser meramente comercial, econômi-
onde tenho um programa, embora não a represente,. co-financeira, interfere também na produção cultural
é uma organização social, mas ela paga seus impos- de nossos meios de comunicação, afetando, portan-
tos, e pode auferir lucro desde que o reaplique na sua to, todo esse projeto que qUeremos para o' nosso
própria atividade. País. Essa pergunta sempre surge em nossos deba-

Tenho a impressão de que, como estamos dis- teso Gostaria que V.Sa.• com sua experiência, relatas-
cutindo o assunto da mídia em vários campos, é pre- se a esse respeito.
ciso pensar, levar em consideração a existência O" Se O SR. ALBERTO DINES - Com o art. 222 esta-
não me falha a memória, apenas a TVE e o Instituto mos vendo a invasão, essa desnacionalização da cul-
.osvaldo Cruz, em Manguinhos, são organizações so- tura brasileira, embora esteja previsto nesse mesmo
ciais. É uma nova classificação, aliás criada pelo Mi- artigo que empresas estrangeiras não podem partici-
nistro Bresser, no outro mandato. É um tipo de ativi- par da atividade jornalística. Tenho a impressão de
dade e de organização social em que ela pode obter que o processo de defesa da cultura brasilein:l não
lucros, mas é obrigada a reinvesti-Ios na sua ativida- passa por aí. Ao contrário, no momento em que laU-
de-fim. mentamos as alternativas de informação, evidente-

Se levarmos em consideração a existência da mente que os grupos estrangeiros não vão convidar
alternativa da organização social, já despolariza um jornalistas estrangeiros para fazer jornalismo aqui,
pouco essa questão das entidades filantrópicas fica- eles vão ter que recomar aos profissionais brasileiros,
rem isentas de impostos e poder competir com em- que vão fazer o jornalismo, ou uma cultura brasileira.
presas que são obrigadas a pagarimpostos e por isso Isso não me preocupa porque diant.e do que te-
têm mais dificuldade. mos, da música brasileira minoritária diante das vári-

Essa é a minha opinião, uma opinião inteira- as versões de música intemacionalf da cultura ameri-
mente partizan. Acredito no republicanismo secular e cana entrando, apesar do art. 222, no mundo de hoje,
não posso, na minha avaliação sobre qualquer outro isso não deve ser levado em conta. Temos de criar
fenômeno, esquecer essa formação e convicção. condições de fortalecer a cultura brasileira, com capi-

O SR. DEPUTADO HENRIQUE EDUARDO tais estrangeiros ou simplesmente com capitais de
ALVES - Da mesma forma, o senhor poderia nos grupos econômicos que operam no Brasil. Isso é mui-
apresentar rapidamente a permissão de os partidos to importante. Os grupos brasileiros criados no Brasil,
políticos terem esse direito. É uma coisa um pouco preocupados com seu próprio futuro, não têm acesso
destoante. Queremos construir para o País os nossos à mídia brasileira, no sentido de ajud~.r seu cresci-
sonhos. mento, porque está vedada a participação deles.

O SR.· ALBERTO DINES - Evidentemente, um Ora, um grupo como o de Antonio Ermírio de
partido político pode ter um jornal, uma revista. Preci- Moraes, o Votorantim, evidentemente, pelas preocu-
slamos levar em consideração que existem dois tipos pações até intelectuais do seu Presidente, teria o ma-

I



,O SR. DEPUTADO HENRIQUE EDUARDO
ALVES - Dr. Dermeval, ouvimos a sua exposição e
quero registrar a V.Sa. a participação muito ativa de
Deputados vinculados à Igreja Evangélica nesta Co
missão, que tem como Vice-Presidente o Deputado
Wagner Salustiano, além de outros companheiros.

Tenho o dever de pedir a V.S" esclarecimento
sobre o mesmo assunto a que se referiu o Sr. Alberto
Dines.

Como se poderia conciliar entidades civis sem
fins lucrativos com uma atividade explicitamente lu
crativa? Como seria a remuneração desse capital in
vestido por entidades sem fins lucrativos, a transpa
rência desse investimento que teria de ter sua remu
neração, buscando o lucro? Como se daria a concilia
ção desses interesses por entidades sem fins lucrati
vos nos meios de comunicação?

O SR. DERMEVAL GONÇALVES - Veja, as
entidades sem fins lucrativos não estão imunes à tri
butação de qualquer natureza. Elas gozam de isen
ção sob condições. Há entidades religiosas que são
imunes ao tributo. Essas, evidentemente, têm mais
dificuldade em se compor com um dispositivo de lei
que permitisse que tivessem acesso aos meios de co
municação. Não vejo nenhum problema desde que se
tenha um regulamento em que se permita que elas
sempre tenham acesso aos meios de comunicação, e
as regras de convivência sejam comerciais.

Em São Paulo, há o exemplo da Fundação Cás
per Libero, que tem jornal, rádio, televisão e escola. É
uma entidade sem fins lucrativos e todos os resulta
dos que aufere reveste em sua própria atividade. Há
uma quantidade enorme de fundações que são pro
prietárias de meios de comunicação.

O que vislumbro na emenda do Deputado La
provita Vie~ra é o fortalecimento dessas entidades
que hojévivem à custa de verbas do Governo. Se ela
pudér desenvolver uma atividade além da normal 
de prestar assistência aos desvalidos-, se ela pode
ter uma atividade em que obtenha lucro, e esse lucro
evidentemente não ser desviado do bolso dos mem
bros dessa entidade, não vejo por que não abrir essa
oportunidade.

O que acontece hoje é que a maioria dessas
empresas que precisam divulgar os seus negócios,
as suas atividades, simplesmente alugam espaço ou
compram espaço nas rádios de todo o País. É uma
ilusão pensar que essas empresas não têm acesso.
Elas não são donas. O que ocorre é que elas refor-

" çam o bolso dos donos. Devemos ter coragem de
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ior interesse de participar de projetos jornalísticos no Comunicações a que se referiu o Dines ainda há pou-
Brasil, que seriam eminentemente nacionais. Mas co.
está vedada essa participação, porque as empresas
jornalísticas br"sileiras não podem ter sócios com di
reito a voto. Isso é muito importante, porque não adi
anta dar direito a comprar ações sem direito a voto. O
grupo que investe quer ter direito a voto também.

Acho que a nacionalização e a desnacionaliza
ção, não digo que sejam secundárias, são paralelas.
Pode-se criar um mecanismo de limite que sejam os
30% cabalísticos do Deputado Aloysio Nunes Ferrei
ra ou um pouco mais. O importante, o crucial, o que
vai fazer a diferença é a participação de empresas ju
rídicas, é a democratização do capital das empresas
jornalísticas brasileiras. Isso é que vai defender a cul
tura brasileira.

O SR. DEPUTADO HENRIQUE EDUARDO
ALVES - Dr. Dermeval Gonçalves, representante da
Igreja Universal do Reino de Deus, foi importante a
sua participação. V.Sa. trouxe por escrito seu pronun
ciamento...

O SR. DEPUTADO ALOYSIO NUNES
FERREIRA - Permite-me, V.Exa., apenas um rápido
comentário?

O SR. DEPUTADO HENRIQUE EDUARDO
ALVES - Pois não.

O SR. DEPUTADO ALOYSIO NUNES
FERREIRA - A mudança do art. 222 ressalva o art.
221, que diz:

Art. 221. A produção e a programação
das emissoras de rádio e televisão atende
rão aos seguintes princípios:

I - preferência a finalidades educati
vas, artísticas, culturais e informativas;

11 - promoção da cultura nacional e re
gional e estímulo à produção independente
que objetive sua divulgação;

111 - regionalização da produção cultu
ral, artística e jornalística, conforme percen
tuais estabelecidos em lei;

IV - respeito aos valores éticos e soci-
ais da pessoa e da família.

Quer dizer, há um sistema ...
O SR. DEPUTADO FERNANDO GABEIRA

Absolutamente inócuo.
O SR. DEPUTADO ALOYSlp\ NUNE$'

FERREIRA - Inócuo, mas está aqui. (Risos).
Há um projeto de lei da Deputada Jandira FEig

hali tentando regulamentar. Há notícia de ql,le 9iGo
verno deve enviar um projeto tratando da Lei Géral d~, -

1, I'



Na minha opinião, se a TV Educativa começa a
fazer a parte comercial concorrendo com emissoras
que realmente têm um procedimento completamente
diferente, talvez haja uma situação montada em cima
daqueles recursos ocultos aos quais V . SD se referiu
e que hoje existe na parte jornalística, ou talvez de
outra forma, de participação, mas que não apareça. É
muito difícil com a tecnologia moderna e com satélites
não dar margem ao capital estrangeiro para essas
oportunidades.

Quando V. SD se referi.u à forma como os jornais
poderiam ressarcir prejuízos por meio dos fascículos
e de propagandas, lembrei-me de que nos Estados
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acabar com esse tipo de preocupação e fortalecer, Aí, já se pode também falar que a proposta do
para que esse recurso que ela vai auferir não seja Deputado Laprovita Vieira estava sendo completa-
apenas fruto para os dirigentes dessas entidades. E o mente escoimada, tendo em vista a que se prendia a
mesmo com as fundações: nenhum dirigente de fun- emenda do Deputado Aloysio Nunes Ferreira que tra-
dação recebe qualquer tipo de remuneração. Eles tava exatamente dessa parte e, principalmente, do
prestam serviços para aquela entidade com aquele capital estrangeiro. O Dr. Dermeval Gonçalves deu
objetivo. Evidentemente que, na apuração de lucros, essa explicação e pude agora perceber que realmen-
há o custo operacional. Esse custo deve ser muito te essa foi a idéia que norteou a emenda do Deputado
bem fiscalizado para que o resultado não seja inteira- Laprovita Vieira.
mente abs~~ido ~ess~ custo, e ~a entida~e passe a Sr. Alberto Dines, com toda sua capacidade e
ser uma falacla. Nao veJo o porque do receio de essas experiência de vida, queria só fazer referência aos ca-
enti~ade~ não p.?~ere~ particip.ar do~ ~eios d? co- nais públicos - TVE. Ora, todos sabemos que, pela
mUnlcaçao eletronlca, Ja que hOJe participam, so que Lei nº 4.117, a TVE tem um comportamento comple-
custa muito dinheiro, praticamente toda a receita de- tamente diferente, desde o momento de sua conces-
les. são até a sua execução. Ela é diferente de uma televi-

O SR. DEPUTADO HENRIQUE EDUARDO são comercial, porque não entra no edital, não con-
ALVES - Satisfeito, Sr. Presidente. corre, apenas se credencia, e o Governo lhe dá esse

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ayrton Xerêz) canal. Ora, se o Governo lhe dá esse canal educativo,
- Há dois Deputados inscritos: Luiz Moreira e Fer- pela legislação atual, a não ser que mude na que virá,
nando Gabeira. está errado, porque ela não pode fazer publicidade e

Com a palavra o Deputado Luiz Moreira. não pode auferir lucros para isso. Ela começa a burlar
O SR. DEPUTADO LUIZ MOREIRA - Sr. Presi- a lei através de apoio cultural.

dente, Sr. Relator, senhores convidados, Srs. Depu- V. SD pode balançar a cabeça, mas fui do
tados, realmente gostaria de fazer uma indagação ao DENTEL e conheço bem como se processa essa fis-
Dr. Dermeval, mas o nosso Relator abordou exata- calização da legislação de TVE, da parte educativa. É
mente a minha indagação no sentido de que talvez dessa maneira que está na Lei nQ 4.117, confirmada
fosse essa a idéia do Deputado Laprovita Vieira. Ou pelo Decreto nQ 236. E também está inserida no regu-
seja, quando o Deputado Laprovita Vieira criou essa lamento de radiodifusão. Então, a TVE, realmente,
figura de entidades civis sem fins lucrativos no art. poderia ter esse comportamento, a não ser que tives-
222, parece que era exatamente o que S. Exa. pre- se um processo diferente, se se credenciasse como
tendia, não que, com o lucro, ou, sei lá, com a receita as outras, porque hoje mudou, inclusive, para as de-
auferida, ela pudesse ter o mesmo comportamento mais.
de uma televisão comercial, vamos dizer assim, que é Hoje, de manhã, rememorei uma audiência pú-
onde está pegando mais. blica com o falecido Ministro Sérgio Motta, quando se

O Dr. Dermeval Gonçalves já mostrou até na fala em Frente para Democratização, e a forma como
prática o que acontece com fundações desse tipo e estão instituídos os meios de comunicação é a eliti-
com associações que mantêm essa mesma condi- zação. Hoje, meio de comunicação só tem quem
ção. Apenas ela reinvestirá dentro daquilo que ela paga mais, porque é o custo, é a maneira como se
pode fazer. Aliás, o nosso jornalista Alberto Dines, faz.
pelo que pude anotar, disse que isso é feito dessa
maneira. Talvez tivesse sido essa a idéia do Deputa
do Laprovita Vieira quando apresentou essa argu
mentação.

Ontem, tivemos algo que destoou. Não me re
cordo bem o nome do pensador alemão que dizia que
não se incomodava de mudar de opinião, porque isso
demonstravà raciocínio dele próprio. Depois que fize
mos essas argumentações - e as fiz ontem -, pude
perceber que, na verdade, a idéia do Deputado La
provita Vieira foi essa, dando a condição para que se
processasse dentro de uma fiscalização que é feita
como sempre ocorre.
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Unidos, às vezes, é comum comprar jornal, aos do- a Fundação Roquete Pinto, que V. Ex" conheceu há
. mingos, na grande maioria, para ler os anúncios com bastante tempo.

as ofertas, que· são publicadas principalmente nos A organização social tem características dife-
grandes jornais da cidade. Em analogia, acho que rentes. Em primeiro lugar, pode haver anúncios que
nessa parte, explicitamente, a TV Educativa foge des- não sejam comerciais, mas, sim, anúncios institucio-
se contexto. No meu Estado, a Bahia, o IDEB -Insti- nais. Essa é a grande diferença. Um anúncio instituci-
tuto de Radiodifusão Educativa da Bahia, é uma TV onal é um anúncio de uma marca, não de um super-
educativa, pois não funciona como se fosse uma fun- mercado. Então, já se qualifica de uma forma total-
dação nesses moldes a que o Dr. Dermeval se refe- mente diferente em relação às competidoras no cam-
riu. po privado; em segundo lugar, tem compromissos

Agora, Deputado Aloyzio Nunes Ferreira - e educacionais, educativos, compromissos públicos;
eu o conheci aqui, na Comissão Especial das Teleco- tem um Conselho que fiscaliza a qualidade da sua
municações, não sei se S.Exa. se lembra disso-, sei programação. E, finalmente, ela está obrigada a rein-
que V. Exll tem uma afinidade muito grande com a Ba- vestir o que sobra, que seria o lucro, na sua própria
hia e isso é motivo de muita alegria. atividade. Isso cria uma situação totalmente diferente

Deputado, quero dizer apenas que tenho defen- com relação à Fundação Cásper Líbero, primeiro,
dido aqui - e não quero ser repetitivo - a tese de porque é uma fundação antiga, talvez a mais antiga
que as coisas mudaram no sentido desse percentual. da mídia brasileira, criada pelo patrono da mídia bra-
Realmente, 30%, como V. Ex" muito bem ponderou... sileira, Cásper Líbero, que fez a primeira escola de

O SR. DEPUTADO ALOYSIO NUNES jornalismo no Brasil. Mas ela, hoje, não é um modelo
FERREIRA - Está em início de discussão. de eficiência, se assim podemos dizer. Está passan-

O SR. DEPUTADO LUIZ MOREIRA _ Ótimo. do por uma situação difícil. As suas rádios e sua tele-
Mas estou defendendo, juntamente com o Relator _ visão não gozam, digamos, de uma saúde para se-
porque quando cheguei às emendas já não existiam rem apontadas como exemplo. Quanto a esse mode-
mais, o prazo havia terminado -, os 49%, como com lo de organização social que está sendo experimenta-
as telecomunicações, com a TV a cabo. Por que va- do desde o ano passado, usando a antiga Fundação
mos fazer parâmetros diferentes em se tratando de Roquete Pinto e o Instituto Manguinhos, eu recomen-
comunicação? daria que fosse estudado, é uma alternativa justa

mente para essas entidades preocupadas com filan-
Estas eram as considerações que eu desejava tropia, educação e bem-estar público e social. Vale a

fazer. pena examinar o estatuto, que é uma coisa pública, é
Muito obrigado. um ato do Executivo.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Airton Xerêz) -

Muito obrigado, Deputado Luiz Moreira. Em relação também a uma pequena impreci-
são, que é muito importante registrar, os jornais ame-

Temos inscritos os Deputados Fernando Gabei- ricanos não têm fascículos e não fazem esses coleci-
ra, Santos Filho e Wagner Salustiano. onáveis da imprensa brasileira. Eles têm cadernos de

Antes, vou conceder a palavra ao jornalista anúncios classificados. Quanto ao fascículo, esses
Alberto Dines. colecionáveis, nós chegamos a um absurdo tamanho

O SR. ALBERTO DINES - Sr. Presidente, quero / que eles eram tão sedutores que as pessoas compra
apenas fazer um pequeno reparo às ponderações doi vam o jornal e o deixavam na banca; ficavam com o
Deputado Luiz Moreira, pois S.Exa. conhece bem o fascículo. Quer dizer, a atividade-fim, gozando de pri-
problema, mas não está atualizado. Desculpe-me, vilégios constitucionais, era jogada na lata de lixo e o
Deputado Luiz Moraira, ter-lhe que dizer isso, mas a jornal apenas veiculava uma brincadeira, que era um
TV Educativa - não estou aqui falando em nome .:da fascículo, um colecionável. Esse é um fenômeno tipi-
TV, sou free lancer, ela apenas gera um progr~rna camente brasileiro, ou melhor, brasileiro não. A Itália
orientado por mim, e, portanto sou inteiramente inde- e a Espanha também fazem isso; Portugal tentou fa-

_ pendente - era, uma fundação até há pouco tempo. zer, não fez mais. É mais do Mediterrâneo. Nos Esta-
Ano passado foi transformada, como disse antes, dos Unidos, na França, na Alemanha, na Inglaterra
numa organização social. Só existem duas 0.0 Brasil, não se faz isso. Mas por que as empresas brasileiras
são projetos piloto: uma organização social é o Insti- fizeram isso? Estavam descapitalizadas. Elas não ti-
tuto Osvaldo Cruz, em Manguinhos; a outra é-a TVE, nham acesso a recursos e tinham que inventar esses
que deixou de ser uma fundação, da form~:çpmo era truques mercadológicos, de certa forma, que traíam a

~
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credibilidade que um jornal deve merecer da socieda- O SR. DEPUTADO LUIZ MORE:lRA - Muito
de. obrigado. Mas a lei que realmente dil:iciplina não é

O SR. DEPUTADO LUIZ MOREIRA _ Permi- essa que aí está
.- tEFJTl~a réplica· nesse caso. Realmente pude perce- O SR. DEPUTADO GILMAR MAC:HADO - Per-

ber que devo estar desatualizado. Somente gostaria, mita-me somente uma observação. Não sei se o jor-
para poder atualizar-me, de perguntar a V. SI! se nalista estava falando das organizações sociais. Esta
quando saiu essa concessão eJa foi dada para a TV Casa votou a Lei das Organizações Soc:iais, que per-
Educativa. Parece-me, pelo que tenho conhecimento mitiu que emissoras de televisão t~ rádios se transfor-
das leis que existem no particular, que não houve al- massem nessas instituições e aí, sim, podem ter
teração nenhuma para que ela mudasse de compor- acesso a esses anúncios institucionais. Foi o próprio
tamento. Se V. S51 me disser onde está isso, eu vou Congresso Nacional que votou, permitindo não só às
acreq~tar. Se V. S51 não me disser, eu vou dizer que é TV educativas, mas a outras, gozarem desse privilé-
um recurso escondido, que está sendo mudado o gio. Aliás, não é um privilégio, é algo que, no mundo
comportamento no plano piloto, mas que a legislação todo, se trabalha. Quanto a isso, particularmente, te-
é explícita no caso. Quando essa concessão foi dada nho algumas restrições. Mas, como se diz, o modelo
foi como TV educativa, e como TV educativa era proi- que está vigente, e a base do Governo ~losta muito de
bido. Agora, foi-se passando, há uma permissão, di- dizer isso, é a modernidade. Então, a modernidade
gamos assim, como um projeto cultural, uma forma chegou nessa área permitindo, inc:lusivH, esses anún-
de auxiliar. Vimos aqui muitas vezes - eu vou citar cios, essa modernidade votada pela maioria desta
um fato - que mesmo com um projeto cultural, depo- Casa.
is houve processos na Justiça fazendo com que um O SR. PRESIDENTE (Deputado Ayrton Xerêz)
certo programa, patrocinado pela Varig, tirasse o - Deputado Fernando Gabeira com a palavra.
aviãozinho da Varig que aparecia no vídeo, para não O SR. DEPUTADO FERNANDCI GABEIRA -
demonstrar que aquilo era uma propaganda. Então, Sr. Presidente, Sr. Relator, senhores expositores, as
eu acho que esse plano piloto a que V. SI! está-se re- exposições foram tão amplas que realmente deixam
portando é algo que está sendo, talvez, avançado um pequeno espaço para que façamos comentários
para mudar esse conceito. Mas, pelo que eu tenho ou mesmo para que possamos enrique.cê-Io.
conhecimento e pelo que não tenho dessa legislação No entanto, como já sou um velho interlocutor
- e gostaria de tê-lo -, na verdade, não saiu do Minis- do Alberto Dines, sempre gosto muito de conversar
tério; posso garantir-lhe que esse processo realmente com ele, queria acrescentar alguns pontos ao que ele
está sendo alterado. comentou e mostrar que, na verdade, Hstamos cami-

Quando me reportei ao jornal americano, eu nhando com as mesmas preocupaçõeB que ele tem.
queria dizer, talvez não desse fascículo - até aceito O primeiro ponto que destaquei, que considero
-::- mas, na verdade, também ele não está embutido central, foi quando mencionou as assoGiações de jor-
em anúncio classificado. Ele vem com propagandas nais com as telefônicas. Havia observado isso no mo-
embutidas, separadamente, de anúncios classifica- mento em que nós discutíamos as leis da quebra do
dos nos jornais. Tinha, por hábito, aos domingos, ou monopólio nas telecomunicações. QLiase todos os
aos sábados à tarde, porque o jornal de domingo sai grupos que se candidataram a uma concessão toma-
no sábado à tarde, adquirir esses jornais para encon- ram a precaução de se associar a Jma empresa
trar aquelas mercadorias e as ofertas. Obrigado. jornalística, ao Estado de S. ('aula. à Folha de

S.Paulo, ao O Globo; quer dizer, quase todos esta-
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ayrton Xerêz) - vam, de uma maneira, associados. Isso, no meu en-

Jornalista Alberto Dines, deseja complementar infor- tender, naquele momento, podia repre:~entar um cer-
mação ao Deputado Luiz Moreira? to retrocesso ao momento que tenho mencionado

O SR. ALBERTO DINES - Comprometo-me a tanto aqui, que foi uma certa indElpendência em rela-
solicitar à Presidência da TVE que forneça a V. Exll ção ao Governo.
fóda a documentação. Como disse, não estou repre- O Estado brasileiro começou a perder um pouco
:(~entando a TVE. Sou apenas um observador da im- a importância econômica e, perclendo a importância
Iprensa, mas sei que tudo foi feito à luz da legalidade, econômica, deixou de ser tão sedutor para a impren-
Identro de um processo que se deve estender. Portan- sa, e o centro da influência se desloGou do Estado
to, vou pedir à Presidência que encaminhe toda a do- para essas empresas que o substituíram. E hoje tería-

j cumentação a V. Exll• . mos, na verdade, grandes dificuldades. Suponhamos
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que uma determinada empresa fosse associada de Tenho observado uma aliança, inconsciente e
uma telefônica no Rio de Janeiro e essa telefônica es- não articulada, de dois tipo~ de objeção à emenda:
tivesse se comportando mal, teríamos que contar uma, do tipo nacionalista, que acredita realmente que
com o jornal de outra cidade para fazer a crítica ade- a entrada do capital estrangeiro cri~.rá uma programa-
quada daquele processo. ção estrangeira e que, de certa maneira, ameaçará a

Na verdade, é um processo que representa um soberania nacional, e, outra, uma posição concentra-
retrocesso em relação ao momento anterior, e nós cionista, que já percebeu que a entrada de capitais
devíamos, de uma certa maneira, compreender, e, no estrangeiros implicará possibilidage de se criar aquilo
meu entender, fortalecer a mídia brasileira significa que tentamos na telefônica, que são as empresas es-
dar a ela a possibilidade de ter acesso a capitais. Tal- pelho.
vez tenhamos um pouco de diferença na ênfase da Não haverá facilmente, em alguma grande cida-
questão do capital de empresas e capital estrangeiro. de brasileira, uma só empresa dominando. Será aber-
Quando as coisas se definirem, perceberemos, tal· ta a possibilidade de se criarem empresas espelho,
vez, certa fragilidade do capital nacional. No fundo, a que serão resgatadas. Amanhã o Jornal do Brasil
abertura será importante para que o capital estrangei- pode vir a ser, não sei, a grande empresa espelho do
ro entre aqui, mas pode ser que não. V. SI mesmo Rio de Janeiro; o Correio do Povo, em Porto Alegre,
mencionou o Grupo Votorantim e outros nacionais e assim por diante.
que estariam interessados. De qualquer maneira, é Portanto, teremos a possibilidade de criar essas
fundamental que o assunto seja pensado. empresas espelho. Não digo criar uma competição

O vácuo de informação a que se referiu, pela fal- perfeita, mas uma competição absolutamente neces-
ta de imprensa regional, está sendo substituído pela sária em termos democráticos.
televisão, que impediu que ele fosse total. Ela tem cu- A concentração é muito mais perigosa do que a
idado da informação nacional nesse nível, mas é in· própria idéia da desnacionalização. Concentração
suficiente. Precisávamos, na realidade, de grande im- significa que o poder está nas mãos de um só grupo.
prensa regional- só encontrei uma imprensa regional É muito fácil, em termos de soberania nacional, atin-
mais sólida no Rio Grande do Sul- e também de uma gir, seduzir ou corromper aquele grupo, enfim, usar o
programação regional nas televisões. instrumento que quiser e resolver a parada. Quando,

Tenho observado como as televisões regionais na competição, temos pelo menos mecanismos de
têm avançado em termos de espectador. Na cidade equilíbrio.
de Parati, o noticiário da televisão local, quase artesa- Para mim essa questão ficou bastante clara na
nal- quem realiza é a fundação -, supera o noticiário exposição do Alberto Dines.
estadual no horário nobre. Temos realmente uma de- É por aí que temos de caminhar.
manda da população por notícias, por formulações e Não comentei ainda, ao longo dessas sessões,
criações culturais próprias, que não é atendida. Será a segunda emenda ou a primeira, a de Laprovita Viei-
que isso também não é mercado? Será que não exis- ra, que diz respeito à possibilidade de empresas não
te potencial e trata-se apenas da questão moral de lucrativas terem acesso à mídia eletrônica.
garan!ir às populações locais acesso à informação? Há alguns aspectos que sou obrigado a comen-
Não. E uma questão de mercado. Há de aparecer em- tar. Estou na Comissão e, evidentemente, minha po-
presário capaz de explorar esse potencial. No meu sição tem de ser considerada. O Deputado Santos Fi-
entendimento, nossa emenda - digo nossa, porque a lho levantou uma objeção que me pareceu interes-
aprovo - poderá, de certa maneira, atender a essa re- sante. Refere-se S. ExA ao privilégio de certas empre-
ivindicação. sas não lucrativas comprarem o instrumento de co-

Outro ponto que ainda não havia comentado diz municação com dinheiro não taxado na origem. Inda-
respeito a uma preocupação mencionada no discurso gava o nobre Deputado se não era privilégio recolher
do Alberto Dines sobre a necessidade de harmonizar- dinheiro sem submetê-lo ao Imposto de Renda, com-
mos a legislação para não haver confronto de leis. prar uma empresa e depois começar a pagar Imposto

Neste momento, o melhor que podemos fazer é de Renda normalmente.
definir a questão no âmbito constitucional. Uma vez Até isso seria solucionável. Poderíamos, no mo-
assim definida, o que virá depois ficará, de certa ma- mento da compra, examinar a origem do dinheiro e ta-
neira, subordinado à nossa definição. Portanto, hoje o xá-lo. Não é algo completamente superado. Fui par-
caminho central é definir essa questão em têrmos ceiro da Igreja Ur.liversal no difícil momento da discus-
constitucionais. são da lei dos crimes ambientais. Havia problemas.
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Dizia eu que a Igreja não tem medo de perseguição. lar. A Igreja Universal encaminha os fundos a partir de
Ela tem razão. Ela é de fato perseguida - não é para- um projeto religioso que depois desemboca em um
nóia-, e temos de respeitar todas as suas reservas. projeto secular. Então, fica difícil trabalharmos com

Falei na Câmara que, se a Igreja Católica vai me as objeções dos partidos. Entretanto, temos de pen-
mandar para o inferno, tenho a garantia de que a Igre- saro Não estamos ainda definindo posição, apenas
ja Universal vai me mandar para o inferno com vista colocando pontos de vista.
para o mar. Quer dizer, vai ser uma coisa diferente, O SR. DEPUTADO WAGNER SALUSTIANO-
não vai ser pura e simplesmente mandar para o infer- Permite-me, V. Exll, um aparte, nobre Deputado Fer-
no. nando Gabeira?

O que me preocupa sinceramente - isso digo O SR. DEPUTADO FERNANDO GABEIRA-
como parceiro - e' o fato de caml"nharmos, no caso da Na verdade, aparte não é permitido, mas fingirei que
mídia eletrônica, para uma concessão pública, que não o estou concedendo e V. E~ fingirá que está fa-
seria entregue a uma entidade com fins lucrativos, lando outra coisa, que ouvirei da mesma maneira.
mas que tem, ao mesmo tempo, aspiração ao poder.
Ela não se constitui oficialmente, mas ex- O SR. DEPUTADO WAGNER SALUSTIANO-
tra-oficialmente em partido político. O PL já é pratica- Agradeço a V. ExIl. Com referência ao que disse a
mente parceiro da Igreja Universal. respeito da Igreja Universal no PL, embora não seja

O próprio Presidente da República fez outro dia desse partido, sei que não é verdade. O PL comporta
uma acusação que me pareceu inadequada. Recla- apenas quatro Deputados da Igreja Universal do Rei-
ma da Igreja Universal. Entretanto, quando ela não no de Deus. A Igreja Universal do Reino de Deus está
vota em S. ExIl há alguma coisa errada. Quando vota, em quase todos os partidos desta Casa. Sou do PPB,
o Presidente não reclama. Estou falando isso na con- o nobre Deputado Oliveira Filho está no PPB, outros
dição de parceiro. estão no PFL, outros no PMDB. O Presidente foi infe-
. O que fica difícil do ponto de vista da defesa não Iiz quando se mostrou preocupado com o crescimen-

é propriamente a questão do Imposto de Renda, que to do PL por causa da Igreja Universal do Reino de
Deus.

pode ser resolvida. Vai-se comprar a TV Record?
Sim. Com quanto dinheiro? Tanto. Paga-se, então, o O SR. DEPUTADO FERNANDO GABEIRA -
Imposto de Renda e faz-se o negócio. Tudo bem. Isso Não tenho nenhuma objeção. O Presidente não tinha
não é obstáculo. A Igreja hoje tem condições de la- de comentar esse assunto, porque sabe muito bem
vantar recursos, pagar o Imposto de Renda e comprar que a Igreja Universal foi extremamente fiel no mo-
uma emissora de televisão. O problema não é esse. A mento em que teve que votar a reforma da Previdên-
questão central é o projeto de poder, que começa cia, que coincidiu com a questão da lei dos crimes
com uma perspectiva religiosa, que se instala ao lon- ambientais e com a reeleição também.
go de inúmeros canais de comunicação e agora se ar- Naquele momento não interessóu a S. Exiil em
ticula com uma bancada atuante. que partido estavam os Deputados. Considero, como

É difícil para nós a defesa da emenda nessa cir- observador político - não sou pura e simplesmente
cunstância. Vamos ter de tentar trabalhar essas obje- um Deputado Federal, tenho noção dos partidos polí-
ções, pensar nelas, para que a emenda tenha real- ticos, conheço os legais e os clandestinos -, do ponto
mente trânsito fácil. de vista partidário, que o elemento mais sólido que

Na verdade, se determinado partido político, di- deveria ser extinto é o que provoca a coesão dos par-
gamos o PMDB, disser que deram uma concessão tidos, o que chamávamos na esquerda de centralis-

·-para a Igreja Universal, mas não deram para ele, o mo democrático. O centralismo democrático significa
Governo vai dizer que não deu concessão para a que a decisão tomada em conjunto é respeitada por
Igreja Universal, mas para uma entidade sem fins lu- todos, independentemente de suas posições indivi-
crativos que tinha condições financeiras de arcar com duais.
esse projeto. O PMDB, então, diria para o Governo: Posso dizer, pela minha observação no Con-
"Bem, eles têm as mesmas características nossas, a gresso Nacional, que os Deputados da Igreja Univer-
única diferença é que eles têm as condições financei- sal têm comportamento tão homogêneo quanto os do
ras." PT no sentido de que nas grandes questões os Depu-

Cria-se uma situação totalmente irregular no tados do PT sempre votam com a decisão coletiva e
sentido de comparação. O PMDB só pode arrecadar eis Deputados da Igreja Universal também fazem o
fundos de seus militantes a partir de um projeto secu- mesmo.
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O SR. DEPUTADO WAGNER SALUSTIANO - mente nada. O Dr. Dermevar, ao responder a primeira
Engano seu, nobre Deputado. Sou governista, voto pergunta do nobre Relator, falou quase que exclusi-
com o Governo. Os Parlamentares da Igreja não vo- vamente em fundações.
tam com o Governo. Sempre votei com o Governo! A preocupação externada pelo Deputado Fer-

O SR. DEPUTADO FERNANDO GABEIRA - nando Gabeira - à qual me referi em dias anteriores
Encerro minha exposição para que o Deputado San- - com relação à origem dos recursos pode ser sana-
tos Filho possa se manifestar. Não quero que S. Ex!! da tranqüilamente. No entanto, continuo com a preo-
vá embora sem antes ouvi-lo. cupação de que essa entidade sem fins lucrativos, ao

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ayrton Xerêz) participar de uma empresa com fins lucrativos, tenha
- Não podemos perder essa intervenção. de ser separada nesse momento, tendo de pagar os

O SR. DEPUTADO FERNANDO GABEIRA - É encargos normais que pagam as outras cujo capital
a primeira vez nesta Comissão que trato da outra tem origem conhecida e preenche outros demais re-
emenda. Graças à presença do Sr. Alberto Dines, não quisitos exigidos por lei.
precisei acrescentar nada às suas palavras. Por isso O nobre Deputado Luiz Moreira partiu para tese
tive oportunidade de falar da outra emenda. que me deixa preocupado. Concluiu S. Ex>! que o

Passo a palavra, através da Mesa, ao Deputado ex-Deputado Laprovita Vieira queria uma saída pelas
Santos Filho. Peço-lhe desculpas por ter concedido fundações. Não é isso que está escrito. Temos de dis-
aparte. cutir o que está escrito na emenda em discussão.

O SR. DEPUTADO WAGNER SALUSTIANO-
Também peço desculpas. Sugiro à própria Igreja Universal do Reino de

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ayrton Xerêz) Deus, que tem essa preocupação, está atuando nos
_ Deputado Santos Filho, para nós é uma satisfação veículos de comunicação, recuperou a TV Record -
ouvir a intervenção de V. Ex!! não vejo nada demais em ela participar, desde que se

O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO _ Não ace- submeta à atual legislação de todo o País e a toda
itarei o pedido de desculpas do Deputado Fernando concorrência -, que crie empresas comerciais nor-
Gabeira. S. Ex>! não precisa se desculpar, até porque, mais dentro dela própria, adstrigindo-se então à

emenda Aloysio Nunes, que está criando a permissi-
com sua gentileza costumeira, não foge de nada. A vidade, a possibilidade de empresas jurídicas brasile-
Mesa tem de manter a ordem porque todos nós esta- iras participarem nas empresas de comunicação e ra-
mos envolvidos em três, quatro Comissões no perío- diodifusão.
do da tarde.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ayrton Xerêz) A Igreja deve criar sua empresa para poder par-
- A Mesa tem sido, sim, excessivamente liberal. Neo- ticipar, não uma entidade sem fins lucrativos. Não
liberal inclusive. Procurarei corrigir minha conduta. vejo como separar depois, no curso da existência e

O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO - É me- permanência da entidade sem fins lucrativos, uma
Ihor, para que possamos ordenar os trabalhos. empresa com fins lucrativos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ayrton Xerêz) Onde e de que maneira pagará? Vamos admitir
- Exatamente. Serei um social-democrata. que se encontre a solução proposta pelo Deputado

O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO - Sr. Pre- Fernando Gabeira e que nesse momento a Igreja par-
sidente, refiro-me especificamente ao Dr. Dermeval ticipe. Ela, então, precisará de 50 milhões de reais.
Gonçalves. O Deputado Fernando Gabeira abordou Paga seu Imposto de Renda e justifica a origem des-
hoje pela primeira vez o assunto da Emenda Laprovi- se dinheiro. Pelo que sei, não conheço direito, esse
ta, que me preocupa. Acredito que ela não poderia dinheiro é oriundo de dízimos doados pelos membros
estar apensada à emenda do Deputado Aloysio Nu- da Igreja. Esse dinheiro básico de toda igreja evangé-
nes Ferreira. Mas está e devemos tratar dela tam- Iica pode encontrar respaldo jurídico legal. Então,
bém. deve haver o pagamento do Imposto de Renda. Se a

O Dr. Dermeval Gonçalves deixou-me ainda Igreja participar como entidade sem fins lucrativos
mais confuso, porque venho buscando desde o início criará novamente um problema na frente.
localizar essa preocupação com relação às entidades Sugiro que a Igreja crie uma empresa jurídica, fi-
sem fins lucrativos. cando, aí sim, dentro da emenda do nobre Deputado

O Dr. Dermeval que me perdoe, mas ele faz Aloysio Nunes, podendo participar como uma empre-
confusão com entidades sem fins lucrativos e funda- sa jurídica, mas não como entidade sem fins lucrati-
ções. Uma não tem nada a ver com a outra. Absoluta- vos.
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Essa preocupação assalta-me permanente- O objetivo da emenda do ex-Deputado Laprovi-
mente. Tenho vontade de votar. Seria bom que todos ta Vieira é muito claro. Diz ela que o dinheiro conse-
pudessem participar. A Igreja, na realidade, se não é qüente dessa atividade seria reaplicado na própria
hoje um partido político, acabará se transformando atividade, o que acho perfeitamente factível e contro-
em um ou terá uma atividade política como já possui lável. O Fisco foi lá e levantou. Entendemos que era
atualmente, o que é mais que justo. A Igreja Católica devido e pagamos. Outras parcelas levantadas pelo
também tem sua atividade política. Mas não pode go- Fisco, que cosideramos além da lei, foram discutidas
zar como entidade política - que não é, mas na reali- e ganhamos no Conselho de Contribuinte por unani-
dade está sendo - de privilégios que os demais parti- midade.

dos políticos não possuem. Essa briga em relação à origem do dinheiro, à
Defende-se nesta Comissão, Dr. Dermeval sua aplicação, ao fato de que ele é da Igreja Universal

Gonçalves, que se retire do texto constitucional - e ou não foi exaustivamente discutida. Sofremos, inclu-
isso deve ser feito com urgência - a possibilidade e a sive, um processo através do Ministério Público _
permissividade para que partidos políticos participem depois do inquérito da Polícia Federal, que não che-
do sistema. gou a nada, pois não comprovou que havia sido uma

Ao defendermos isso, estamos criando nova- fraude ou que não era possível ser comprada -, que
mente essa possibilidade através da Igreja Universal entendeu que tinha havido uma simulação, que a ver-
do Reino de Deus, porque ela passa a dispor, em dadeira dona das ações da TV Record era a Igreja
cima de todos os demais partidos políticos, de poder Universal.

de fogo muito grande. O Ministério Público levantou isso. Agora, no
O nobre Deputado Fernando Gabeira falou com

absoluta fidelidade e precisão, situando-se inclusive fim de janeiro, deu um parecer que se encontra comi-
go, o qual posso deixar para ser analisado pela Co-

como parceiro e aliado. Essa preocupação quero ter missão, dizendo que efetivamente a compra foi feita
também e quero formar a convicção para poder depo- pelos líderes; não houve simulação. Aquilo que foi
is emitir votos dentro desta Comissão. necessário tributar, em face de alguns aportes da

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ayrton Xerêz) Igreja para os seus membros, foi feito em cima de re-
- Muito bem, agradeço a V. ExA, Deputado Santos Fi- sultados, não sobre o aporte inteiro, porque ele não é
lho. lucro, mas em cima do que realmente representou o

Passo a palavra ao Sr. Dermeval Gonçalves. lucro daquela atividade não específica dela. Sua ativi-
O SR. DERMEVAL GONÇALVES - Quando o dade específica é imune; a outra nem isenta era. O

grupo que representa a Igreja Universal adquiriu as Código Tributário diferencia muito a imunidade da
ações da TV Record houve tumulto neste País para isenção. A Igreja como empresa tem como provar sua
saber a origem desse dinheiro - se vinha do narco- receita, pagar seus impostos sobre o que fez em
tráfico ou de outra fonte. Houve inquérito policial mui- cima de um benefício fiscal. Ninguém está procuran-
to intenso, a Polícia Federal entrou no circuito, depois do imunidade, tampouco isenção, mas obtenção de
entrou o Ministério Público e, por fim, o Imposto de recursos para que as atividades sejam mais aprofun-
Renda. dadas e para investirmos nos projetos que temos pela

A Igreja Universal emprestou alguma parte do frente. Estamos elaborando um projeto inédito de co-
dinheiro para seus líderes comparem a TV Record. Ionização, não com recursos da própria Igreja, e pen-
Essa quantia foi tributada pelo Imposto de Renda - sando em fazer outros projetos filantrópicos.
que foi até lá e levantou a receita da Igreja, os dízi- As empresas sem fins lucrativos têm como pa-
mos. Enfim, as ofertas aplicadas na atividade especí- gar seus impostos. Todos sabem a origem do dinhei-
fica de pregar o Evangelho estariam imunes. A ativi- ro. A quantiadoada em ofertas e doações foi tributada
dade praticada fora dessa imunidade não goza de em algum momento, não caiu do céu. Todos nós,
isenção, é tributável. Tanto que a Igreja pagou. O que como pessoas físicas, pagamos nossos impostos na
representa isso? Pegou uma parte do dinheiro e em- fonte ou nas declarações de fim de ano. A origem do
prestou. Ele rendeu juros, que foram tributados. Não dinheiro é fácil buscar. É fácil saber se ele é ou não tri-
vejo como ficar com medo de que a Igreja Universal, butável, se é ou não isento, porque isso já aconteceu
que recebe dízimos e ofertas, possa ser uma empre- conosco.
sa, como o Deputado falou, sem fins lucrativos. Nin-
guém vai querer uma empresa que não tenha fins lu- A emenda do ex-Deputado Laprovita Vieira vis-
crativos. lumbra a possibilidade de ter uma empresa sem fins
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lucrativos, mas que obtenha lucro para que esse lucro ra. Não podemos partir para esse radicalismo como
. seja investido. . propõe S. Exl!.

O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO - Sr. Der- V. SI! disse terminantemente que a Igreja busca
meval Gonçalves, permita-me um aparte. Não estou participar como entidade sem fins lucrativos nas em-
questionando se a Igreja tentou ou não iludir o Fisco. presas de radiodifusão para difundir, de maneira mais
Tanto que V. SI! mesmo disse que ela emprestou di- barata, os seus ensinamentos.
nheiro para os seus líderes adquirirem o controle da A Igreja Universal do Reino de Deus busca afir-
TV Record ede outras emissoras hoje componentes mação e participação política. Isso é normal. Não só
desse grupo empresarial. Esse problema da Igreja já ela, mas todo o credo evangélico e a própria Igreja
foi sanado. Entretanto, os donos da emissora são Católica, através do Movimento Carismático, também
pessoas físicas. tenta eleger seus Deputados.

A emenda constitucional que hoje discutimos é Onde ficarão os partidos políticos?
a participação de empresas sem fins lucrativos no Esse questionamento foge um pouco das
processo de radiodifusão brasileira. emendas, mas entra também, como o Deputado Fer

nando Gabeira levantou. Os partidos políticos, onde
A minha preocupação e a do próprio Deputado ficarão? Não temos recursos para comprar uma rede

Fernando Gabeira é no sentido de que esses recur- de televisão. Nem meu PFL, nem o Partido Verde, do
sos aportados pela Igreja, se o Congresso Nacional Deputado Fernando Gabeira, nem o PMDB, nem nin-
aprovar, sejam tributados. guém! Não temos como justificar a origem desse di-

Continua, entretanto, minha preocupação. Que- nheiro. Não vamos encontrar filiados neste País que
ro um esclarecimento para minha tranqüilidade de nos façam doação como dízimos. Ninguém fará in-
consciência ao emitir o meu voto. Da aplicação desse vestimentos de tal porte.
dinheiro, dentro de uma rede de radiodifusão, advirão Temos de buscar uma condição legal para que
lucros. Pergunto: a Igreja reinvestirá todo esse resul- isso possa ser permitido, Sr. Dermeval Gonçalves.
tado nessa emissora de radiodifusão? Isso, então, a O SR. PRESIDENTE (Deputado Ayrton Xerêz)
Constituição terá de prever. Ela passará a ser uma -Informo aos presentes que a Ordem do Dia já se ini-
fundação. Fundações são obrigadas, por lei, a rein- ciou há dez minutos. Como ainda temos inscritos os
vestir seus resultados no empreendimento. Deputados Wagner Salustiano e Oliveira Filho, solici-

Não é esse sentido que busca a Igreja Universal to a todos brevidade e concisão nas respostas, a fim
do Reino de Deus. Então, deveríamos encontrar - e de concluirmos nossos trabalhos o mais rapidamente
isso demandará grande esforço de todos os mem- possível.
bros desta Comissão e do Congresso Naqional - O SR. DEPUTADO FERNANDO GABEIRA-
uma maneira para que os resultados advindos dessa Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
participação, depois de regularizada a origem dos re- Gostaria de ser avisado quando começasse a
cursos, sejam taxados sem que a Igreja perca sua votação, porque tenho de sair na frente.
condição de beneficiária da lei de uma entidade sem O SR. PRESIDENTE (Deputado Ayrton Xerêz)
fins lucrativos. Não há ainda como conciliar uma enti- _ Acabou de começar o período de votação.
dade sem fins lucrativos participando de uma entida- O SR. DERMEVAL GONÇALVES _ Informo a
de com fins lucrativos especificamente. Essa é uma V. Exl! que se objetiva, em primeiro lugar, a investir
entidade que busca resultado, senão ela seria uma em qualquer tipo de resultado; segundo, despersona-
entidade educacional. A Igreja, então, poderia pleite- Iizar a necessidade de eu ter elementos múltiplos
ar uma televisão educativa para difundir sua religião e para participar do capital ou da própria composição
políticas culturais, se fosse o caso. Entretanto, ela societária. Hoje, como as empresas de rádio e televi-
não busca isso. Busca, sim, a participação numa em- são são personalistas, elas precisam necessariamen-
presa também de resultados financeiros. te ter uma pessoa física como proprietária dessas

E V. SI! mesmo disse que, por diversas vezes, a ações.
Igreja tem comprado horário em outras emissoras A nossa idéia é de que nessa despersonificação
para difundir seus ensinamentos. fique caracterizado que os meios seriam da Igreja e

Foi-me enviada pelo Bispo Rodrigues cópia de não das pessoas. Hoje, pela lei, isso é impossível. A
um projeto escabroso do Senado. Nele o Senador Igreja Universal do Reino de Deus não tem nenhum
proíbe as igrejas de difundir mais do que uma hora de veículo de comunicação. Os que ela possui estão em
seus ensinamentos. Acho isso uma verdadeira loucu- nome dos seus membros. Isso representa, não digo
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uma dificuldade, mas, eventualmente, até um risco. E eleitos pela Igreja Universal do Reino de Deus votam
se amanhã um membro da Igreja, por dissidência, re- juntamente com o Governo. Somos governistas! Des-
solver abandonar o companheirismo e ir embora, o de meu primeiro mandato - e estou no meu segundo
que acontecerá? A Igreja vai ter de mobilizar os recur- - voto com o Governo. Nunca deixei de votar com
sos, os meios jurídicos, para reaver esses tipos de ele. E outros Deputados da Igreja Universal do Reino
ações. O que visamos é despersonalizar. Se real- de Deus também votam no Governo.
mente a Igreja pode ser a proprietária, terá muito mais Nossa grande preocupação é com o projeto de
segurança naquilo que está fazendo. Esse é o objeti- poder. Quantos Deputados católicos estão aqui re-
vo dessa emenda. presentando a Igreja Católica. Somos 513 Deputa-

o SR. PRESIDENTE (Deputado Ayrton Xerêz) dos. Quantos evangélicos e quantos católicos temos
- Muito bem! aqui? Nunca os Deputados católicos encontraram di-

Concedo a palavra ao nobre Deputado Wagner ficuldade para trabalhar, apresentar e fazer tramitar
Salustiano. projetos nesta Casa.

O SR. DEPUTADO WAGNER SALUSTIANO - Sabemos que a CNBB fez propaganda em jor-
Sr. Presidente, Srs. Deputados, prometo ser breve, nal pedindo apoio aos candidatos da Igreja Católica.
porque, aliás, o motivo da minha participação como Que mal há nisso? Nenhum.
debatedor já foi esclarecido. Outros Deputados já fi- O SR. PRESIDENTE (Deputado Ayrton Xerêz)
zeram perguntas e o ilustre expositor já as respon- - Posso acrescentar que colocou nos murais das
deu. igrejas propaganda pedindo que as pessoas não vo-

Como esta é a minha vez de participar, quero di- tassem em alguns Deputados católicos. Quer dizer,
zer que no mundo globalizado no qual vivemos, ou acende uma vela a Deus e outra ao diabo.
melhor, universalizado, até prefiro esta última pala- O SR. DEPUTADO WAGNER SALUSTIANO-
vra, é necessário o capital estrangeiro nos meios de Talvez esses Deputados católicos não tenham defen-
comunicação. Não somos absolutamente contra isso, dido como gostariam os interesses da Igreja. Creio
até porque esse capital poderia ser até o limite de que eles não são tão fiéis quanto nós. Entretanto, dei-
49%. Nada mudaria se fossem 30%, como disse o no- xam de ver a capacidade de administração.
bre Deputado Aloysio Nunes Ferreira. Esse percentu- A Rede Record de Televisão foi, à época, ad-
aI de 30% foi colocado de forma cabalística. S. Ex~ quirida com dívidas, com funcionários na Justiça do
encontrou esse número e colocou. Mas se forem 49% Trabalho e devendo impostos, mas teve uma exce-
também não mudaria nada. Quarenta e nove por cen- lente administração, guiada por pessoas competen-
to talvez possibilitasse mais investimento estrangeiro tes e hoje encontra-se saneada. Não deve impostos,
nessas empresas, o que poderia ser mais benéfico. nem a funcionários, e tem uma programação sadia,
Penso dessa forma. limpa. Qualquer um pode ligar a televisão e assistir

Os impostos foram plenamente esclarecidos aos programas dessa emissora com muita tranqüili-
pelo expositor, Dr. Dermeval Gonçalves. Não há ne- dade.
cessidade de formular-lhe mais perguntas. Quero O mesmo não posso dizer de alguns concorren-
apenas fazer uns esclarecimentos, porque algumas tes, como o Sr. Sílvio Santos, na minha opinião, um
dúvidas ficaram. péssimo administrador. Ele passa a imagem de reco-

O nobre Deputado Fernando Gabeira, com seu Ihedor de impostos, de pessoa boazinha, que traba-
brilhantismo, falou que a grande preocupação da lha nos parâmetros da lei, mas, na realidade, Sr. Pre-
Igreja Universal do Reino de Deus não é com a titula- sidente, isso é uma mentira.
ridade da emissora de televisão, ou se ela vai ou não O Sr. Sílvio Santos adquiriu o SBT prometendo
pagar Imposto de Renda. A grande preocupação, que muita coisa. Um dos itens para a aquisição da con-
lamentavelmente todos temos, é o seu projeto de po- cessão seria pagar todos os funcionários da extinta
der. Todos deveriam informar-se melhor para ter opi- TV Tupi, mas não cumpriu a promessa e até hoje eles
nião mais clara e objetiva sobre aquilo que ocorre nos estão reclamando na Justiça. Ele se beneficiou da
setores da Igreja Universal do Reino de Deus. morosidade da nossa Justiça e até hoje não pagou

Há informações desencontradas no sentido de esses funcionários. Muitos deles - são quase mil -
que a Igreja Universal do Reino de Deus está toman· já faleceram, outros estão velhinhos, esperando a in·
do o partido do PL. O PL vota contra o Governo. O denização. O Sr. Sílvio Santos não honrou esse com-
seu Líder, Deputado Valdemar Costa Neto, sempre promisso moral e está nas barras da Justiça. Sem
votou contra o Governo. A maioria dos Deputados contar que deve impostos - não sei se como pessoa
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física, gostaria até de saber - como empresário de Quando a Globo reinava sozinha e apareceu o
televisão. Ele também não cumpre contratos. Tenho SBT, ela chiou. Quando as duas estavam juntas e
provas. apareceu a Record, as dL!as chiaram. E assim suces-

Ninguém contesta isso. Contestam a grande sivamente.
preocupação de a Igreja Universal do Reino de Deus A pergunta é a mesma para os dois: não seria o
querer apenas a titularidade. Queremos ver aprovada medo de perder ainda mais o poder de manipulação,
a emenda do Deputado Laprovita Vieira. Nossa preo- de fazer a cabeça da população, das pessoas etc?
cupação é realmente a titularidade, conforme expli- Muito obrigado.
cou o Dr. Dermeval. Assim, a Igreja estará melhor Que Deus os abençoe.
amparada junto aos seus membros que são donos da O SR. PRESIDENTE (Deputado Ayrton Xerêz)
emissora de televisão. - Muito obrigado, Deputado Oliveira Filho.

Creio que esclareci o assunto. Antes de passar a palavra ao Sr. Alberto Dines,
Muito obrigado. vou estudar com nossa Assessoria uma forma de pu-
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ayrton Xerêz) nição, branda que seja, para o Deputado Fernando

- Muito obrigado, Deputado Wagner Salustiano. Gabeira, porque S. ExB armou a bomba-relógio, ouviu
Com a palavra o Deputado Oliveira Filho. o tique-taque e, próximo da explosão, deixou-nos
O SR. DEPUTADO OLIVEIRA FILHO - Vou aqui para segurar essa parte da sessão que está mais

procurar ser breve, Sr. Presidente. contraditória.
Em primeiro lugar, falou-se muito em projeto de Com a palavra o jornalista Alberto Dines.

poder. Vamos deixar a demagogia de lado. Quem O SR. ALBERTO DINES - Nobre Deputado Oli-
não tem projeto de poder? Estamos aqui fazendo o veira Filho, em primeiro lugar quero insistir que não
quê? Não vamos dizer que não temos projeto de po- represento a TV Educativa. Represento o Observató-
der, porque será uma tremenda mentira. Projeto de rio da Imprensa, que começou na Internet. É uma
poder todos nós - sociedade civil, seja quem for - ONG virtual, que passou a ser transmitida pela TV
temos. Isso é coisa consumada. Educativa e pela TV Cultura e afiliadas pelo Brasil.

Há dois grandes enganos. Primeiro, achar que Portanto, não estou autorizado a falar pela TV Educa-
entidade filantrópica não paga impostos. Já paga tiva. Estou falando em nome próprio, como observa-
desde fevereiro ou março. Foi aprovada uma lei no dor da mídia brasileira que tem um passado político e
ano passado e as entidades filantrópicas já estão re- procura coerência em função de sua própria educa-
colhendo 3,5% aos cofres da COFINS. Então, existe ção.
realmente o recolhimento. Segundo, as igrejas - e Como disse antes, não sei se o nobre Deputado
eu como pastor posso falar - que vivem dasdoações ouviu, venho de uma família republicana, portanto de-
de seus membros pagam cinqüenta impostos. Então, mocrática, e secular. Fui educado, desde pequeno, a
sobre as doações que entram nas igrejas também se acreditar que numa democracia as questões de espí-
paga, e muito bem. rito e as de Estado têm de estar totalmente desvincu-

Antes de fazer pergunta aos dois convidados, ladas. Vivi muitos anos nos Estados Unidos e em ou-
não poderia deixar de mencionar que foi pelas mãos tros lugares do exterior. Reforcei toda minha cultura
do Deputado Santos Filho que entrei na política. Qu- com a vivência de que as Constituições, os estatutos
ando fui filiar-me ao PFL, fui conversar com S. ExB De e diplomas que regem a vida democrátrica devem le-
lá para cá travamos grande amizade. Ele levantou var em conta essa separação indispensável que co-
questões que podemos facilmente resolver, não é tão meçou na Revolução Americana, confirmou-se na
complicado assim como pensou. Revolução Francesa e vem até hoje, dois séculos e

Ao fazer minhas perguntas aos dois convidados pouco depois.
abraço meu amigo, Dr. Dermeval Gonçalves, que re- Portanto, sua pergunta faz sentido. Temos aí
presenta a Igreja Universal do Reino de Deus, e o jor- um jogo de poder. Na realidade, estamos vendo que,
nalista Alberto Dines, da TVE, que fiquei conhecendo apesar de existir uma corporação chamada ABERT,
agora há pouco. ela não representa os interesses gerais, tanto que

Não seria o medo de perder ainda mais o poder está praticamente dividida. Cada grupo empresarial
da manipulação que está causando tão grande resis- está se manifestando separadamente, porque cada
tência por parte dos atuais donos das redes privadas um tem os seus interesses. Há uma disputa pelo po-
à entrada das entidades filantrópicas, também como der e pela hegemonia. Estamos procurando repre-
donas, na comunicação social? sentar essa hegemonia nesta reunião.
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Na medida em que as empresas jornalísticas
brasileiras encontrarem uma fórmula de viabilizar a
sua existência, de se capitalizar, como qualquer em
presa brasileira, o problema da nossa imprensa e da
mídia estará resolvido.

O problema das confissões religiosas não deve
ria estar embutido nisso, porque diz respeito a elas
próprias.

O nobre Deputado Santos Filho disse que cons
tituir uma empresa para explorar os meios de comuni
cação é uma saída. Achei a observação de S. Exll

muito interessante.
Posso apenas ater-me aos princípios segundo

os quais fui educado, ou seja, os de que a defesa da
democracia representa a defesa da República; a Re
pública representa a completa separação dos negóci
os de Estado e do espírito. Só posso ser coerente
com esse meu passado.

O SR. DEPUTADO OLIVEIRA FILHO - Sr. Pre
sidente, no passado pensávamos assim, até que vi
mos que o indivíduo também estava com fome e,
mesmo sendo religiosos e estando voltados para as
coisas do espírito, tínhamos que nos envolver nas
questões sociais. E esse foi o grande envolvimento
das igrejas evangélicas. Ouvi quando V. Si mencio
nou isso no começo, mas a pergunta que fiz foi se não
seria o medo de perder esse poder de manipulação.
Só isso. Perguntei a sua opinião até como pessoa ex
periente no assunto.

O SR. ALBERTO DINES - Estamos assistindo
a uma luta de poder. Observei isso na reunião de hoje
e acompanhei a de ontem pelo noticiário, por isso
posso afirmar que há, evidentemente, grupos de mí
dia disputando hegemonias e trazendo para uma
questão constitucional de princípios interesses muito
pragmáticos e imediatistas. Isso me preocupa, como
um cidadão e como democrata.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ayrton Xerêz)
- Jornalista Alberto Dines, quero neste momento
agradecer-lhe a gentileza da sua participação, assim
como ao Dr. Dermeval, aqui presente, e aos Srs. Par
lamentares desta Comissão, mas estamos sendo
convocados em regime de urgência pelo Presidente
da Câmara dos Deputados.

Tenho de dar por encerrada esta reunião, con
vocando outra para a próxima terça-feira, às
14h30min, com a seguinte pauta: audiência pública
com representantes da CNBB - Confederação Naci
onal dos Bispos do Brasil-, daAssociação Brasileira
de Radiodifusão Comunitária - ABRAÇO - e da
ANER - Associação Nacional de Editores de Revis
tas.
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Declaro encerrada a presente reunião.
Muito obrigado.

DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

O Deputado LUIZ PIAUHYLlNO, Presidente
desta Comissão, fez a seguinte:

Distribuição n2 14/99

Em 26-5-99

Ao Deputado MARCELO BARBIERI
Projeto de Lei Nll 84/99 - Sr. Luiz Piauhylino

que "dispõe sobre os crimes cometidos na área de in
formática, suas penalidades e dá outras providências".

Maria Ivone do Espírito Santo, Secretária.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

A Deputada MARIA ELVIRA, Presidenta desta
Comissão, fez a seguinte:

Distribuição n2 12/99

Em 26-5-99

Ao Deputado EURICO MIRANDA
Projeto de Decreto Legislativo Nll 75/99 - da Co

missão de Relações Exteriores e de Defasa Nacional
(MSC Nll 621/97 - PE) - que "aprova a adesão da Re
pública Federativa do Brasil ao Texto do Acordo de
Cooperação entre a República Popular de Angola, a
República de Cabo Verde, a República da Guiné Bis
sau, a República Popular de Moçambique, a Repúbli
ca Portuguesa e a República Democrática de São
Tomé e Príncipe no Domínio do Desporto, concluído
em Lisboa, em 20 de janeiro de 1999".

Ao Deputado FERNANDO MARRONNI
Proposta de Fiscalização e Controle Nll 21/95

Do Sr. Augusto Nardes - que "propõe que a Comis
são de Educação, Cultura e Desporto da Câmara dos
Deputados fiscalize o Ministério da Educação e Des
porto sobre o descumprimento sistemático à Consti
tuição Federal no seu art. 212 e parágrafos e art. 60
do Ato das Disposições-Constitucionais Transitórias".

Ao Deputado WALFRIDO MARES GUIA
Projeto de Decreto Legislativo Nll 402/97 - do

Sr. Luciano Zico e outros - que "susta os efeitos do
Decreto nll 2.208, de 17 de abril de 1997, que 'regula
menta o § 2ll do art. 36 e os arts. 39 a 42 da Lei nll

9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece
as diretrizes e bases da educação nacional"'.

Carla Rodrigues de Medeiros, Secret~ria.



Distribuição n2 11/99

Em 26-5-99

À Deputada ALCIONE ATHAYDE

Projeto de Lei NQ 531/99 - do Sr. Ênio Bacci
que "dispõe sobre a antecipação do pagamento de
aposentadoria e pensões aos beneficiários do INSS
e dá outras providência".

Projeto de Lei NQ 2.570/96 - do Sr. Serafm
Venzon - que determina em 50 (cinqüenta) quilo
gramas o peso máximo que empregado do sexo
masculino pode remover individualmente".

À Deputada ÂNGELA GUADAGNIN

Projeto de Lei NQ 4.089/98 - do Sr. Ênio Bacci
- que "institui o exame ginecológico preventivo gra
tuito, inclusive exame de mamografia, custeados
pelo SUS".

Ao Deputado ANTÔNIO PALLOCI

Projeto de Lei NQ 4.091/98- do Sr. Ênio Bacci
- que "institui o Programa de Incentivo aos doado
res de órgão em vida."

Ao Deputado ARMANDO ABíLlO

Projeto de Lei NQ 2.663/96 - do Sr. Nélson
Marchezan - que "concede estímulos à constituição
de novas entidades fechadas de previdência priva
da".

Ao Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ

Projeto de Lei NQ 4.881/98 - do Srs. Deputa
dos Joana Darc e Walter Pinheiro - que "obriga os
empregadores a manter medidas preventivas contra
acidentes de trabalho e dá outras providências".

Projeto de Lei NQ 4.721-A/98 - do Sr. Serafim
Venzon - que "dispõe sobre a indicação, prescrição
ou adaptação de lentes de contato".

Ao Deputado BENEDITO DIAS

Projeto de Lei NQ 4.088/98 - do Sr. Ênio Bacci
- "dispõe sobre a realização de exames bacterioló
gico para servidores do setor de limpeza publica".

Ao Deputado DARCISIO PERONDI

Projeto de Lei NQ 2.077-A/96 - do Sr. Marcelo
Teixeira - que "dispõe sobre a contratação de para
plégico, na situação em que especifica".

Ao Deputado DJALMA PAES

.O Deputado ALCEU COLLARES, Presidente
da Comissão de Seguridade Social e Família, fez a
seguinte:

Em 26-5-99

Ao Deputado VADÃO GOMES
Projeto de Lei NQ 623/99 - do Sr. Ricardo Izar

que "dispõe sobre a conservação e o uso sustentável
das florestas e demais formas de vegetação natural
brasileiras".

Sala da Comissão, 26 de maio de 1999. - Leni
valda D. S. A. Lobo, Secretária.

24360 Quinta-feira 27 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 1999

A Deputada MARIA ELVIRA, Presidenta desta COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA
Comissão, fez a seguinte:

Distribuição n2 13/99

Em 26-5-99

Ao Deputado FERNANDO MARRONI

Projeto de Lei NQ 254/99 - do Sr. Rubens Bue
no - que "altera dispositivo da Lei nº 8.913, de 12 de
julho de 1994, que dispõe sobre a municipalização
da merenda escolar".

À Deputada MARIA SERRANO

Projeto de Lei NQ 578/99 - do Srs. Padre Ro
que e Pedro Wilson - que "altera a composição do
Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desen
volvimento da Educação (FNDE)".

Ao Deputado NOBERTO TEIXEIRA

Projeto de Lei NQ 15/99 - do Sr. Paulo Rocha
- que "obriga as escolas particulares a restituir, em
forma de desconto na mensalidade, o valor equiva
lente às aulas não dadas".

Ao Deputado OSVALDO BIOLCHI

Projeto de Lei Nº 427/95 - do Sr. Ubaldo Cor
rêa - que "destina as receitas financeiras dos prêmi
os prescritos ou acumulados da Loteria Federal, Lo
teria Expositiva Federal e Loteria de Números (Loto,
Sena e Sena especial) ao Programa Comunidade
Solidária". Apensados os PL nos 1.822/96,
2.645/96, 3.835/97 e 4.213/98.

Ao Deputado PEDRO WILSON

Projeto de Lei Nº 540/99 - do Sr. Paulo José
Gouvêa - que "acrescenta dispositivo à Lei nº
8.242. de 12 de outubro de 1991, destinando dois
por cento da arrecadação das loterias ao Fundo Na
cional para a Criança e o Adolescente". Apensado
PL nQ 570/99.

Carla Rodrigues de Medeiros, Secretária.

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

O Deputado GILBERTO KASSAB, Presidente
desta comissão, fez a seguinte:

Distribuição n2 8199
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Projeto de Decreto Legislativo NQ 32/99 - do Sr. À Deputada LÍDIA QUINAM
Paulo Paim e Adão Pretto - que susta os efeitos dos Projeto de Lei nQ4.738/98 - da srª Veda Crusius
§§ 32 e 49do art. 58 do Regulamento de Benefícios da - que "altera o inciso V do art. 88 da Lei nº 8.069, de
Previdência Social, baixado pelo Decreto n2 2.172, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Ado-
5 de março de 1997, a Portaria MPAS n2 4.273, de 12 lescente, e dá outras providências".
de dezembro de 1997, do art. 59 da Portaria MPAS nº Ao Deputado NíLTON BAIANO
4.695, de 10 de agosto de 1998, do item 8 da Ordem Projeto de Lei n2 253/99 - do Sr. Rubens Bue-
de Serviço DSS/INSS n

Q
590, de 18 de dezembro de no - que dispões sobre ouvidorias do Sistema Único

1997, e da Ordem de Serviço DSS/INSS n2 617, de 26 de Saúde - SUS, e dá outras providências".
de novembro de 1998".

Ao Deputado DA. ROSINHA Ao Deputado OSMÂNIO PEREIRA
Projeto de Lei N2 4.226/98 - do Sr. Ênio Bacci - Projeto de Lei n2 4.328/98 - do Sr. Serafim

que "dispõe sobre a obrigatoriedade das casas notur- Venzon - que dispõe sobre o parcelamento de dívi-
na em distribuir camisinha aos freqüentadores e dá das oriundas de contribuições sociais devidas ao
outras providência". Instituto Nacional do Seguro Social, alterando o art.

Ao Deputado ÊNIO BACCI 38 da Lei n28.212, de 24 de julho de 1991".
Projeto de Lei N9470/99 - do Sr. Nílton Baiano Ao Deputado RAFAEL GUERRA

- que "destina parcela dos impostos recolhidos pelas Projeto de Lei nll 2.734/97 - do Sr. Pinheiro
indústria de bebidas para a rede hospitalar pública". Landim - que dispõe sobre a habilitação e o provisi-

À Deputada JANDIRA FEGHALI onamento de dentistas-práticos, regulamenta o
Projeto de Lei Nll 2.004/96 - do Sr. Jair Bolsonaro exercício dessa profissão, e dá outras providências".

- que "dispõe sobre o valor da pensão deferido aos be- Ao Deputado REMI TRINTA
neficiários dos servidores públicos mortos em conse-
qüênciadeatooufatorelacionadocomomonitoramen- PROJETO DE LEI Nll 4.577/98 - do Sr. Sera-
to de repressão, no período de 2 de setembro de 1961 a fim Venzom - que ''torna dedutível no cálculo da Co-
15 de agosto de 1979, e dá outras providências". fins e da CSSL a despesa com a contribuição previ-

AO DEPUTADO JOSÉ CARLOS COUTINHO denciária".
Projeto de Lei n2 2.530/96 - do Sr. Serafim Ven- À Deputada RITA CAMATA

zon - que "determina que sejam destinados ao Insti- Projeto de Lei nQ 2.808/97 - do Sr. Jair Bolso-
tuto Nacional de Seguridade Social - INSS os recur- naro - que "altera o art. 83 da Lei n2 8.069, de 13 de
sos não procurados das loterias e de quaisquer con- julho de 1990, que 'dispõe sobre Estatuto da Crian-
cursos de prognósticos administrados pelo Governo ça e do,Adolesc~nte, e dá outras providências"'.
Federal". Ao Deputado SARAIVA FELIPE

Ao Deputado JOSÉ UNHARES Projeto de Lei nll 2.604/96 - do Sr. Jovair Aran-
Projeto de Lei nll 3.453-N97 - do Sr. Serafim tes - que "institui incentivos fiscais para a aquisição

Venzon - que "obriga as agências de viagem e turis- de equipamentos médico-hospitalares, inclusive am-
mo a fazerem seguro para seus clientes e dá outras bulâncias, e de materiais de construção destinados a
providências". instituições públicas ou entidades privadas de assis-

Projeto de Lei n9 3.290/97 - do Sr. Paulo Bor- tência à saúde, sem fins lucrativos." (Apensados os
nhausen - que "dispõe sobre o fornecimento gratuito PL nos 3.915/97, 3.992/97 e 4.165/98)
de medicamentos aos idosos". (Apensado o PL À Deputada TETÉ BEZERRA
n24.005/98) Projeto de Lei n2 2.534/96 - do Sr. Serafim Ven-

Projeto de Lei nll 4.823/98 - dos Srs. Deputados zon - que ''faculta às gestantes o acesso a ônibus, ci-
Rita Camata e Hélio Bicudo - que "altera a Lei nemas e outros locais sem a utilização da catraca ou
nº8.069, de 13 de julho de 1990- Estatuto do Criança roleta, quando assim o exigir".
e do Adolescente". Ao Deputado VICENTE CAROPRESO

À Deputada LAURA CARNEIRO Projeto de Lei n2 4.297/98 - do Sr. Serafim Ven·
Projeto de Lei n2 3.200/97 - do Sr. Serafim Ven- zon - que "dispõe sobre a emissão de nota fiscal de

zon - que dispõe sobre a dedução do Imposto de serviços prestados por hospitais conveniados ou con-
Renda de Pessoas Físicas e Jurídicas de doações a tratados pelo Sistema Único de Saúde".
entidades filantrópicas". (Apensados os PL nos Sala daf. Comissões, 26 de maio de 1999.
3.389/97,3.368/97 e 4.002/97). Eloízio Neves Guimarães, Secretário.



Em 26-5-99
Ao Deputado JÚLIO SEMEGHINI
Projeto de Lei nº 815/95 (Apenso PL nº 2.194/96) 

do Sr. Sílvio Abreu - que "dispõe sobre a regulamenta
ção do exercício das profissões de Analista de Sistema e
suas correlatas, cria o Conselho Federal e os Conselhos
Regionais de Informática e dá outras providências".

Maria Ivone do Espírito Santo, Secretária.
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REDISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, MEIO AMBIENTE MINORIAS
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA O Deputado FLÁVIO DERZI, Presidente desta

O Deputado LUIZ PIAUHYLlNO, Presidente Comissão, fez a seguinte:
desta Comissão, fez a seguinte: Redistribuição 3/99

Redistribuição n2 3/99 Em 26-5-99
Ao Deputado PAULO DE ALMEIDA
Projeto de Lei nº 28/99 - do Sr. Paulo Rocha 

que "veda a instalação de depósitos, com estrutura
metálica, em postos de serviços automotivos e suas
correspondentes tabular les, sem proteção contra a
corrosão".

Sala da Comissão, 26 de maio de 1999. - Aura
nilton Araruna de Almeida, Secretário.
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NELSON TRAD - PTB - MS

32 Secretário:
JAQUES WAGNER - PT - BA

42 Secretário:
EFRAIM MORAIS - PFL - PB

Suplentes de Secretário:
GIOVANNI QUEIROZ - PDT - PA

22 LUCIANO CASTRO - PSDB - RR

32 ZÉGOMES DA ROCHA - PMDB-GO

42 GONZAGA PATRIOTA - PSB - PE

PMDB
Líder: GEDDEL VIEIRA LIMA

PARTIDOS, BLOCOS E RESPECTIVAS
BANCADAS BLOCO PARLAMENTAR

PFL
Líder: INOCÊNCIO OLIVEIRA

Paudemey Avelino (1 2 Vice) Abelardo Lupion
Aldir Cabral Antônio Geraldo
Aracely de Paula Carlos Melles
Cesar Bandeira Cleuber Cameiro
Couraci Sobrinho Francisco Coelho
Eduardo Paes Lavoisier Maia
José Lourenço Manoel Castro
Maluly Neto Ney Lopes
Marcondes Gadelha Paulo Octávio
Paes Landim Pedro Femandes
Paulo Magalhães Rubem Medina
Pedro Bittencourt Santos Filho
Ronaldo Caiado Werner Wanderer
Rubens Furlan Vilmar Rocha

PSDB
Líder: AÉCIO NEVES

PT
Líder: JOSÉ GENOíNO

Vice-Líderes:
Aldo Rabelo Pedro Eugênio
Eduardo Campos Haroldo Lima
Clementino Coelho Givaldo Carimbão

Bloco (Pl, PST, PMN, PSD, PSL)
Líder: VALDEMAR COSTA NETO

Vice-Líderes:
Marcos Cintra Bispo Rodrigues
Cabo Júlio Paulo José Gouvêa
De Velasco

Ivan Paixão

Celso Giglio
Caio Riela

IrisSimões

Elton Rohnelt
Darcísio Perondi

Marcos Rolim
Paulo Rocha

Teima de Souza
Virgílio Guimarães

Eurico Miranda
Hugo Biehl

Herculano Anghinetti

PPB
Líder: ODELMO LEÃO

Fernando Coruja
José Roberto Batochio

Pompeu de Mattos
Bloco (PSB, PC do B)

Líder: LUIZA ERUNDINA

LIDERANÇA DO GOVERNO
Líder: ARNALDO MADEIRA

PPS
Líder: JOÃO HERRMANN NETO

Vice-Líderes:
Ronaldo Cezar CoelhO
Duilio Pisaneschi
Ricardo Barros

Vice-Líder:
Regis Cavalcante

Vice-Lídreres:
Fernando Zuppo (1 2 Vice)
Dr. Hélio
Luiz Salomão

PTB
Líder: ROBERTO JEFFERSONj

Vice-Líderes:
Walfrido Mares Guia (1 2 Vice)
José Carlos Elias
Fernando Gonçalves
Eduardo Seabra

PDT
Líder: MIRO TEIXEIRA

Vice-Líderes:
Gerson Peres
Fetter Júnior
Nelson Meurer

José Pimentel
Padre Roque
Professor Luizinho
Valdeci Oliveira
Walter Pinheiro

Geraldo Magela
. João Coser

João Paulo

Jutahy Júnior
Ricardo Ferraço

Sebastião Madeira
Rommel Feijó

Saulo Pedrosa
Romeu Queiroz

Hélio Costa
Waldemir Moka

Ricardo Rique
Mendes Ribeiro Filho

João Henrique
Eunício Oliveira

Tetê Bezerra
Edinho Araujo

Maria Lúcia
Salatiel Carvalho
Antônio do Valle

Vlce-Líderes:
Arlindo Chinaglia
Henrique Fontana
João Fassarella

Vlce-Líderes:
Cezar Schirmer
Milton Monti
Fernando Diniz
José Chaves
Henrique Eduardo Alves
Pedro Novais
Pinheiro Landim
Jorge Wilson
Euler Morais
Edinho Bez
Nelson Proença
João Mendes

Vlce-Líder:
Aloysio Nunes Ferreira (1 2 Vice)
Mareio Fortes
B.Sá
Nelson Otoch
Roberto Rocha
Pedro Henry



r-- DEPlJTADOS EM EXERCÍCIO ---.

Roraima
Airton Cascavel .•............... PPS
Alceste Almeida PMDB
Almir Sá PPB
Elton Rohnelt PFL
Francisco Rodrigues PFL
Luciano Castro ..•............... PSDB
Luis Barbosa .•••.......•....•••. PFL
Robério Araújo •........••.••..•. PPB

Amapá
Antonio Feijão ...•.............. PSDB
Badu Picanço PSDB
Dr. Benedito Dias PFL
Eduardo Seabra ••.•••.••..•...... PTB
Evandro Milhomen ...••.•••......• PSB
Fátima Pelaes PSDB
Jurandil Juarez .......•......... PMDB
Sérgio Barcellos PFL

Pará
Anivaldo Vale PSDB
Babá .•••••..............•..•••.. PT
Deusdeth Pantoja PFL
Elcione Barbalho PMDB
Gerson Peres .......•.•.......... PPB
Giovanni Queiroz PDT
Jorge Costa ...........•......... PMDB
José Priante ............•...•..• PMDB
Josué Bengtson PTB
Nicias Ribeiro PSDB
Nilson Pinto ...............•.... PSDB
Paulo Rocha ..........•.•.•...... PT
Raimundo Santos PFL
Renildo Leal ..•.•.••••....•..••• PTB
Valdir Ganzer ..••••..••••..••... PT
Vic Pires Franco ......•......... PFL
Zenaldo Coutinho PSDB

Amazonas
Arthur Virgílio PSDB
Átila Lins ...•..•....••.•..••••• PFL
Francisco Garcia ....••••••...•.. PFL
José Melo ...............•....... PFL
Luiz Fernando .......•......•..•. PPB
Pauderney Avelino PFL
Silas Càmara PFL
Vanessa Grazziotin .•........•... PCdoB

Rondônia
Agnaldo Muniz .................•. PDT
Carlos Cury PPB
Confúcio Moura ......•......•..•• PMDB
Euripedes Miranda ..............• PDT
Expedito Júnior PFL
Marinha Raupp •.••.•.......•••••. PSDB
Nilton Capixaba PTB
Sérgio Carvalho ..•.............. PSDB

"- --- ._, _... ~ -
Acre

Hildebrando Pascoal PFL
Ildefonço Cordeiro PFL
João Tota ~ ...•......•. PPB
Márcio Bittar PPS
Marcos Afonso PT
Nilson Mourão PT
Sérgio Barros PDT
Zila Bezerra PFL

Tocantins
Antônio Jorge .........•.••....•. PFL
Darci Coelho ...•................ PFL
Freire Júnior PMDB
Igor Avelino ....•.......•....... PMDB
João Ribeiro PFL
Osvaldo Reis ..........••.••••.•. PMDB
Pastor Arnarildo .........•..••... PPB
Paulo Mourão PSDB

Maranhão
Albérico Filho PMDB
Antonio Joaquim Araújo PPB
Cesar Bandeira PFL
Costa Ferreira .........•........ PFL
Eliseu Moura .............•...... PPB
Francisco Coelho ............•... PFL
Gastão Vieira ............•..••.• PMDB
João Castelo ..•................. PSDB
José Antonio ..................•. PSB
Mauro Fecury.•..............•... PFL
Neiva Moreira .•................. PDT
Nice Lobão PFL
Paulo Marinho PFL
Pedro Fernandes .....•......•.•.. PFL
Pedro Novais PMDB
Remi Trinta .•..•............•.•. PL
Roberto Rocha .••..•••.....•..••. PSDB
Sebastião Madeira ...........•..• PSDB

Ceará
Adolfo Marinho ..•••............. PSDB
Almeida de Jesus PL
Anibal Gomes •........•••••••••.• PMDB
Antonio Carnbraia ......••••.••••. 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
Marcelo Teixeira...•.•...•.•.... PMDB
Moroni Torgan.........••.••.•.•. PSDB
Nelson Otoch•....•.............. PSDB
Pinheiro Landim.••••.•.••.....•. PMDB
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Roberto Pessoa ......•........... PFL

-Rommel- Feijó ............•....... PSDB



Sérgia Novais .•••.........•..... PSB
Ubiratan Aguiar PSDB
Vicente Arruda PSDB

Piaui
Átila Lira ...................•.• PSDB
B. Sá PSDB
Ciro Nogueira PFL
Heráclito Fortes PFL
João Henrique PMDB
Marce lo Castro PMDB
Mussa Demes .................•... PFL
Paes Landim PFL
Themístocles Sampaio PMDB
Wellington Dias PT

Rio Grande do Norte
Ana Catarina PMDB
Betinho Rosado ....•............. PFL
Henrique Eduardo Alves PMDB
Iberê Ferreira PPB
Laire Rosado PMDB
Lavoisier Maía PFL
MúGÍo 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 PMDB
Marcondes Gadelha PFL
Ricardo Rique PMDB
Wilson Braga .•.....•..•......••• PFL

Pernambuco
Antônio Geraldo PFL
Armando Monteiro PMDB
Carlos Batata PSDB
Clementino Coelho PSB
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 Monteíro ..•.......... PFL
Luciano Bivar PSL
Luiz Piauhylino PSDB
Marcos de Jesus PST
Osvaldo Coelho .............•.... PFL

Pedro Corrêa PPB
Pedro Eugênio PSB
Ricardo Fiuza ••................. PFL
Salatiel Carvalho PMDB
Sérgio Guerra •.....•.••......•.. PSB
Severino Cavalcanti PPB

Alagoas
Albérico Cordeíro PTB
Augusto Farias PPB
Givaldo Carimbão PSB
Helenildo Ribeiro PSDB
João Caldas PMN
José Thomaz Nonô PFL
Luiz Dantas .••••.•..••.•••...••. PSD
Olavo Calheiros PMDB
Regis Cavalcante PPS

Sergipe
Augusto Franco PSDB
Cleonâncio Fonseca PPB
Ivan Paixão •.••.••••..•..•••••.• PPS
Jorge Alberto PMDB
José Teles PSDB
Marcelo Déda PT
Pedro Valadares PSB
Sérgio Reis PSDB

Bahia
Aroldo Cedraz PFL
Claudio Cajado PFL
Coriolano Sales PDT
Eujácio Simões PL
Félix Mendonça PTB
Francistônio Pinto PMDB
Geddel Vieira Lima PMDB
Geraldo Simões PT
Gerson Gabrielli PFL
Haroldo Lima ...•........••...... PCdoB
Jaime Fernandes PFL
Jairo Azi .............•... : PFL
Jairo Carneiro PFL
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
Luíz Moreira PFL
Manoel Castro PFL
Mário Negromonte PSDB
Nelson Pellegrino ',' PT
Nilo Coelho PSDB
Paulo Braga PFL



Paulo Magalhães ..•..•..•••••.••• PFL
Pedro Irujo ....• ! ••••••••••••••• PMDB
Reginaldo Germano ............••. PFL
Roland Lavigne PFL
Saulo Pedrosa .••.....•.......... PSDB
Ursicino Queiroz PFL
Waldir Pires PT
Walter Pínheiro .......•.••..•... PT
Yvonilton Gonçalves PPB

Minas Gerais
Ademir Lucas PSDB
Aécio Neves PSDB
Antônio do Valle PMDB
Aracely de Paula •..•....••.••... PFL
Bonifácio de Andrada .........•.. PSDB
Cabo Júlio PL
Carlos Melles PFL
Carlos Mosconi PSDB
Cleuber Carneiro .......•........ PFL
Custódio Mattos •..•..•..•••.••.. PSDB
Danílo de Castro PSDB
Edmar Moreira PPB
Eduardo Barbosa PSDB
Eliseu Resende ..........•....... PFL
Fernando Diniz PMDB
Gilmar Machado ....•........••.•. PT
Glycon Terra Pínto •••.•..•...•.• PMDB
Hélio Costa PMDB
Herculano A11ghínetti PPB
Ibrahim Abi-ackel PPB
Jaime Martins PFL
João Fassarella PT
João Magalhães ••..••.•••••.••••. PMDB
João Magno PT
José Milítão PSDB
Lael. Varella ................•... PFL
Lincoln Portela ................• PST
Márcio Reinaldo Moreira PPB
Marcos Lima •...........••..••••• PMDB
Maria do Carmo Lara PT
Maria Elvira PMDB
Mário de Oliveira PMDB
Narcio Rodrigues PSDB
Nilmário Miranda PT
Odelmo Leão .............•....... PPB
Olímpio Pires ..••••..•.•••.•..•. PDT
Osmânio Pereíra PMDB
Paulo Delgado .................•. PT
Philemon Rodrigues PMDB
Rafael Guerra PSDB
Roberto Brant ..•....•.•.•••..... PSDB
Romel Anizío ..•......•.•••..••.• PPB
Romeu Queiroz PSDB
Ronaldo Vasconcellos .......••••. PL
Saraiva Felipe ..............••.. PMDB
Sérgio Miranda PCdoB

Silas Brasíleiro ......•.••..•.•. PMDB
Virgílio Guimarães .....•....••.• PT
Vittorio Medioli PSDB
Walfrido Mares Guia PTB
Zaire Rezende ..•....•........... PMDB
Zezé Perrella PFL

Espírito Santo
Aloízio Santos PSDB
Feu Rosa ...........•......•..... PSDB
João Coser PT
José Carlos Elias PTB
Magno Malta PTB
Marcus Vicente PSDB
Max Mauro ..............•••.•.••. PTB
Nilton Baiano PPB
Ricardo Ferraço •............•... PSDB
Rita Camata•.................... PMDB

Rio de Janeiro
Alcione Athayde PPB
Aldir Cabral .•......•..•..•.•.•. PFL
Alexandre Santos •••...••........ PSDB
Almerinda de Carvalho PFL
Antonio Carlos Biscaia PT
Arolde de Oliveira PFL
Ayrton Xerêz PSDB
Bispo Rodrigues .•.......•..••••• PL
Carlos Santana ..•••..••.•..•..•• PT
Celso Jacob ..•.•........•••...•. PDT
Coronel Garcia •••..•.......•.... PSDB
Dino Fernandes PSDB
Dr. Heleno .•..•................. PSDB
Eber Silva PDT
Eduardo Paes ............•....•••PFL
Eurico Miranda PPB
Fernando Gabeíra PV
Fernando Gonçalves PTB
Iédio Rosa ...................•.. PMDB
Jair Bolsonaro PPB
Jandira Feghali ..•..........•... PCdoB
João Mendes PMDB
João Sampaio PDT
Jorge Wilson PMDB
José Carlos Coutinho PFL
Laura Carneiro ..........•.•..... PFL
Luís Eduardo .•...•.....•••...... PSDB
Luiz Ribeíro ....•....•......••.• PSDB
Luiz Salomão PDT
Luiz Sérgio PT
Mareio Fortes PSDB
Mattos Nascimento PMDB
Mi 1ton Temer ............••...•.. PT
Miro Teíxeira .•••.......••.•.•.. PDT
Pastor Valdeci Paiva .......•..•. PST
Paulo Baltazar .•....•.........•. PSB
Paulo de Almeida •..•............ PPB
Paulo Feij ó ••••......••.••.•..•. PSDB



Ricardo Maranhão .........•....•. PSB
Roberto Jefferson ..•.•.•.•.•...• PTB
Rodrigo Maia PFL
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
Aloysio Nunes Ferreira ........•. PSDB
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
Corauci Sobrinho .....•.........• PFL
Cunha Bueno PPB
De Velasco .....................• PST
Delfim Netto PPB
Dr. Hélio .................•..... PDT
Duilio Pisaneschi .....•......... PTB
Edinho Araújo .................•. PMDB
Eduardo Jorge PT
Emerson Kapaz PSDB
Evilâsio Farias PSB
Fernando Zuppo PDT
Franco Montoro PSDB
Gilberto Kassab PFL
Iara Bernardi PT
Jair Meneguelli PT
João Herrmann Neto PPS
João Paulo PT
Jorge Tadeu Mudalen PMDB
José de Abreu PSDB
José Dirceu •..................•. PT
José Genoíno PT
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 ....•.............. PFL
Salvador Zimbaldi PSDB
Sampaio Dória PSDB
TeIma de Souza PT
Vadão Gomes PPB
Valdemar Costa Neto PL
Wagner Salustiano .........•...•. PPB
Xico Graz iano •............•..... PSDB
Zé índio PMDB
Zulaiê Cobra PSDB

Mato Grosso
Celcita Pinheiro PFL
Lino Rossí .•...••....•.••....... PSDB
Murílo Domingos ......•.•........ PTB
Osvaldo Sobrinho PTB
Pedro Henry PSDB
Ricarte de Freitas PSDB
Teté Bezerra PMDB
Wilson santos PMDB

Distrito Federal
Agnelo Queiroz PCdoB
Alberto Fraga PMDB
Geraldo Magela PT
Maria Abadia PSDB
Pastor Jorge PMDB
Paulo üctávio PFL
Pedro Celso PT
Ricardo Noronha PMDB

Goiás
Barbosa Neto PMDB
Euler Morais PMDB
Geovan Freitas PMDB
Jova i r Arantes ...............•.. PSDB
Juquinha PSDB
Lidia Quinan PSDB
Lúcia Vãnia 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
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
Valdomiro Meger PFL
Werner Wanderer ~ PFL

Santa Catarina
Antônio Carlos Konder Reis ...••. PFL
Carlito Merss •..............•..• PT
Edinho Bez PMDB
Edison Andrino PMDB
Fernando Coruj a PDT
Gervásio Silva PFL
Hugo Biehl PPB
João Matos .•......••.••.••••.... PMDB
João Pizzolatti ................• PPB
José Carlos Vieira•............. PFL
Luci Choinacki PT
Pedro Bittencourt PFL

Raimundo Colombo ..••...•.•.•.... PFL
Renato Vianna •..••.••••••••.••.. PMDB
Serafim Venzon .•...••...•....... PDT
Vicente Caropreso PSDB

Rio Grande do Sul
Adão Pretto PT
Airton Dipp ..................•.. PDT
Alceu Collares ..•.•...•.......•. PDT
Augusto Nardes ...............••. PPB
Caio Riela PTB
Cezar Schirmer ...........•...... PMDB
Darcísio 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 ......•........ PST
Paulo Paim.....•...............• PT
Pompeo de Mattos PDT
Roberto Argenta PFL
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

Carlos Cury Clementino Coelho
Romel Anizio (PPB) Sérgio Guerra

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
João Caldas Eujácio Simões
Luiz Dantas Marcos de Jesus

PFL

Agnaldo Muniz
Coriolano Sales

Enivaldo Ribeiro (PPB)
Bloco PSB, pedoB

Presidente: Dilceu Sperafico (PPB)
12 Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
22 Vice-Presidente: Xico Graziano (PSDB)
32 Vice-Presidente: Antônio Jorge (PFL)
Titulares

Suplentes

Angela Guadagnin
Antonio Pallocci

Esther Grossi
Fernando Marroni

Paulo Delgado
Pedro Wilson

Ary Kala
Gerson Peres
José Janene

Paulo de Almeida
1 vaga

Átila Lira
João Almeida

Lino Rossi
Rafael Guerra

Roberto Rocha
Romeu Queiroz

3 vagas

Luiz Salomão
Vivaldo Barbosa

1 vaga

Adauto Pereira
Elton Rohnelt

Francisco Coelho
Gerson Grabielli

José Melo
Medeiros

Ney Lopes
Paulderney Avelino

Paulo Magalhães
Paulo Octávio

Sérgio Barcellos

Albérico Cordeiro
Magno Malta

Walfrido Mares Guia

Gastão Vieira
Giovan Freitas

Luiz Bittencourt
Mendes Ribeiro Filho

Ricardo Noronha
5 vagas

PDT

PT

PTB

PPB

PFL

PSDB

PMDB

Arolde de Oliveira
Cesar Bandeira
Corauci Sobrinho
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Luiz Moreira
Maluly Netto
Paulo Marinho
Santos Filho
Silas Câmara
Vic Pires Franco

Antonio Joaquim Araújo
Augusto Franco (PSDB)
Ricardo Barros
Robério Araújo
Yvonilton Gonçalves

Agnaldo Muniz
Dr. Hélio
Euripedes Miranda

Almeida de Jesus (PL)
Babá
Nelson Pellegrino
Padre Roque
Walter Pinheiro
1 vaga

Francistônio Pinto
José Priante
Lamartine Posella
Marçal Filho
Marcelo Barbieri
Mattos Nascimento
Nelson Proença
Pastor Jorge
Pedro Irujo
Pinheiro Landim

Iris Simões
José Carlos Martinez
Uno Rossi (PSDB)

Alberto Goldman
José de Abreu
Julio Semeghini
Luiz Piauhylino
Luiz Ribeiro
Narcio Rodrigues
Pedro Canedo
Salvador Zimbaldi
Sampaio Dória

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Presidente: Luiz Piauylino (PSDB)
12 Vice-Presidente: Narcio Rodrigues (PSDB)
22 Vice-Presidente: Lamartine Posella (PMDB)
32 Vice-Presidente: Robério Araújo (PPB)
Titulares

Suplentes

Alberto Fraga
Edinho Araujo

Igor Avelino
Milton Monti

Pinheiro Landim
5 vagas

José Pimentel
Marcos Afonso

Padre Roque
Paulo Rocha

Valdeci Oliveira
Wellington Dias

Aldo Rebelo (PCdoB)
Fetter Júnior

João Tota
Jonival Lucas Junior

Pastor Marildo

Félix Mendonça
Murilo Domingos

Osvaldo Sobrinho

Betinho Rosado
Darci Coelho

Gervásio Silva
Joaquim Francisco

José Múcio Monteiro
José Rocha

Marcondes Gadelha
Reginaldo Germano

Werner Wanderer
Zezé Perrella

1 vaga

B. Sá
Chiquinho Feitosa

Julio Semeghini
Udia Quinan
Luiz Ribeiro
Nilo Coelho

Paulo Kobayashi
Rubens Bueno (PPS)

Sérgio Carvalho
PT

PDT

PTB

PPB

PSDB

PMDB

Giovanni Queiroz
Pompeo de Mattos
Sérgio Barros

Adauto Pereira (PFL)
Carlos Dunga
Confúcio Moura
Marcelo Castro
Moacir Micheletto
Nelson Meurer (PPB)
Silas Brasileiro
Themístocles Sampaio
Waldemir Moka
Wilson Santos

Almir Sá
Augusto Nardes
Dilceu Sperafico
Hugo Biehl
Roberto Balestra

Adão Pretto
Geraldo Simões
João Grandão
Luci Choinacki
Nilson Mourão
Valdir Ganzer

Abelardo Lupion
Antônio Jorge
Carlos Melles
Cleuber Carneiro
Francisco Coelho
Jaime Fernandes
Joel de Hollanda
Paulo Braga
Roberto Pessoa
Ronaldo Caiado
Zila Bezerra

Helenildo p'ibeiro (PSDB)
Nelson Marquezelli
Nilton Capixaba

Anivaldo Vale
Carlos Batata
Danilo de Castro
Luis Carlos Heinze (PPB)
Odílio Balbinotti
Paulo José Gouvêa (PST)
Saulo Pedrosa
Sérgio Reis
Xico Graziano



Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Bispo Wanderval Bispo Rodrigues
Lincoln Portela Paulo José Gouvêa
Secretária: Maria Ivone do Espírito 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)
111 Vice-Presidente: Geovani Freitas (PMDB)
211 Vice-Presidente: José Roberto Batochio (PDn
311 Vice-Presidente: Inaldo Leitão (PMDB)
Titulares Suplentes

secretário: Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6922 a 318-6925

Pompeo de Mattos
2 vagas

Fernando Gonçalves
Nelson Marquezelli

1 vaga

PDT

PTB

Fernando Coruja
José Roberto 8atochio
Roland Lavigne (PFL)

Bloco PSB, PCdoB
José Antonio Evilásio Farias
Sérgio Miranda Gonzaga Patriota

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Bispo Rodrigues Bispo Wanderval
Luciano 8ivar Paes Landim (PFL)

Caio Riela
Luiz Antonio Fleury
Mussa Demes (PFL)

Sérgio Miranda
1 vaga

Bloco PSB, PCdoB
Givaldo Carimbão
Luiz Erundina

Bloco PSB, PCdoB
~aulo Baltazar Inácio Arruda

Bloco PL, PST, PMN, PSDB, PSL
Pastor Valdeci Ronaldo Vasconcellos
secretário: Arenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6929 a 6935 Fax: 318-2146

Suplentes

Alcione Athayde
Nela Rodolfo

Paulo de Almeida

Aroldo Cedraz
Ciro Nogueira

Jaime Fernandes
Laura Carneiro

Pedro Pedrossian

Fernando Coruja

Duilio Pisaneschi

Alberto Goldmann
Aloízio Santos
Antonio Feijão
Maria Abadia

Marinha Raupp

Arlindo Chinaglia
FernandoFerro

João Paulo

Jorge Tadeu Mudalen
José Borba

Moacir Micheletto
Nair Xavier Lobo

Philemon Rodrigues

PT

PDT

PTB

PPB

PFL

PSDB

PMDB

Fernando Zuppo

Ben·Hur Ferreira
João Magno
Marcos Afonso

Celso Russomanno
Márcio Bittar (PPS)
Ricardo Izar

Regis Cavalcante (PPS)

Badu Picanço
Fátima Pelaes
Murilo Domingos
sebastião Madeira
Vitoria MedioU

Eunício Oliveira
Fernando Gabeira (PV)
Flávio Derzi
Jorge Tadeu Mudalen
Luiz Bitencourt

Expedito Júnior
Luciano Pizzatto
Reginaldo Germano
2 vagas

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Presidente: Aávio Derzi (PMDB)
111 Vice-Presidente: Luciano Pizzatto (PFL)
211 Vice-Presidente: Celso Russomanno (PPB)
311 Vice-Presidente: Paulo Baltazar (PSB)
Titulares

PFL
Antônio Carlos Konder Reis Átila Lins
Ciro Nogueira Benedito Dias
Darci Coelho Claudio Cajado
Eduardo Paes Corauci Sobrinho
Jaime Martins Jairo Carneiro
José Carlos Aleluia José Ronaldo
Moreira Ferreira Luis Barbosa
Ney Lopes Maluly Netto
Paulo Magalhães Paulo Marinho
Ricardo Fiuza Raimundo Santos
Vilmar Rocha Vic Pires Franco

PMDB
Cezar Schirmer Antônio do Valle
Freire Júnior Cleonâncio Fonseca
Geovan Freitas Fernando Diniz
lédio Rosa Gustavo Fruet
Inaldo Leitão Henrique Eduardo Alves
Mendes Ribeiro Filho Pedro lrujo
Nair Xavier Lobo Pedro Novais
Osmar Seraglio Themístocles Sampaio
Renato Vianna 2 vagas
1 vaga

PSDB
Aloysio Nunes Ferreira Anivaldo Vale
André 8enassi Bonifácio de Andrada
Jutahy Júnior Franco Montoro
Léo Alcântara João Leão
Moroni Torgan Max Rosenmann
Nelson Otoch Nelson Marchezan
Vicente Arruda Nicias Ribeiro
Zenaldo Coutinho Odílio Balbinotti
Zulaiê Cobra Salvador Zimbaldi

PT
Antonio Carlos Biscaia Dr. Rosinha
Geraldo Magela José Genoíno
José Dirceu José Machado
Marcelo Déda Nelson Pellegrino
Marcos Rolim Teima de Souza
Waldir Pires Waldomiro Fioravante

PPB

Ary Kara. Celso Russomanno
Augusto Farias Jair Bolsonaro
Edmar Moreira Luiz Fernando
Gerson Peres Roberto Balestra
Ibrahim Abi-Ackel Vadão Gomes



COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Secretário(a):Jorge Henrique Cartaxo de Arruda
Local: Anexo li, piso superior, Sala 184-C
Telefones: 318-7072 e 318-7073 Fax: 318-2147

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

PDT
João Sampaio Sérgio Barros

Bloco PSB, PCdoB
Inácio Arruda Paulo Baltazar

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
1 vaga(s) Remi Trinta

Presidente: Inácio Arruda (PCdoB)
12 Vice-Presidente: Sérgio Novais (PSB)
22 Vice-Presidente: Celso Giglio (PTB)
32 Vice-Presidente: Gustavo Fruet (PMDB)
Titulares Suplentes

PFL
Costa Ferreira Cesar Bandeira
Mauro Fecury Eduardo Paes
Pedro Fernandes IIdefonça Cordeiro
Raimundo Santos Roberto Pessoa
Sérgio Barcellos Zila Bezerra

PMDB
Barbosa Neto Ana Catarina
Gustavo Fruet Armando Abllio
João Mendes Euler Morais
Valdeci Oliveira (PT) Nelson Proença
1 vagas Renato Vianna

PSDB
Adolfo Marinho Ademir Lucas
Dino Fernandes Carlos Mosconi
Dr. Heleno José de Abreu
João Castelo Juquinha
Ronaldo Cezar Coelho Manoel Salviano

PT
Iara Bernardi João Coser
Márcio Matos Nilmário Miranda
Professor Luizinho Valdir Ganzer

PPB
Maria do Carmo Lara (PT) Eliseu Moura
Sérgio Novais (PSB) Ricardo Izar
Telmo Kirst Simão Sessim

PTB
Celso Giglio Albérico Cordeiro

Suplente.

De Velasco

Fax: 318-2170

Carlito Merss
Geraldo Simões

Luiz Mainardi

Chico da Princesa

Airton Dipp

André Benassi
Antonio Kandir
Léo Alcântara

Marisa Serrano
Xico Graziano

Antonio Cambraia
Armando Monteiro

Edison Andrino
Jorge Alberto

Salatiel Carvalho

Arolde de Oliveira
Carlos Melles

Raimundo Colombo
Ricardo Fiúza

Roberto Argenta

Ary Kara
Herculano Anghinetti

Hugo Biehl

PT

PTB

PDT

PPB

PSDB

PMDB

PFL

COMISSÃO DE ECONOMIA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Presidente: Aloizio Mercadante (PT)
111 Vice-Presidente: José Machado (PT)
211 Vice-Presidente: Francisco Garcia (PFL)
311 Vice-Presidente: Emerson Kapaz (PSDB)
TItulares

Bloco PSB, PCdoB
Agnelo Queiroz José Antonio

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Cabo Júlio
Secretário(a): Márcio Marques de Araújo
Local: Anexo 11, Sala
Telefone: 318-8285

Ana Catarina
Antônio do Valle
Jurandil Juarez
Múcío Sá
Osvaldo Coelho (PFL)

PSDB
Badu Picança Aloysio Nunes Ferreira
Eduardo Barbosa Danilo de Castro
Fátima Pelaes Fernando Gabeira (PV)
Flávio Aros 2 vagas
Sebastião Madeira

PT
Babá Marcos Rolim
Nelson Pellegrino Pedro Wilson
Nilmário Miranda Walter Miranda

PPB
Almir Sá Jair Bolsonaro
José Unhares Padre Roque (PT)
Nilton Baiano 1 vaga

PTB
Max Mauro Ivan Paixão (PPS)

PDT
Neuton Uma Eber Silva

Aloizio Mercadante
João Fassarella
José Machado

João Pizzolatti
Júlio Redecker
1 vaga

Rubens Bueno (PPS)

Celso Jacob

Francisco Garcia
Gerson GabrielJi
Jairo Carneiro
Paulo OCtávio
Rubem Medina

Emerson Kapaz
José Militão
Márcio Fortes
Maria Abadia
Ricardo Ferraça

Suplentes

Jaime Martins
Laura Carneiro
Roland Lavigne

Zila Bezerra
1 vagas

Elcione Barbalho
4 vagas

PFL

PMDB

Marcondes Gadelha
Nice Lobão
Pastor Regina/do de Jesus
Rubens Furlan
Silas Câmara

Alberto Fraga
Ricardo Noronha
Rita Camata
2 vagas

Presidente: Nilmário Miranda (PT)
12 Vice-Presidente: Nelson Pellegrino (PT)
22 Vice-Presidente: Agnelo Queiroz (PCdoB)
32 Vice-Presidente: Neuton Uma (PDT)
Titulares



Bloco PSB, PCdo$
Clementino Coelho Givaldo Carimbão

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Ronaldo Vasconcellos Luiz Dantas

Bloco PSB, PCdoB
Agnelo Queiroz Djalma Paes
Evandro Mllhomen Vanessa Grazziotin

Bloco PL, PST, PMN, PSD, P8L
Nilson Pinto (PSDB) João Caldás

PPS

Secretário: Carla Rodrigues de Medeiros
Local: Anexo /I
Telefones: 318-6900/690Sn011n012

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Veda Crusius (PSDB)
1Q Vice-Presidente: Max Rosenmann (PSDB)
2Q Vice-Presidente: Rodrigo Maia (PFL)
3Q Vice-Presidente: Armando Montéiro (PMóS)

PFL
Celclta Pinheiro Joel de Hollanda
José Melo Mauro Fecury
Luís Barbosa Moreira Ferreira
Nice Lobão Osvaldo Coelho
Osvaldo Sobrinho (PTB) Pedro Fernandes
Zezé Perrella Santos Filho

PMDB
Gastão Vieira Alberto Mourão
João Matos Germano Rigotto
Maria Elvira Glycon Terra Pinto
Norberto Teixeira Osmar Seraglio
Osvaldo Biolchi 1 vaga

PSDB
Ademir Lucas Bonifácio de Andrada
Átila Lira Olno Fernandes
Flávio Aros Feu Rosa
Marisa Serrano Raimundo Gomês deMatos
Nelson Marchezan Sérgio Reis

PT
Esther Grossi Gilmar Machado
Fernando Marron; Iara Bemardi
Pedro Wilson Professor Luizinho

PPB
Eurico Miranda José Unhares
Jonival Lucas Márcio Reinaldo Moreira
Oliveira Filho Wagner Salustiano

PTB
Walfrldo Mares Guia José Carlos Martinez

PDr
Eber Silva CelSo Jacob

Suplentes

Deusdeth Pantoia
Jaime Martins

Aloizio Mercadante
Ben-Hur Ferreira
Geraldo Magela

Henrique Fontana

Neuton Lima
Olimpio Pires

Adolfo Marinho
Ayrton Xerêz

Emerson Kapaz
Luiz Carlos HauJy

Paulo Mourão
Ricardo Ferraço
sampaio Dória

Cezar Schirmer
Eunicio Oliveira
João Henrique
Jurandil Juarez
Olavo Calheiros

3 vagas

Caio Riels
fris Simões

Herculano Anghinettl
João Pizzolattl
Júlio Redecker

Luís Carlos Heinze

Suplentes

Antônio Jorge
Francisco Garcia
Gilberto Kassab

José Carlos Vieíra
José Lourenço

Lincoln Portela (PST)
Nice Lobão

Pedro Bittencourt
Valdomiro Meger

PT

PTB

PDr

PPB

PFL

PSDB

PMDB

Antonio Kandir
Custódio Mattos
Manoel Salviano
Max Rosenmann
Nilo Coelho
Roberto Brant
Yeda Crusius

Basílio Villani (PSDB)
Félix Mendonça

Fétter Júnior
Iberê Ferreira
OdelmoLeão
Zé lndio

Coriolano Sales
Luiz Salomão

Antonio Cambraia
Armando Monteiro
EdinhoBez
Germano Rigotto
Henrique Eduardo Alves
Milton Monti
Pedro Novais
Waldir Schmidt

Carlito Merss
José Pimentel
Milton Temer
Ricardo Berzoini

Bloco PSB, PCdoB
Eviláslo Farias Eduardo Campos
Sérgio Guerra Pedro Eugênio

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Mal'cos Cintra Luciano Bivar
Secretário(a): Maria Linda Magalhães
Local: Anexo 11, Sala
Telefones: 318-6960/6989/6955

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Belinho Rosado
Deusdeth Pantoia
Jorge Khoury
José Ronaldo
Manoel Castro
Paes Landim
Paulo Lima
Robson Tuma
Rodrigo Maia

PFL

TItulares

Affonso Camargo
Elton Rohnelt

Presidente: Delfim Netto (PPB)
1Q Vice-Presidente: Márcio R. Moreira (PPB)
2Q Vice-Presidente: Simão 5essim (PPB)
3Q Vice-Presidente: Luiz Fernando PPB)
ntulares

Suplentes

Fernando Gabeira (PV)

Secretário: José Umberto de Almeida
Local: Anexo /I
Telefones: 318-7024 a 7026

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
CULTURA E DESPORTO

Presidente: Maria Elvira (PMDB)
1Q Vice-Presidente: Nlce Lobão (PFL)
2Q Vice-Presidente: Marisa Serrano (PSDB)
3Q Vice-Presidente: Celclta Pinheiro (PFL)
TItulares

Eduardo Seabra (PTB)



Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL
Ivanio Guerra (PFL) Marcos Cintra

Secretário(a): Valda D. S. Lobo
Local: Anexo 11, Sala T-56 _ Reunião: 4's feiras
Telefones: 318-6944/6946 Fax: 318·2137

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíliA

PFL

Presidente: Alceu Collares (PDn
111 Vice-Presidente: Enio Bacci (PDn
211 Vice-Presidente: Laura Carneiro (PFL)
32 Vice-Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)
Titulares

Bloco PSB, PCdoB

Suplentes

Amon Bezerra
Custódio Mattos

Jovair Arantes
Jutahy Junior

Pedro Canedo
Rommel Feijó

Saulo Pedrosa
1 vaga

Antonio Joaquim Araújo
Eurico Miranda

Iberê Ferreira
Oliveira Filho
Pedro Corrêa

João Matos
Laire Rosado

Lamartine Posella
Marcelo Castro
Waldemir Moka

3 vagas

Jair Meneguelli
João Fassarella

Márcio Matos
Maria do Carmo Lara

Paulo Paim

Celcita Pinheiro
Cleuber Carneiro

Costa Ferreira
Ivanio Guerra

José Mendonça Bezerra
Ronaldo Caiado

Rubens Furlan
Wilson Braga

2 vagas

Nilton Capixaba

Haroldo Uma

1 vaga

NUton Baiano
Ricardo Barros

Yvonilton Gonçalves

PT

PTB

POT

PPB

PPB

PSOB

PMOB

Olímpio Pires

Darcfsio Perondi
Euler Morais
Jorge Alberto
Jorge Costa
Osmânio Pereira
Rita Camata
Saraiva Felipe
Teté Bezerra

Ricardo Maranhão

Airton Roveda
Almerinda de Carvalho
Armando Abílio (PMDB)
Benedito Dias
José Carlos Coutinho
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Marcondes Gadelha
Marcos de Jesus (PST)
Ursicino Queiroz

Albérico Cordeiro

Carlos Mosconi
Eduardo Barbosa
Lídia Quinan
Lúcia Vânia
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos
Sérgio Carvalho
Vicente Caropreso

Ângela Guadagnin
Antonio Palocci
Dr. Rosinha
Eduardo Jorge
Henrique Fontana

José Janene
Nelo Rodolfo
Vadão Gomes

Alcione Athayde
Arnaldo Faria de Sá
José Linhares
NUton Baiano
Pastor Amarildo ..

Bloco PSB, PCdoB
Luiz Fernando (PPB) 1 vaga

Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL
Valdemar Costa Neto Pastor Valdeci
Secretário(a): Maria Helena Pinheiro Monteiro
Local: Anexo 11, Sala
Telefones: 318-6888/6887 Fax: 318-2176

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

Presidente: Gilberto Kassab (PFL)
12 Vice-Presidente: Alceste Almeida (PMDB)
211 Vice-Presidente: José Janene (PPB)
32 Vice-Presidente: Fernando Ferro (PT)

Titulares Suplentes

PFL
Airton Dipp (PDT) Airton Roveda
Gervásio Silva Eliseu Resende
Gilberto Kassab Francisco Rodrigues
Pedro Bittencourt Paulo Lima
Pedro Pedrossian Silas Câmara
PMDB
A/ceste Almeida Edinho Bez
Aníbal Gomes Rávio Derzi
Marcos Lima Mattos Nascimento
Salattel Carvalho Ricardo Rique
Zé Gomes da Rocha 1 vaga

PSOB
Antonio Feijão Sebastião Madeira
B. Sá Sérgio Reis
Juquinha Vergílio Guimarães (PT)
Nicias Ribeiro 2 vagas
Paulo Feijó

PT
Arlindo Chinaglia Luiz Sérgio
Fernando Ferro Romel Anizio (PPB)
1 vaga Walter Pinheiro

Jairo Azi José Carlos Coutinho
Paudemey Avelino Lael Varella
Rubens Furlan Ursicino Queiroz

PMDB
Fernando Diniz Albérico Filho
Hélio Costa Gastão Vieira

.João Colaço 3 vagas
João Magalhães
Osvaldo Reis

PSDB
Ayrton Xerêz Luís Eduardo
Eliseu Moura (PPB) Mário Negromonte
João Almeida Zenaldo Coutinho
João Leão 2 vagas
Romel Feijó

PT
Gilmar Machado Adão Pretto
João Coser Antonio C. Biscaia
João Paulo Avenzoar Arruda

PPB
Delfim Netto Cunha Bueno
Márcio R. Moreira Nelson Meurer
Simão Sessim Pedro Corrêa

PTB
Max Mauro Regis Cavalcante (PPS)

POT
Serafim Vel1zon Fernando Zuppo



Magno Malta
Renildo Leal

PTB
Celso Giglio
Max Mauro

COMISSÃO DE VIAÇÃO E
TRANSPORTES

PTN

Djalma Paes Agnelo Queiroz
Jandira Feghe:li Ricardo Maranhão

Bloco. PL, PST, PMN, PSD, PSL
Remi Trinta Almeida de Jesus

1 vaga Narcio Rodrigues (PSDB)
Secretária: Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6987'6990/7004/7007

1 vaga

1 vaga

Suplentes

Bloco PSB, PCdoB
Gonzaga Patriota Jandira Feghali
Pedro Chaves (PMDB) Pedro Valadares

Bloco PL, PST, PMN, PSDB, PSL
Eujácio Simões De Velasco

PPS

PFL
Antônio Geraldo Affonso Camargo
Aracely de Paula Aldir Cabral
Eliseu Resende Almerinda de Carvalho
Igor Avelino (PMDB) Antônio Carlos Konder Reis
Ildefonso Cordeiro Jairo Azi
João Ribeiro Leur Lomanto
Lael Varella Mussa Demes
Raimundo Colombo Paulo Braga

1 vaga Rubem Medina

PMDB
Albérico Filho Barbosa Neto
Alberto Mourão Carlos Dunga
Domiciano Cabral Francistônio Pinto
Edinho Araújo Jorge Costa
Glycon Terra Pinto Múcio Sá
Hermes Parcianello Osvaldo Reis
João Henrique Wilson Santos
Marcelo Teixeira 1 vaga

PSDB
Aloízio Santos Basílio Villani
Chiquinho Feitosa Coronel Garcia
Feu Rosa Dr. Heleno
Luís Eduardo Narcio Rodrigues
Mário Negromonte Paulo Feijó
Ricarte de Freitas Vittorio Medioli
Roberto Rocha 2 vagas
Romeu Queiroz

PT
Carlos Santana Almeida de Jesus (PL)
Luiz Sérgio João Magno
Philemon Rodrigues (PMDB) Nilson Mourão
TeIma de Souza Pedro Celso
Wellington Dias Ricardo Berzoini

PPB
Airton Cascavel Almir Sá
João Tota Augusto Nardes
José Chaves (PMDB) Carlos Cury
Paulo de Almeida Telmo Kirst

PTB
Chico da Princesa José Carlos Elias
Duilio Pisaneschi Josué Bengtson

PDT
Nauton Lima Gíovanni Queiroz
Wanderley Martins João Sampaio

José Borba (PMDB)

Olavo Calheiros (PMDB)
Secretário: Ruy Omar Prudêncio da Silva
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6973 a 6976

Presidente: Marcelo Teixeira (PMDB)
19 Vice-Presidente: Raimundo Colombo (PFL)
2g Vice-Presidente: Mário Negromonte (PSDB)
3g Vice-Presidente: Chico da Princesa (PTB)
Titulares

PV

1 vaga

Cabo Júlio

Suplentes

Fax: 318-2156

Luiza Erundina
1 vaga

Dr. Hélio
Serafim Venzon

Arthur Virgílio
Fátima Pelaes

José Militão
Lúcia Vânia

Mareio Fortes

Eunício Oliveira
Osvaldo Biolchi

Pinheiro Landim
2 vagas

Babá
Carlos Santana
José Pimentel

Eurípedes Miranda

Luiz Antonio Fleury

Arnaldo Faria de Sá
Augusto Nardes

João Tota

Expedito Júnior
Hildebrando Pascoal

João Ribeiro
Robson Tuma
Rodrigo Maia

Roland Lavigne

PDT

Bloco PSB, PCdoB

Bloco PSB, PCdoB

PPS

Alceu Collares
Enio Bacci

PTB

PDT

PPB

PMDB

José Carlos Vieira
José Múcio ~Ionteiro

Medeiros
Roberto Argenta
Valdomiro ME!ger
Wilson Braga

PFL

Ivan Paixão
Secretário(a): Eloízio Neves Guimarães
Local: Anexo 11, Sala 155-A
Telefones: 31!H016 A 7021

PSDB

PT

I:::OMISSÃO DE TRABALHO
DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

Presidente: Jcsé Múcio Monteiro (PFL)
19 Vice-Presidente: Laire Rosado (PMDB)
2g Vice-Presidente: Jair Meneguelli (PT)
3g Vice-Presidente: Marcus Vicente (PSDB)
Titulares

Alexandre Santos
Jovair Arantes
Luciano Castro
Marcus Vicer te
Pedro Henry

Vivaldo Barbosa

Enivaldo Ribeiro
Herculano Anghinetti .
Pedro Corrêé.

Jair Meneguelli
Paulo Paim
Paulo Rocha

Roberto Jefferson

Laire Rosado
Pedro Celso ':PT)
Ricardo Noronha
Vanessa Gra.:ziotin (PCdoB)
Zaire Rezen je

Eduardo Campos
Pedro EugêniO

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Avenzoar Armda (PT)



COMISSÃO DA AMAZÔNIA
E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Presidente: Josué Bengtson (PTB)
111 Vice-Presidente: Nilton Capixaba (PTB)
211 Vice-Presidente: Elcione Barbalho (PMDB)
311 Vice-Presidente: Raimundo Santos (PFL)
TitularesSuplentes

Bloco PSB, PCdoB
Evandro Milhomen Clementino Coelho

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Valdir Ganzer (PT) 1 vaga
Secretário: Tércio Mendonça Vilar
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6998/318-6999 e 6970

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

Elcione Barbalho Alceste Almeida
Freire Júnior Confúcio Moura
Jorge Costa 3 vagas
Jurandil Juarez
Mário de Oliveira

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 Cartos Cury
Pastor Amarildo João Tota
Vanessa Grazziotin (PCdoB) Sérgio Barros (PDn

PTB
Josué Bengtson Renildo Leal

POT
Eurípedes Miranda Agnaldo Muniz

PFL

Fax: 318·2125

Suplent.

Betlnho Rosado
Cleuber Camelro

Deuscleth Pantoja
Pauderney Avellno

Paulo Braga

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Bispo Wanderval

Valdemar C. ~eto

PFL
Eduardo Paes
Ellseu Resende
Jorge Khoury
Moreira Ferreira
Mussa Demes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
N2175, DE 1995, QUE "ALTERA O CAPiTULO

DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"
Presidente: Germano Rlgotto (PMDB)
1° Vice·Presidente: Antonio Kandir (PSDB)
2° Vice-Presidente: Antonio Paloccl (PT)
3DVice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Mussa Demes (PFL)
TItulares

Cabo Júlio
De Velasco
Secretária: Walbia Vania de Farias Lora
Local: Anexo 11
Telefones: 318·82661318·6992 a 6996

PMOB
Alberto Fraga João Magalhães
Damião Feliciano José Chaves
Edison Andríno Lalre Rosado
Elcione Barbalho Maria Elvira
João Herrmann Neto (PPS) Pastor Jorge
Jorge Wilson zaire Rezende
Mário de Oliveira Zé Gomes da Rocha
Ricardo Rique 2 vagas
Synval Guazzelli

PSDB
Antonio Carlos Pannunzio Augusto Franco
Amon Bezerra Luciano Castro
Arthur Virgllio Márcio Fortes
Bonifácio de Andrada Moron! Torgan
Coronel Garcia Nelson Otoch
Franco Montoro Ronaldo Cezar Coelho
José Teles Vicente Arruda
Luiz C. Hauly Vicente Caropreso
Paulo Kobayashi Zulalê Cobra

PT
Luiz Mainardi Eduardo Jorge
Nilmário Miranda José Dirceu
Paulo Delgado Marcado Déda
Virgílio Guimarães Milton Temer
Waldomlro Fioravante Waldir Pires

PPB
Aldo Rebelo (PCdoB) Edmar Moreira
Cunha Bueno Robério Araújo
Jairo Bolsonaro Zé fndlo
Paulo Mourão (PSDB) 2 vagas
Wagner Salustiano

PTB
Fernando Gonçalves Eduardo Seabra
José Carlos Elias Renlldo Leal

por
José Thomaz NonO (PSDB) Luiz Salomão
Neiva Moreira Wanderley Martins

Bloco PSB, PCdoB
Haroldo Lima 2 vagas
Pedro Valadares

Suplentes

Abelardo Lupion
Antônio Geraldo
Aracely de Paula

Jorge Khoury
Lavoisier Maia

Luciano Pizzatto
Luiz Moreira

Manoel Castro
Vilmar Rocha

1 vaga

Francisco Garcia
João Ribeiro

José Melo
Sérgio Barcellos

1 vaga

PFL

PMOB

Aldir Cabral
Aroldo Cedraz
Átila Lins
Cláudio Cajado
Francisco Rodrigues
Hildebrando Pascoal
Joaquim Francisco
José Lourenço
Leur Lomanto
Werner Wanderer

Presidente: Antonio C. Pannunzlo (PSDB)
111 Vice-Presidente: Arnon Bezerra (PSDB)
2° Vice-Presidente: Synval Guazzelli (PSDB)
311 Vice-Presidente: Paulo Delgado (PT)
Titulares

Átila Lins
Benedito Dias
Deusdeth Pantoja
Raimundo Santos
Zila Bezerra



Eduardo Campos Sérgio Miranda
Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Marcos Cintra Ronaldo Vasconcellos
Secretário (a): Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Serviço de Com. Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-6874/7059

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL N2 96, DE 1992,
QUE "INTRODUZ MODIFICAÇÕES NA
ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO"

Proposição: PEC 0096/92 Autor: Hélio Bicudo e Outros
Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
111 Vice-Presidente: lédio Rosa (PMDB)
211 Vice-Presidente: Waldir Pires (PT)
311 Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
Relator: Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)
TItulares Suplentes

PMDB

PSDB

PT

André Benassi
Airton Xerêz

Feu Rosa
Jutahy Junior

Luiz Piauhylino
Nelson Otoch

Osmar Serraglio
laire Rezende

3 vagas

José Pimentel
Nelson Pellegrino

Padre Roque
Paulo Rocha

, Celso Giglio
Chico da Princesa

Arnaldo Faria de Sá
Edmar Moreira
Iberê Ferreira

PT

PTB

PDT

PPB

PSDB

Luiz Antonio Fleury
Roberto Jefferson

Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Simão Sessim

Antonio Carlos Biscaia
José Dirceu
Marcelo Déda
Waldir Pires

José Roberto 8atochio Fernando Coruja
Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Agnelol Queiroz
Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Ronaldo Vasconcellos De Velasco

Secrretária: Cily Montenegro
Local: Serviço de Comissão Especial, Anexo 11, Sala 165-8
Telefone: 318-7056

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL Ne 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
À PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
N2 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 P'RIVATIVOS DE BRASILEIRO NATO, A
ALTERAÇÃO DA COMPOSiÇÃO DO

CONSELHO DE DEFESA NACIONAL, A
DEFINiÇÃO DO Juízo COMPETENTE PARA

PROCESSAR E JULGAR OS COMANDANTES
DA MARINHA, DO EXÉRCITO E DA

AERONÁUTICA, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS", APENSADA ÀQUELA

Proposição: PEC 0498/97 Autor: José Genoíno e outros
Presidente:
111 Vice-Presidente:
211 Vice-Presidente:
311 Vice-Presidente:'

Aloysio Nunes Ferreira
Bonifácio de Andrada
José Thomaz Nonô
Léo Alcantara
Vicente Arruda
ZuJaiê Cobra

lédio Rosa
(naldo Leitão
Mendes Ribeiro Filho
Nair Chavier l..,obo
Renato Vianna

Eliseu Moura
Enivaldo Ribeiro

Gerson Peres
1 vaga

Celso Giglio
José Carlos Elias

Luiz Salomão
1 vaga

Avenzoar Arruda
Henrique Fontana

João Fassarella
Virgílio Guimarães

Pedro Pedrossian
Roberto Argenta

Wilson Braga

Alberto Goldman
Anivaldo Vale
Basílio Villani

José Militão
Manoel Satviano
Ricardo Ferraço

sampaio Dória

Antonio Cambraia
Barbosa Neto

Edinho Bez
Gastão Vieira
José Chaves

Philemon Rodrigues
Waldemir Moka

Almerinda de Carvalho
Antônio Jorge

Átila Lins
José Melo

Leur Lomanto
Mauro Fecury
Wilson Braga

Gustavo Fruet

PFL

PTB

PDT

PPB

PMDB

Bloco (PSB, PCdoB)

Antônio Carlos Konder Reis
Claudio Cajado
Corauci Sobrinho
Darci Coelho
Jairo Carneiro
Ney Lopes
Paes Landim

Alberto Fraga

Fetter Júnior
João Pizzolatti
Romel Anizio
1 vaga

Félix Mendonça
Walfrido Mares Guia

Antonio Kandir
Emerson Kapaz
Lúcia Vânia
Luiz Carlos Hauly
Marcia Fortes
Nilo Coelho
Roberto Brant

Coriolano Sales
João Sampaio

Aloizio Mercadante
Antonio Palocci
Milton Temer
Ricardo Berzoini

Alberto Mourão
Antônio do Valle
Armando Monteiro
Edinho Araújo
Germano Rigotto
José Priante
Luiz Bittenêourt

Pedro Fernandes
Rodrigo Maia
Ronaldo Caiado



Pompeo de Mattos
Bloco (PSB, PCdoB)

TItulares

Aldir Cabral
Arolde de Oliveira
Aroldo Cedraz
Francisco Rodrigues
Maluly Netto
Paes Landim
Werner Wanderer

PFL

Suplentes

Átila Lins
Corauci Sobrinho

Elton Rohnelt
Jairo Carneiro

João Ribeiro
José lourrenço

Luciano Pizzatto

Antonio Carlos Biscaia
Fernando Ferro

Nelo Rodolfo
Nilton Baiano

Magno Malta

PT

PPB

PTB

Márcio Bittar (PPS)
Eber Silva (PDT)

Jonival Lucas Junior
1 vaga

Haroldo Uma 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: Morin; Torgan e outros
Presidente: Magno Malta (PTB)
1g Vice-Presidente: Elcione Barbalho (PMDB)
2g Vice-Presidente: Fernando Ferro (PT)
3g Vice-Presidente:
Relator: Moroni Torgan (PSDB)
TItulares Suplent..

PDT

Bloco (PSB, PCdoB)

paulo Baltazar José Antonio
Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Cabo Júlio Pastor Valdeci
Secretário (a): Carmem Guimarães Amaral
Local: Serviço de Com. Pariam. de lnq., Anexo 11, s/139-B
Telefone:318-7054

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL N2 203, DE 1995,
DO SENHOR DEPUTADO LAPROVITA VIEIRA E
OUTROS, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 12

DO ARTIGO N2222 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL, SUPRIMINDO-SE O § 22DO

REFEIDO ARTIGO, QUE TRATA DA
PROPRIEDADE DE EMPRESAS

JORNALíSTICAS E DE RADIODIFUSÃO
SONORA E DE SONS E IMAGENS", E À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2
455, DE 1997, DO SENHOR DEPUTADO

ALOYSIO NUNES FERREIRA E OUTROS, QUE
"DÁ NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 222 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL", APENSADA ÀQUELA
Proposição: PEC 0203195 Autor: LaprovitaVieira e outros
Presidente:Ayrton Xerêz (PSDB)
19 Vice-Presidente: Arolde de Oliveira (PFL)
2g Vice-Presidente: Walter Pinheiro (PT)
311 Vice-Presidente: Wagner Salustiano (PPB)
Relator: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
TItulares Suplentes

Eunfcio Oliveira
5 vagas

Alberto Goldman
Fernanda Gabeira (PV)

Marisa Serrano
Zenaldo Coutinho

2 vagas

Airton Roveda
José Mendonça Bezerra

Lavoisier Maia
Luiz Moreira
Maluly Netto

Pedro Pedrossian
Ronaldo Caiado

PFL

PSDB

PMDB
Henrique Eduardo Alves
João Colaço
Luiz Bittencourt
Olavo Calheiros
Pastor Jorge
Pinheiro Landim

AniValdo Vale
Ayrton Xerêz
José Thomaz Nonô
Luís Eduardo
Roberto Brant
~ittorio MedioU

Arolde de OIi'Íaira
Francisco Garcia
Joel de Hollanda
José Ronaldo
santos Filho
Si/as Câmara
Vic Pires Franco

Remi Trinta

Luiz salomão

Fátima Peraes
Sérgio Reis

Zulaiê Cobra

ceicita Pinheiro
Elton Rohnelt
Silas Câmara

1 vaga

Confúcio Moura
3 vagas

Antonio Feijão
Arnon Bezerra
Badu Picanço

Feu Rosa
Luiz Ribeiro

Marisa Serrano

José Genofno
Paulo Delgado

2 vagas

Ary Kara
Celso Russomanno

João Tota

José Carlos Martinez
Roberto Jefferson

Cleonâncio Fonseca
5 vagas

PTB

PT

PPB

PFL

PSDB

PMDB

PSDB

PMDB

Uno Rossi
Moron; T-organ
Pedro Canedo

Elcione Barbalho
Nelo Rodolfo
Ricardo Noronha
Walclemir Moka

Aldir Cabral
Laura Carneiro
Reginaldo Germano
Robson Tuma

Cabo Júlio

Neiva Moreira

Fernando Gonçalves
José Carlos Elias

Hugo Biehl
Jair Bolsonaro
Nelson Meurer

João Herrmann Neto (PPS)
Milton Temer
Virgílio Guimarães
Waldomiro Fioravante

Henrique Eduardo Alves
João Henrique
Marçal Filho
Marcelo Barbieri
SUas Brasileiro
Synval Guazzellí

Ayrton Xerêz
Coronel Garcia
Luciano Castro
Marcus Vicente
Nicias Ribeiro
Pedro Henry



Pedro Valadares Djalma Paes
Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

De Velasco Lincoln Portela

Secretária: Leíla Machado
L.ocal: Serviço de Comissões Especiais. Anexo 11, Sala 129-B
Telefone: 318-6893

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N2 10, DE 1999, QUE
"DISPÕE SOBRE O REGIME DE PREVIDÊNCIA

COMPLEMENTAR E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS"

Proposição: PLP 0010/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Nelson Marchezan (PSDB)
19 Vice-Presidente: Freire Júnior (PMDB)
2g Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
3g Vice-Presidente: Eurico Miranda (PPB)
Relator: Manoel Castro (PFL)
Titulares Suplentes

Bloco (PSB, PCdoB)
Clementino coelho Jandira Feghalí

Bloco (PL, PST, PMN, PSb, PSL)
Bispo Rodrigues ' BlsPó Wnadetval

Secretário: Váldivino Tolehtino 14IHo
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7063

Padre Roque
Teima de Souza

2 vagas

lris Simões
Renildo Leal

Edinho Araújo
Edison andrino

João Magalhães
Milton Monti

Osmânlo Pereira
1 vaga

Adolfo marinho
Jutahy Junior

Zenaldo Coutinho
3 vagasd

Fernando Coruja

Celcita Pinheiro
Costa Ferreira

Deusdeth Pantoja
Laura Carneiro

Luis Barbosa
Paulo Octávio
Wilson Braga

Alcione Athayde
Arnaldo Faria de Sá

Jonival Lucas Junior

Caio Riela
Walfrido Mares Guia

PT

POT

PTB

PPB

PFL

PSOB

POT

PTB

PMOB

Bloco (PSB, PCdoB)

Caio Riela
Fernando Gonçalves

Eurico Miranda
Herculano Anghinetti
Hugo Biehl

Arlindo Chinaglia
Eduardo Jorge
Ricardo Berzoinl
Wellington Dias

Freire Júnior
José Chaves
José Priante
Nelson Proença
Rita Camata
Synval Guazzelli

Afonso Camargo
Jaime Fernandes
Joel de Hollanda
Manoel Castro
Medeiros
Raimundo Colombo
Rodrigo Maia

6 vagas Átila Lira
Basílio Villani
Emerson Kapaz
Uno Rossi
Nelson Marchezan
RonaldO Cezar Coelho

Suplêntes

Arac:ely de Paula
Ciro Nogueira

br. Benedito Dias
Eduardo Paes

MalUly Netto
Pedro Fernandes

Sitas Câmara

José Janene
Robério Araújo

1 vaga

leis Simões
Murilá Domingos

Agnaldo Muniz

Gllmar Machado
José Genoíno
Paulo Delgado

Virgílio Guimarães

Regts cavalcantÉl (PPS) Eduardo Seabra
3 vagas Fernando Gonçalves

Corioiano Sales

Aécio Neves
Alberto Goldman

Alltonio Carlos Pannunzio
Arnaldo Madeira

Jutahy Junior
Zulaiê Cobra

Pf

líT

por

PP$

P'rS

PSOB

PMbs

Geraldo Magela
JOão Paulo
Marcelo Déda
ProfesSOr Luizirího

Aloysio Nunes Ferreira
Arthur Virgílio
BonifáciO de Andrada
João Almeira
Mareio Fortes
Nelson Marchezan

Albérico Filho
Alberto Mourão
Antonio Cambraia
Nelson Proença
Osmar Serraglio
Renato Vianna

Aroldo CedràZ
Cesar Bandeira
Darci CoelhO
Jaime Màrtins
Jairo Azi
Joel de Hollànda
Páes Landim

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ELABORAR AN1i:P~OJE"'O COM VISTAS À

REFORMA 00 RêGIMeNto INTERNO DA
êÂMARA DÓS DEPUTADOS

Proposição: Autor: PRESIDENTE
Presidente: Oa Velasco (j:)$1')
19 Vice-Presiderttê: Alberto Mourão (PMOB)
2g Vice-Présiderlté: ProfeSsor Lui2~il1ho (Pi')
31! Vice-PresidÉlllte: Arnãldo Fatiá de Sá (PPB)
Relator: Aroldo Cedtaz (Pl=L.)
Tltulatf!S

Neiva Moréira

Albérico Cordeiro
José Carlos Martinez

Antonio Joaquim ArãújO
Oliveira Filho
Wagner Salustiano

Dr. Rosinha
Gilmar Machado
Pedro Celso
Walter Pinheiro

Arnaldo Faria de $á
Herculano Anghinetti
Jósé Unhares

3 vagas Alceu Collares Or. Hélio
Bloco (PSB, PCdoB)

Ricardo Maranhão Gonzaga Patriota



----.........,...",--------.
Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Luciano Bivar Lincoln Portela
Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sl165-B
Telefone: 318-7066

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR Nl! 09, DE 1999, QUE
"DISPÕE SOBRE AS NORMAS GERAIS PARA A

INSTITUiÇÃO DE REGIME DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR PELA UNIÃO, PELOS

ESTADOS, PELO DISTRITO FEDERAL E PELOS
MUNiCíPIOS"

Proposição: PLP 0009/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
111 Vice-Presidente: Pedro Canedo (PSDB)
211 Vice-Presidente: Osvaldo Biolchi (PMOB)
311 Vice-Presidente: Or. Rosinha (PT)
Relator: Robson Tuma (PFL)
Titulares Suplentes

Proposição: PLP~9 Autor: Poder Executivo
Presidente; José Linhares (PPB)
111 Vice-Presidente: Marc~lo ~lItro (PMDB)
211 Vice-Presidente: Sérgio Rei~ (PSOB)
311 Vice-Pre$ident~; José Pimentel (PT)
Relator: Werner Wanderer (PFL)
T1tulQres Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO oe LEI

COMPLEMENTAR Nl! 08, DE 1999, QUE
"DISPÕE SOBRE A RELAÇÃO ENTRE A UNIÃO,

OS ESTADOS, O DISTRITO FeDERAL E os
MUN!CípIOS, SVAS Al,JTARQUIAS,

FUNDAÇOES, SOCieDADES De eCONOMIA
MISTA E OUTRAS iNT1DADE~ PÚBLICAS E

SUAS RESpeCTIVAS E~T1DADES FECHADAS
DE PREVIDê"CIA COMPLEMENTAR, E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Eduardo Paes
Paulo Braga
Paulo Marinho
Paulo OCtávio
Robson Tuma
Ursicino Queiroz
Wilson Braga

Gustava Fruet
Milton Monti
Norberto Teixeira
Osvaldo Biolchi
Pedro chaves
Wilson Santos

André Benassi
Anivaldo Vale
Helenildo Ribeiro
João Castelo
Max Rosenmann
Pedro Canedo

Antonio Palocci
Or. Rosinha
Fernando Ferro
Gilmar Machado

Antonio Joaquim Araújo
Enivaldo Ribeiro
Nilton Baiano

Celso Giglio
Max Mauro

PFL

PMDB

PSDB

PT

PPB

PTB

Antônio Jorge
Jaime Martins
Mauro Fecury

Raimundo Colombo
Raimundo Santos

Vilmar Rocha
1 vaga

Albérico Filho
João Colaço

4 vagas

José de Abreu
Maria Abadia

Paulo Mourão
Saulo Pedrosa

2 vagas

Angela Guadagnin
Jah· Meneguelli

Márcio Matos
1 vaga

Pastor Amarildo
Robério Araújo

Yvonilton Gonçalves

Chico da Princesa (PSOB)
Walfrido Mares Guia

Almerinda de Carvalho
Aracely de paula
8etinho Rosado
José Lourenço
Roland Lavigne
Rubens Furtan
Werner Wanderer

Ana Catarina
Armando Abílio
Edlnho Bez
João Matos
Jorge Alberto
Marcelo Oastro

Adolfo Marínho
José Teles
Juql,linha
Lidia Quinan
Ricarte de Freitas
Sérgio Reis

Henrique Fontana
José, Pimentel
Virgílio Guimarã4;lS
Walter Pinheiro

Alcione Athayde
José Linhares
Robério Araújo

lris Simões
Renildo Leal

PFL

PMPB

PSDB

PT

PPB

PTB

Adauto Pereira
Dr. Btlnedito Dias

Elton Rohnelt
José Carlos Veira

José Mendonça Bezerra
Roberto Pessoa

Zila Bezerra

Aníbal ~omes
Waldemir Moka

4 va98s

Nilson Pinto
Roberto Rocha

4 vagas

Geraldo Magela
João Magno

Luçi Choinacki
Lul.i! Mainardi

Luis Carlos Heinze
Oliveira Filho

Zé índio (PMDB)

Fernando Gonçalves
José Carlos Martinez

Alceu Collares
PDT

Or. Hélio João Sampaio
POT

Celso Jacob
Bloco (PSB, PCdoB)

Ojalma Paes Pedro Eugênio
Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Marcos de Jesus Remi Trinta
Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sl169-B
Telefone: 318-7555

BIQ(;o (PSB, pedoB)
Ricardo Maranhão Sérgio Novais

81QCO O'L, PST, PMN, PSD, PSL)
Secretário: Erles Janner Gorini
Local: Serviço de Comissões Especiais. Anexo 11
Telefone: 318-7067



Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, 5/165-B
Telefone: 318·7061

Coriolano Sales Pompeo de Mattos

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Marcos Cintra Ronaldo Vasconcellos

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E DAR PARECER SOBRE TODOS
OS PROJETOS DE LEI EM TRÂMITE NESTA

CASA, ESPECIALMENTE OS CONTANTES NO
ANEXO ÚNICO DO ATO DE CRIAÇÃO,
RELATIVOS À REGULAMENTAÇÃO DO

SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,
CONFORME PREVISTO NO

ARTIGO 192, DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL
Presidente: Danilo de Castro (PSDB)
111 Vice-Presidente: Rubem Medina (PFL)
2,lI Vice-Presidente: Ricardo Berzoini (PT)
311 Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)

Sérgio Miranda Eduardo Campos
Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Eujácio Simões I!;uciano Bivar
Secretário: Marcos Figueira de Almeida I
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 1I,1,5/165-B
Telefone: 318-7063 i

Sérgio Miranda

José carlos Elias
Luiz Antonio Fleury

Antonio cambraia
Antônio do Valle

Armando Monteiro
Flávio Derzi

Freire Júnior
Milton Monti

Suplentes

João Grandão
José Pimentel
Milton Temer

1 vaga

João Almeida
Luiz Carlos Hauly

Nilo Coelho
Xico Graziano

2 vagas

Corauci Sobrinho
Francisco Rodrigues

João Ribeiro
José Carlos Coutinho

Luciano Pizzatto
Paes Landim
Rodrigo Maia

Delfim Netto
Herculano Anghinetti

Márcio Reinaldo Moreira

PDT

PTB

PT

PPB

PFL

PSDB

PMDB

Bloco (PSB, PCdoB)
Pedro Eugênio

Antonio Kandir
Danilo de Castro
Manoe Salviano
Narcio Rodrigues
Roberto Brant
Veda Crusius

Edmar Moreira
José Janene
Luiz Femando

Geralclo Magela
João Coser
Ricardo Berzoini
Wellington dias

Edinho Bez
Eunrcio Oliveira
Nelson Proença
Paulo Lima
Pedro Chaves
Salatiel Carvalho

Jorge Khoury
José Lourenço
Marcondes Gadelha
Pedro Bittencourt
Ricardo Fiuza
Robson Tuma
Rubem Medina

TItulares

1 vaga

Ben-Hur Ferreira
Iara Bemardi

João Coser
Professor Luizinho

Múcio Sá
Silas Brasileiro

4 vagas

Eduardo Paes
Gervásio Silva
Ivanio Guerra

Nice Lobão
Paudemey Avelino

Paulo Octávio
Ronaldo Caiado

Almir Sá
Edmar Moreira Murilo Domingos

Márcio Reinalclo Moreira Osvalclo Sobrinho

alberico Cordeiro
Duilio Pisaneschi

André Benassi
Ayrton Xerêz

João Almeida
Mareio Fortes

Raimundo Gomes de Matos
Roberto Brant

PT

PTB

PPB

PFL

PSDB

PMDB

PDT

Bloco (PSB, PCdoB)
Luiz Salomãos

Félix Mendonça
Murilo Domingos

Biseu Moura
Iberê Ferreira
Roberto Balestra

Alorzio Santos
Custódio Mattos
Juquinha
Luiz Carlos Hauly
Roberto Rocha
Veda Crusius

Antõnio Cambraia
Armando Monteiro
Carlos Dunda
Cezar Schirmer
Gastão Vieira
Pedro Novais

Carlito Merss
Femando Marroni
Geraldo Magela
João Fassarella

Betinho Rosado
Joaquim Francisco
José Ronaldo
Moreira Ferreira
Pedro Pedrossian
Rubem Medina
Zezé Perrella

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO ,',~ LEI COMPLEMENTAR N2 18, DE
1999, QUE REGULA O ARTIGO 163, INCISOS I,
11,111 E IV, E O ARTIGO 169DA ÇONSTITUIÇÃO

FEDERAL, DISPÕE SOBRE PRINCípIOS
FUNDAMENTAIS E NORMAS GERAIS DE
FINANÇAS PÚBLICAS E ESTABELECE O

REGIME DE GESTÃO FISCAL RESPONSÁVEL,
BEM ASSIM ALTERA A1.8 COMPLEMENTAR N264,

DE 18 DE MAIO DE 1990
Proposição: PLP 0018199 Autor: Poder Executivo
Presidente: Joaquim Francisco (PFL)
111 Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
2lI Vice-Presidente: carlito Merss (PT)
311 Vice-Presidente: Iberê Ferreira (PPB)
Relator: Pedro Novais (PMDB)
Titulares Suplentes



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA

CONSTITUCIONAL N9 627, DE 1998, QUE
"ALTERA OS ARTIGOS 29 E 212 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

':;'fl

Proposição: PEC 0627/98 Autor: Senado Federal
Presidente: Átila Lins (PFL)
111 Vice-Presidente: Themístocles Sampaio (PMDB)
211 Vice-Presidente: Teima de Souza (PT)
311 Vice-Presidente: Eliseu Moura (PPB)
Relator: Ronaldo Cezar Coelho (PSDB)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL N2 374,
DE 1996, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À ALíNEA

"e" DO INCISO 11 DO § 52 DO ART. 128
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

Proposição: PEC 374/96 Autor: Senado Federal
Presidente: Domiciano Cabral (PMDB)
111 Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
211 Vice-Presidente: Marcelo Déda (PT)
311 Vice-Presidente: Ary Kara (PPB)

Coriolano Sales

Bloco (PSB, PCdoB) José Antonio
Vanessa Grazziotin

Bloco (PSDB, PC do B)

Titulares

Affonso Camargo
Átila Lins
Paulo Magalhães
Pedro Tittencourt
Raimundo Santos
Roberto Pessoa
Vilmar Rocha

Confúcio Moura
Domiciano Cabral
Hermes Parcianello
Norberto Teixeira
Olavo Calheiros
Themístocles Sampaio

Alberto Goldman
Jovair Arantes
Nicias Ribeiro
Paulo Feij6
Roberto Roqha
Ronaldo Cezar Coelho

Geraldo Simões
Luiz sérgio
Maria do Carmo Lara
Teima de Souza

Cunha Bueno
Eliseu Moura
José Janene

Celso Gigio
Osvaldo Sobrinho

Airton Dipp

Pedro Eugênio

PFL

PMDB

PSDB

PT

PPB

PTB

PDT

Suplentes

AntônioGeraldo
Ciro Nogueira
Darci Coelho

Eduardo Paes
Gilberto Kassab

Jaime Martins
Roberto Argenta

Gastão Veira
Pinheiro Iandim
Wilson Santos

3 vagas

Luiz Carlos Hauly
Ricardo Ferraço

4 vagas

Angela Guadagnin
Antonio Palocci

João Herrmann Neto (PPS)
João Magno

3 vagas

José Carlos Elias
Renildo Leal

Titulares

Almerinda de carvalho
Antônio Jorge
Dr. Benedito Dias
Gervásio Silva
Leur Lomanto
Luis Barbosa
Neuton Lima

Albérico Filho
Barbosa neto
Domiciano Cabral
Edinho Araújo
Gustavo Fruet
Philemon Rodrigues

André Benassi
Helenildo Ribeiro
João Castelo
Nelson Otoch
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

Antonio Carlos Biscaia
Marcelo Déda
2 vagas

Ary Kara
Augusto Farias
Gerson Peres

Nelson Marquezelli
Osvaldo Sobrinho

Enio Bacci

PFL

PMDB

PSDB

PT

PPB

PTB

PDT

Suplentes

Luiz Moreira
Marcondes Gadelha

Medeiros
Nice Lobão

Raimundo Santos
Robson Tuma

Valdomiro Meger

Jorge Wilson
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim

3 vagas

Alexandre Santos
Léo Alcântara

Zenaldo Coutinho
3 vagas

4 vagas

Arnaldo Faria de Sá
Eurico Miranda

1 vaga

Max Mauro
Nilton Capixaba

Coriolano Sales

Djalma Paes

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Almeida de Jesus Pastor Valdeci Paiva

Secretária: Adia Calheiros Bispo
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone:318-7062

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Bispo Wanderval Ronaldo Vasconcellos

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-7062



COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A APURAR O DESPERDíCIO DE
ALIMENTOS NO PERíODO DOS GOVERNOS

IMEDIATAMENTE ANTERIORES AO
PRESIDENTE FERNANDO HENRIQUE

CARDOSO, QUANTO AO ARMAZENAMENTO,
RODíZIO DE ESTOQUES, TRANSPORTE,
MOVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS

ALIMENTOS ESTOCADOS.

Igor Avelino
Jorge Costa

Antonio Feijão
B. Sá
Nicias Ribeiro

Adão Pretto
Aloizio Mercadante

Alcione Athayde
Almir Sá

Renildo Leal

,Iurandil Juarez
Osvaldo Reis

PSDB
Luciano Castro

Sebastião Madeira
Zenaido Coutinho

PT
Airton Cascavel (PPS) - de ofício·

1 vaga
PPB

2 vagas

PTB
Josué Bengtson

1 vaga

1 vaga

1 vaga
PDT

Bloco (PDB, PcdoB)

Agnaldo Muniz

Dr. Benedito Dias Francisco Garcia
IIdefonço cordeiro Francisco Rodrigues
Paudemey Avelino Luis Barbosa
Silas Câmara Zila Bezerra

PMDB
Eicione Barbalho Alceste Almeida
Jurandil Juarez Confúcio Moura
Luiz Bittencourt Jorge Costa

PSDB
Badu Picanço Fátima Pelaes
Nilson Pinto Sérgio Carvalho
1 vaga 1 vaga

PT
Adão Pretto 2 vagas
Aloizio Mercadante

PPB
João Tota 2 vagas
Luiz Fernando

PTB
Nilton Capixaba OsValdo Sobrinho

PDT
Sérgio Barros Eurípedes Miranda

Bloco (PSB, pedoB)
Agnelo Queiróz
Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Servo de CPI, Anexo 11, sala 151-B
Telefone: 318-7058

Agnelo Queiroz
Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Servo de CPf. Anexo 11, sala 151-B
Telefone: 318-7058

(* indicado de ofício pelo presidente.)

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A CRISE NO

SETOR PRODUTIVO DE BORRACHA NATURAL
E OS REFLEXOS DA pOLíTICA
GOVERNAMENTAL NO SETOR

Proposição: RCP 0033/93 Autor: Paudemey Avelino e outros
Presidente: Badu Picanço (PSDB)
11 Vice-Presidente: Jurandil Juarez (PMDB)
21 Vice-Presidente:
31 Vice-Presidente: João Tota (PPB)
Relator: Silas Câmara (PFL)
TItulares Suplentes

PFL

1 vaga

Suplentes

Suplentes

Jovair Arantes
Marisa Serrano

1 vaga

2 vagas

Airton Roveda
Elton Rohnelt
João Ribeiro

Ronaldo Caiado

Augusto Nardes
Romeu Anizio

Confúcio Moura

Dr. Ben8dlto Dias
João,Ribeiro

José Melo'
Luis Barbo,s'a

í

Nelson Marquezelli

Philemon Rodrigues
SUas Brasileiro
Wilson Santos

PT

PFL

PTB

PFL

PPB

PSDB

PMDB

'. PMDB

PDT

Bloco (PSB, PcdoB)

Adão Pretto
Aloizio Mercadante

Calo Riela

Alceate Almelcla

Celcita Pinheiro
Ciro Nogueira
Paulo Braga
Roberto Pessoa

Carlos Dunga
ancistônio Pinto
José Borba

Ollmpio Pires

Agnelo Queiroz 1 vaga
Local: Servo de Comissões Especiais, Anexo 11

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A ATUAÇÃO DA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO íNDIO - FUNAI

Proposição: RCP 0013195 Autor: Bton Rohnelt e outros
Presidente: Alceste Almeida (PMDB)
11 Vlce-Prtlidente: EJton Rohnelt (PFL)
21 Vlce-Prtlldente:
31 VJc..Prealdente:
Relator: Antonio FIIJIo (PSDB)
Tltul.,..

Proposição: RCP 0010195 Autor: Marilu Guimarães e outros
Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)
11 Vice-Presidente: Luís Eduardo (PSDB)
21 Vice-Presidente:
31 Vice-Presidente: Cleonâncio Fonseca (PPB)

Titulares

UdiaQuinan
Luís Eduardo
1 vaga

Alcione Athayde
Cleonâncio Fonseca

Elton Rohnelt
expedito Júnior
Franclaco Garcia
Raimundo Santos



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇCES

TíTULOS PUBLICADOS - 1998/1999

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E
INFORMAÇÃO - CeDI: GUIA DO USUÁRIO

Distribuição gratuita

QUESTÕES SOBRE PROCESSO
LEGISLATIVO E REGIMENTO INTERNO

-,-

ISBN: 85-7365-047-8

R$4,40

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA DE PROTEÇÃO
E DEFESA DO CONSUMIDOR

ISBN: 85-7365-049-4

R$ 5,50

MANUAL DE ELABORAÇÃO lEGISI.ATIVA:
MODELOS E INFORMAÇCIES (3. ED.)

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS
HUMANOS: 1948-1998

ISBN: 85-7365-057-5

R$2,20

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA SOBRE
DIREITOS INTELECTUAIS

··:.,.~S:j·i~:il
DIREITOS" ::,,1

lUTELBCTUiúff;\ .I
~ '\0-'_ T i

-mJmmm . j
~
_.,JWI_wr,I1l1UlJ!

ISBN: 85-7365-043-5

R$ 3,30

Locais de venda: Midia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmata dos Deputados. Telefones: (061) 318-64771727'1.
Informações: Coordenação de Publicações. Te/efone: (061) 318-6865.



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇOES

TíTULOS PUBLICADOS -. 1998/1999

IDOSOS: LEGISLAÇÃO (2.ED.)

._!l_

ISBN: 85-7365-067-2

R$ 3,54

RELATÓRIO DA COMISSÃO EXTERNA
AQUISiÇÃO DE MADEIREIRAS, SERRARIAS

.•• POR GRUPOS ASIÁTICOS

ISBN: 85-7365-059-1

R$10.95

DEPUTADOS BRASILEIROS: REPERTÓRIO
BIOGRÁFICO: 51 a LEGISLATURA, 1999-2003

ISBN: 85-7365-053-2 (v.1)
85-7365-060.-5 (v.2)

'-R$ 50,00 .

\
)

SECA: O HOMEM. COMO PONTO DE
PARTIDA

~ ..

ISBN: 85-7365-064-8

R$ 5,94

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DE 1998
COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

ISBN: 85-7365-065-6

R$1,99

AUDIÊNCIA PÚBLICA: OS
FINANCIAMENTOS DAS INSTITUiÇÕES

FINANCEIRAS MULTILATERAIS ...

;.~~

.. -,:'.'-":"'::~' ~:-"'~".

Locais de venda: Mídia Livraria. Ed. rincipal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-647717271.
Informações: Coordenação de Publica s. Telefone: (061) 318-6865.

"



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLICAÇOES

TíTULOS PUBLICADOS -1998/1999

CÂMARA DOS DEPUTADOS

..
.;'"

~
DOS

.DEPurADOS
Distribuição gratuita

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL {1988}

ALERTA: O QUE HÁ DE NOVO NA
BIBLIOTECA

Al!ITA:
o aUE 86 aI! f10ua

IIA.IIII1UD'I1!CA

...._.l..::..'·,...L
~-:. ~.

.:;~.,::!'..

::~

ISSN: 1415-5885

Distribuição gratuita

CHAMBER OF DEPUTlES

CHM\BER
OF

IlPUIlES
Distribuição gratuita

CANDIDATO E A PROPAGANDA
ELEITORAL NO PLEITO DE 1998, O

R$ 1,10

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

ISBN: 83·7365-036-9

R$2,20

Locais de venda: Midia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-647717271.
InformaçOes: Coordenação de PublicaçOes. Telefone: (061) 318-6865.



SENADO
FEDERAL

SECRETARIA
ESPECIAL
DE EDITORAÇÃO
E PUBLlCAÇOES

EDiÇÃO DE HOJE: 448 PÁGINAS


