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CONGRESSO NACIONAL

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

DECRETO LEGISLATIVO Ng 40, DE 2000

Aprova o ato que renova a outorga deferida à Rádio Taquara Ltda., para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Taquara, Estado do
Rio Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº ,de 27 de agosto de 1998, que renova por

dez anos, a partir de 1º de maio de 1994, a outorga deferida à Rádio Taquara Ltda., para explorar, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Taquara, Estado do Rio Grande
do Sul.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 30 de março de 2000. - Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.
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2.694197................................................................. 13004
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curso contra a cobrança de contribuição para
o fundo. 13053

CUNHA BUENO (PPB - SP) - Homenagem
aos corretores de seguro ao ensejo do transcurso
do 25Q aniversário da Federação Nacional dos
Corretores de 8eguros Privados, de Capitalização
e de Previdência Privada - FENACOR. 13054

SERAFIM VENZON (PDT - SC) - Apre
sentação ao Ministério da Saúde de requerimen
to de informações sobre a Campanha Nacional
de Mutirões de Cirurgias Eletivas. 13055

JOSÉ PIMENTEL (PT - CE) - Necessida
de de garantia, pelo Poder Executivo, de abertura
de concurso público e de normalização do paga
mento da Gratificação por Operações Especiais
para a Polfcia Rodoviária FederaL....................... 13056

FERNANDO GONÇALVES (Bloco/PTB 
RJ) - Aplauso à administração do Prefeito Nel
son Bornier, do Municfpio de Nova Iguaçu, Esta-
do do Rio de Janeiro. 13056

MARÇAL FILHO (Bloco/PMDB - MS) 
Suspensão, pelo Governo Federal, da cobrança
da Taxa de Fiscalização Ambiental. 13057

OSMÂNIO PEREIRA (Bloco/PMDB - MG)
- Resultados positivos obtidos pelo Ministério da
Saúde em 1999. 13058

NILTON CAPIXABA (BlocoIPTB - RO) 
Análise das condições da rede de armazenagem
em silos metálicos de RondÔnia e de sua con
centração nos Municfpios mais populosos do
Estado. 13059

NELSON MARQUEZELLI (BlocoIPTB 
SP) - Criação da Confederação Nacional de Ser
viços. Artigo de autoria do empresário Charles
Holland, publicado no jornal Gazeta Mercantil,
sobre a importância do setor na economia con-
temporânea. 13065

V - Ordem do Dia

JAQUES WAGNER (Pela ordem.) - Res-
posta a acusações formuladas contra o orador em
pronunciamento do Deputado Claudio Cajado. ...... 13070

PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Continua
ção da votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nQ 96-B, de 1992, que
introduz modificações na estrutura do Poder Ju-
diciário. 13072

PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Anúncio
de acordo entre os Líderes para votação dos
Destaques nQS 143 e 149....................................... 13072

MENDES RIBEIRO FILHO (Pela ordem.) 
Indagação à Mesa sobre necessidade de prévia
admissão dos requerimentos de destaque simples. 13072

PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Respos-
ta ao Deputado Mendes Ribeiro Filho. 13072

MARCELO DÉDA (Pela ordem.) - Escla
recimento sobre existência de acordo quanto à
admissibilidade dos requerimentos de destaque.... 13072

PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Respos-
ta ao Deputado Marcelo Déda............................... 13073

JOSÉ ROBERTO BATOCHIO (Pela or
dem.) - Indagação ao Deputado Luiz Antonio
Fleury sobre a manutenção da admissibilidade
do requerimento de destaque.............. 13073

LUIZ ANTONIO FLEURY (Pela ordem.) 
Anuência do PTB com a abertura de exceção ao
acordo firmado. 13073

Usou a palavra a Sra. Deputada ZULAI~
COBRA, Relatora da matéria. 13073

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
JOSÉ ANTONIO ALMEIDA. 13073

Usou a palavra a Sra. Deputada ZULAI~
COBRA, Relatora da matéria. 13073

Usaram da palavra pela ordem os Srs.
Deputados LUIZ ANTONIO FLEURY, MENDES
RIBEIRO FILHO, ODELMO LEÃO. 13073

PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Votação
do Requerimento de Destaque Simples nQ 143...... 13074

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados JOSÉ
ANTONIO ALMEIDA, JOSÉ ROBERTO



Março de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta·feim 31 12991

BATOCHIO, MARCELO DÉDA, JOSÉ CARLOS
ALELUIA, SILVIO TORRES, PEDRO EUGÊNIO,
ODELMO LEÃO, MENDES RIBEIRO FILHO,
NELSON OTOCH, ELTON ROHNELT.................. 13074

PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Rejei-
ção do requerimento.............................................. 13074

PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Votação
do Requerimento de Destaque Simples n2 149...... 13074

LUIZ ANTONIO FLEURY (Pela ordem) -
Solicitação de retirada do destaque. 13075

PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Inexis-
tência de amparo regimental para o pedido de re-
tirada do destaque. 13075

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
LUIZ ANTONIO FLEURY. 13075

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
ROBÉRIO ARAÚJO, JOSÉ ANTONIO ALMEIDA,
JOSÉ ROBERTO BATOCHIO, MARIA ELVIRA,
MARCELO DÉDA, JOSÉ CARLOS ALELUIA,
ODELMO LEÃO, SILVIO TORRES, ELTON
ROHNELT, PEDRO EUGÊNIO.............................. 13075

PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Rejei-
ção do requerimento. 13075

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
NELSON OTOCH. 13075

IÉDIO ROSA (Pela ordem.) - Aplauso à
aprovação, pela Câmara dos Deputados, da au
tonomia funcional e administrativa da Defenso-
ria Pública. 13076

CORIOLANO SALES (Pela ordem.) 
Transcurso do 602 aniversário de fundação do
Colégio Diocesano da cidade de Vitória da Con-
quista, Estado da Bahia - 31 de março................. 13077

ALDO REBELO (Pela ordem.) - Realiza
ção do 22 Congresso dos Servidores do Poder
Legislativo e do Tribunal de Contas da União.
Artigo do servidor José, Carlos Matos sobre a
realização do referido congresso do Sindicato
dos Servidores do Poder Legislativo e do Tribu
nal de Contas da União - SINDILEGIS. Acom
panhamento das eleições no Iraque pelos De
putados Agnelo Queiroz e Gonzaga Patriota,
em missão oficial. Contrariedade ao embargo
econômico imposto ao paIs. Posicionamento do
orador contrário à ampliação da participação
do capital estrangeiro nas empresas de comu-
nicação brasileiras. 13077

MAURO BENEVIDES (Pela ordem.) - Pro
nunciamento do Ministro Nelson Jobim, do Su-
premo Tribunal Federal, na Comissão Especial

destinada a emitir parecer sobre a proposta de
emenda à Constituição relativa à limitação do
uso de medidas provisórias. 13081

NILSON PINTO (Pela ordem.) - Apresenta-
ção de projeto de lei sobre pagamento de royaltles
a Municípios vizinhos de usinas hidrelétricas... 13082

ALDIR CABRAL (Pela ordem.) - Apresen
tação de proposta de emenda à Constituição
para aperfeiçoamento jurfdico do planejamento
familiar. 13082

MARIA ELVIRA (Pela ordem.) - Lança
mento de biografia do ex-Governador Milton
Campos, de autoria do ex-Deputado Federal e
ex-Senador Murilo Badaró. Decisão do Tribunal
Regional Eleitoral do Distrito Federal sobre gas
tos publicitários do ex-Governador Cristovam
Buarque. 13084

ALOIZIO MERCADANTE (Como Líder.) 
Desagravo ao ex-Governador Cristovam Buarque
em face de decisão do Tribunal Regional Eleitoral
- TRE, seção de Brasília, Distrito Federal, sobre
gastos publicitários em seu período de governo.
Defesa da atuação parlamentar do Deputado
Jaques Wagner. Necessidade de reajuste dos salá-
rios dos servidores públicos. 13084

PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Esclare-
cimento ao Deputado Aloizio Mercadante quanto
à transparência dos atos da Mesa. 13085

MILTON TEMER (Reclamação) - Reclama
ção sobre não-observância, pelo Ministro das
Comunicações, do prazo constitucional para res
posta a requerimento de informações de autoria
do orador. Encaminhamento de ofício à Mesa Di
retora para providências junto ao Ministério Públi-
co com relação ao assunto. 13085

PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Acolhi-
mento da reclamação do Deputado Milton Temer.. 13086

ALBÉRICO CORDEIRO (Pela ordem.) 
Apresentação de projeto de lei sobre a denomi
nação de logradouros, obras, serviços e monu-
mentos públicos.. 130836

L1NCOLN PORTELA (Pela ordem.) - Au
mento da violência no Município de Contagem,
Estado de Minas Gerais. Solidariedade ao Depu
tado Ademir Lucas, tio de jovem vftima de ato cri-
minoso ocorrido na referida cidade mineira. 13086

LUIZA ERUNDINA (Pela ordem.) - Apre
sentação de proposta de emenda à Constituição
sobre isenção de tributos para equipamentos e
medicamentos destinados ao tratamento de pes-
soas portadoras de deficiência física. 13086
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MARCELO DÉDA (Pela ordem.) - Parecer
técnico dos Professores Amo de Oliveira e Paulo
Pettar Medeiros :sobre ocorrência de salinidade
nas águas do Rio São Francisco. 13086

ARNALDO FARIA DE SÁ (Pela ordem.) 
Situação dos aposentados e pensionistas da Pre
vidência Social em face do aumento concedido
ao salário mínimo pelo Governo FederaL............ 13087

LUIS CARL.OS HEINZE (Pela ordem.) 
Protesto contra Elxigência, pelo Governo do Rio
Grande do Sul, de criação do Fundo Estadual de
Sanidade Animal para declaração do Estado
como zona livre de aftosa sem vacinação. 13088

REGIS CAVALCANTE (Pela ordem.) - Mo
vimento dos servidores públicos federais contra
o congelamento de seus salários. Laudo técnico
da Universidade Federal de Alagoas sobre sali
nização das á!~uas do Rio São Francisco.
Impacto ambiental da construção da usina hi
drelétrica de Xingó no Vale da Marituba, Estado
de Alagoas. 13088

UBIRATAN AGUIAR (Pela ordem.) - Escla
recimento sobre providências adotadas pela Pri
meira Secretaria da Mesa quanto ao descumpri
mento, pelo Ministro das Comunicações, do prazo
constitucional para resposta a requerimento de in-
formações do Deputado Milton Temer. .. 13089

EDINHO BEZ (Pela ordem.) - Reivindica-
ções de aposentados e pensionistas do Estado
de Santa Catarina................................. 13089

SERAFIM VENZON (Pela ordem.) - Re
querimento de informações ao Ministério da
Saúde sobre promoção de mutirões de saúde.
Responsabilidade do Ministério dos Transpor
tes com relação ao alto índice de acidentes de
trânsito no País. 13089

MARCONDES GADELHA (Pela ordem.) 
Laudo técnico das Universidades Federais de
Alagoas e Ser~lipe sobre não-salinização das
águas do Rio São Francisco.......... 13090

AIRTON CASCAVEL (Pela ordem.) - Apoio
às reivindicações salariais dos servidores públicos
federais. Apresentação de proposta para fixação
de novo valor de. salário mínimo. Conveniência da
escolha da data de 1Q de janeiro para início da vi-
gência do valor cio salário mínimo. 13090

SÉRGIO NOVAIS - (Pela ordem.) - Reivin
dicações dos selrvidores públicos federais. Denún
cias apresentadEls pela Ordem dos Advogados do
Brasil - OAB, SElÇão do Ceará, contra o Governo
do Estado, por não-cumprimento de dI cisões judi
ciais. Documento do Sindicato dos Trabalhadores

em Água e Esgoto do Estado do Ceará contrário
à privatização do setor de saneamento a abasteci-
mento de água do Estado. 13091

PEDRO CELSO (Pela ordem.) - Realiza
ção de manifestação popular e marcha favorável
ao processo de cassação do mandato do Sena-
dor Luiz Estevão. 13094

FERNANDO FERRO (Pela ordem.) - Apoio
às reivindicações salariais dos servidores públicos
federais. Considerações sobre os setores de ciên
cia e tecnologia e as políticas governamentais
pertinentes. . 13095

WILSON SANTOS (Pela ordem.) - Reali
zação de trote violento e ofensivo aos calouros
por estudantes veteranos da Universidade Federal
de Mato Grosso. 13096

JUQUINHA (Pela ordem.) - Solicitação de
maior empenho do Governo Federal com relação
ao desenvolvimento da agricultura no País. Con
siderações sobre o Programa de Imunização do
Rebanho Bovino no Estado de Goiás........... 13096

WALTER PINHEIRO (Pela ordem.) - Apoio
às reivindicações dos servidores públicos
federais. 13098

PAULO ROCHA (Pela ordem.) - Defesa do
reajuste dos salários dos servidores públicos e
da concessão de reajuste superior ao fixado pelo
Governo para o salário mínimo. 13098

RAIMUNDO GOMES DE MATOS (Pela or-
dem.) - Apresentação de projeto de lei sobre o
serviço militar...... 13099

NICIAS RIBEIRO (Pela ordem.) - Apelo à
Defesa Civil para atendimento de populações viti
madas por enchentes do Rio Xingu no Municfpio
de Altamira, Estado do Pará. 13099

WALDOMIRO FIORAVANTE (Pela ordem.)
- Visita a Brasília, Distrito Federal, de grupo de
integrantes do Movimento dos Atingidos por Bar
ragens - MAS, dos Estados do Rio Grande do
Sul e de Santa Catarina. 13099

PAULO OCTÁVIO (Pela ordem.) - Impor-
tância da criação do Fundo Constitucional do
Distrito Federal. 13100

CAIO RIELA (Pela ordem.) - Violência prati
cada por agentes da Polícia Federal contra passa
geiro da empresa de aviação TAM no vôo 378, São
Paulo-Porto Alegre, no dia 17 de março. Corres
pondência recebida da Sra. Cecília Marshall com
depoimento sobre o episódio. 13101

GLYCON TERRA PINTO (Pela ordem.) -
Visita à Câmara dos Deputados do Bis
po-Pastor Almir Guimarães e do Pastor Auxiliar
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João Natan, da cidade do Rio de Janeiro, Esta-
do do Rio de Janeiro. 13104

ARLINDO CHINAGLlA (Pela ordem.) - De
núncias formuladas pela Sra. Nicéa Camargo em
depoimento perante a Comissão Parlamentar de
Inquérito dos Medicamentos, sobre irregularida
des no âmbito da Secretaria de Saúde do Muni
cípio de São Paulo, Estado de São Paulo. Con
gratulações aos profissionais de saúde da cidade
de São Paulo pela recusa de participação no PIa
no de Atendimento à Saúde - PAS, criado na
gestão do Prefeito Paulo Maluf.............................. 13104

LUIZ MAINARDI (Pela ordem.) - Comemo
ração do 2511 aniversário de criação da Federa
ção Nacional dos Corretores de Seguros Priva
dos, de Capitalização e de Previdência Privada -
FENACOR-21 de março. 13104

Apresentação de proposições: GUSTAVO
FRUET; CLAUDIO CAJADO; EDUARDO CAMPOS;
EDINHO ARAÚJO; MILTON TEMER; COSTA
FERREIRA; CUNHA BUENO; GESSIVALDO
ISAIAS; ROBERTO ARGENTA E OUTROS; NILSON
PINTO; SERAFIM VENZON; JOSÉ PIMENTEL;
AIRTON CASCAVEL; MARCOS AFONSO;
ALBÉRICO CORDEIRO; LUIZA ERUNDINA E
OUTROS; SÉRGIO NOVAIS; RAIMUNDO GOMES
DE MATOS; JUQUINHA E OUTROS; JANDIRA
FEGHALI; ANTONIO KANDIR.................................. 13105

VI - Encerramento
2 - ATA DA 401 SESSÃO DA CÂMARA

DOS DEPUTADOS, SOLENE, VESPERTINA,
DA 21 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA
51 1 LEGISLATURA EM 30 DE MARÇO DE 2000

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

são anterior
11I- Leitura do exp~diente

SESSÃO SOLEN~DE 30-3-2000

IV - Homenagem
Homenagem aos índios do Brasil e ao

ex-Deputado Mário Juruna.................................... 13127

PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Convite ao Sr. Carlos Frederico Marés de Souza
Filho, Presidente da FUNAI, para composição da
Mesa Diretora. 13127

MIRO TEIXEIRA, WILSON SANTOS,
PROFESSOR LUIZINHO, DR. HÉLIO, HAROLDO

LIMA, L1NCOLN PORTELA, MARCOS DE JESUS
- Homenagem aos índios do Brasil e ao
ex-Deputado Mário Juruna..................................... 13127

PRESIDENTE (Alceu Collares) - Homena
gem aos índios do Brasil e ao ex-Deputado Mário
Juruna.................................................................... 13136

V - Encerramento
3 - ATOS DO PRESIDENTE
a) Exoneração: Ana Cristina Cunha Torres... 13137

b) Nomeação: Kátia Regina da Conceição
Bicalho. 13137

4 - REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÃO
nlls 1.818, 1.819, 1.821 a 1.828, 1.830 a 1.882, de
2000, com pareceres e despachos.......................... 13137

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

de Redação, 38 Reunião (Ordinária), em
30-3-2000. 13183

b) Comissão Especial destinada a proferir
parecer ao Substitutivo do Senado à PEC nll

472-D/97 (Regulamentação de Medidas Provisó-
rias), 61 Reunião, em 30-3-2000............................ 13184

6 - PARECER - Projeto de Lei nll 1.840-AI96,
1.340-A/99, 1.663-AI99, 1.684-AI99; Projetos de De-
creto Legislati\IU n% 384-A/99 e 404-A/99.... .....•........ 13215

7 - DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

a) Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias, nlls 1 e 2, 30-3-2000. ... 13296

b) Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional, nll 1, 30-3-2000. 13297

8 - REDISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

a) Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias, nll 1, 30-3-2000. ......... 13298

b) Comissão de Fiscalização Financeira e
Controle, nll 2, 30-3-2000. 13298

c) Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional, nll 1, 30-3-2000. 13299

9-MESA
10 - LíDERES E VICE-LíDERES
11 - DEPUTADOS EM EXERCrCIO
12 - COMISSÕES
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Ata da 39ª Sessão Extraordinária, matutina,
em 30 de março de 2000

Presidência dos Srs.: Heráclito Fortes, 12 Vice-Presidente; Ubiratan Aguiar,
1g Secretário; Caio Riela, Themístocles Sampaio,

§ 29 do artigo 18 do Regimento Interno

ÀS 9 HOR'AS COMPARECEU O SENHOR:

Ubiratan Aguiar

Partido Bloco

RIO GRANDE DO NORTE

Laire Rosado PMDB
Presente do Rio Grande do Norte: 1

PARAíBA
RORAIMA

Alceste Almeida PMDB
Presente de Roraima: 1

Armando Abílio PMDB
Avenzoar Arruda PT
Presentes da Paraíba: 2

AMAPÁ

Antonio Feijão PST
Presente do Amapá: 1

PERNAMBUCO

Clementino Coelho PPS
Fernando Ferro PT
Presentes de Pernambuco: 2

MINAS GERAIS

BAHIA

PFL
PFL
PT
PSDB
PFL
PT

Claudio Cajado
Gerson Gabrielli
Nelson Peflegrino
Nilo Coelho
Ursicino Queiroz
Walter Pinheiro
Presentes da Bahia: 6

PARÁ

AMAZONAS

Anivaldo Vale PSDB
Babá PT
Jorge Costa PMDB
Valdir Ganzer PT
Presentes do Pará: 4

Vanessa Grazziotin pedoS
Presente do Amazonas: 1

ACRE

EspíRITO SANTO

Gilmar Machado PT
Julio Delgado PMDB
Maria do Carmo Lara PT
Silas Brasileiro PMDB
Presentes de Minas Gerais: 4

José Carlos Elias PTS
Presente do Espírito Santo: 1

CEARÁ

PSDB
PMDB
PSB

Manoel Salviano
Mauro Benevides
Sergio Novais
Presentes do Ceará: 3

IIdefonço Cordeiro PFL
Presente do Acre: 1

B.Sá
Themístocles Sampaio
Presentes do Piauí: 2

PIAuí

PSDB
PMDB

Dr. Heleno
Eduardo Paes
lédio Rosa

RIO DE JANEIRO

PSDB
PTB
PMDS



Março de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 31 12995

Jair Bolsonaro PPB
Vivaldo Barbosa POT
Presentes do Rio de Janeiro: 5

SÃO PAULO

André Benassi PSOB
Bispo Wanderval PL
Delfim Netto PPB
Dr.Hélio PDT
Edinho Araújo PPS
Julio Semeghini PSOB
Zulaiê Cobra PSDB
Presentes de São Paulo: 7

1- ABERTURA DA SESSÃO

o SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - A lis
ta de presença registra o comparecimento de 57 Se
nhores Deputados.

Está aberta a Sessão.

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

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

11 - LEITURA DA ATA

MATO GROSSO
O SR. CAIO RIELA, servindo como 2º Secre

tário, procede à leitura da ata da sessão anteceden
te, a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Pas
sa-se à leitura do expediente.

O SR. EULER MORAIS, servindo como 1ºSe
cretário, procede à leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE

GOIÁS

PMDB
PMOB
PT

Celcita Pinheiro PFL
Presente de Mato Grosso: 1

Euler Morais
Pedro Chaves
Pedro Wilson
Presentes de Goiás: 3

MATO GROSSO DO SUL

João Grandão PT
Presente de Mato Grosso do Sul: 1

Do Exm2 Sr. Geraldo Brindeiro, Procura
dor-Gerai da República, nos seguintes termos:

SANTA CATARINA

RIO GRANDE DO SUL

Brasília, 29 de março de 2000

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o, tendo a honra de encami
nhar a Vossa Excelência, para apreciação do Con
gresso Nacional, nos termos do art. 61, caput,
combinado com o art. 127, § 2º, da Constituição
Federal, o anexo Projeto de Lei, que dispõe sobre
a criação de cargos de Procurador Regional da Re
pública, funções comissionadas e cargos efetivos
no âmbito do Ministério Público Federal e dá outras
providências.

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa
Excelência protestos de elevada estima e distinta
consideração.

Respeitosamente, - Geraldo Brindeiro, Pro
curador-Gerai da República.

MENSAGEM PGRlGAB/N2 01PARANÁ

PPB
PT
PFL
PMOB
PPB
PFL

Caio Riela PTB
Luis Carlos Heinze PPB

"-

Presentes do Rio Grande do Sul: 2

Dilceu Sperafico
Or. Rosinha
Luciano Pizzatto
Moacir Micheletto
Ricardo Barros
WernerWanderer
Presentes do Paraná: 6

Antonio Carlos Konder Reis PFL
Renato Vianna PMOB
Presentes de Santa Catarina: 2
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MENSAGEM PGRJGAB/Nº 02

Brasília, 29 de março de 2000

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o, tenho a honra de encami
nhar a Vossa Excelência, para apreciação do Con
gresso Nacional, nos termos do art. 61, caput, combi
nado com o art. 1~~7, § 2º, da Constituição Federal, ()
anexo Projeto de Lei, que dispõe sobre a criação e a
transformação de Procuradorias da República em Mu
nicípios, com os r€lspectivos cargos efetivos e cargos
comissionados necessários ao seu funcionamento no
âmbito do Ministério Público Federal e dá outras provi
dências.

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa
Excelência protestos de eleyada estima e distinta
consideração.

Respeitosamente, - Geraldo Brindeiro, Pro
curador-Gerai da l1epública.

Do Sr. Senador Carlos Patrocínio, Primeiro
Secretário, em exercício, do Senado Federal, nos
seguintes termos:

OFíCIO Nº 555 (SF)

Brasília, 30 de março de 2000

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser
submetido à revisião da Câmara dos Deputados, nos
termos do art. 65 da Constituição Federal, o Projeto
de Lei do Senado nº 258, de 1999, constante dos
autógrafos em anexo, que "institui a obrigatoriedade
de prestação de atendimento cirúrgico-plástico a
portadores de defeitos físicos causadores de sofri
mento moral relevante".

AtenciosamEmte, - Senador Carlos Patrocí
nio, Primeiro Secretário, em exercício.

PROJETO DE LEI Nº 2.740, DE 2000

Institui a obrigatoriedade de presta
ção de atendimento cirúrgico-plástico a
portadores de defeitos físicos causado
res de sofrimento moral relevante.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º As pessoas portadoras de defeitos físi
cos, congênitos ou adquiridos, inclusive aqueles
decorrentes de cirurgias, causadores de sofrimen
to moral ou psicológico relevantes, terão acesso
ao tratamento cirúrgico-plástico necessário e ade
quado, segundo os meios e técnicas disponíveis à
ciência médica, no âmbito do Sistema Único de
Saúde- SUS.

Parágrafo único. A avaliação do grau de sofri
mento moral ou psicológico decorrente do defeito fí
sico levará em consideração, principalmente, a rele
vância a ele atribuído pela pessoa portadora e obe
decerá às normas regulamentares editadas pelo Po
der Executivo, ouvido o Conselho Nacional de Saú
de e os representantes dos usuários do SUS direta
mente interessados.

Art. 2º As despesas decorrentes da imple
mentação desta Lei serão financiadas com recur
sos do Orçamento da Seguridade Social da
União, dos Estados e dos Municípios, conforme o
regulamento.

Art. 3º A inobservância do disposto nesta Lei
por parte do servidor público configura crime de
prevaricação, sujeitando os infratores às penalida
des cominadas no art. 319 do Decreto-Lei nº
2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal),
assim como à instalação do processo administrati
vo competente, em consonância com o disposto
nos títulos IV e V da Lei nº 8.112, de 11 de dezem
bro de 1990, e na Lei nº 6.437, de 20 de agosto de
1977.

§ 1º Para os efeitos desta Lei, considera-se
servidor público todo e qualquer agente envolvido
na prestação de serviços de assistência à saúde
em estabelecimento próprio ou credenciado pelo
SUS.

§ 2º Independentemente das sanções civis,
penais e administrativas, o agente político responsá
vel pelo inadimplemento do disposto nesta Lei sujei
tar-se-á às penalidades previstas na Lei nº 1.079, de
10 de abril de 1959, por cometimento de crime de
responsabilidade.

Art. 4º O Poder Executivo regulamentará esta
Lei no prazo de noventa dias.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Senado Federal, 30 de março de 2000. - Se
nador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.
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Sf PLS 258/1999 de 23/04/1999

Identificação Sf PLS 258/1999

Autor

Ementa

Indexação

Despacho
Inicial

Última Ação

Tramitação

SENADOR - Gilvam Borges (PMDB - AP)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de cirurgia plástica reparadora nos
casos de mutilação pós-cirúrgica, e de defeitos físicos, genéticos ou
decorrentes de acidentes de trabalho.

OBRIGATORIEDADE, CIRURGIA, CIRURGIA PLÁSTICA, HIPÓTESE,
CASO, MUTILAÇÃO, CIRURGIA, DEFEITO FÍSICO, GENÉTICA,
ACIDENTE DE TRABALHO, DIREITOS, RECONSTRUÇÃO,
CqMPETÊNÇIA, (SUS), PRESTAÇÃO, SERVIÇO, UTILIZAÇÃO,
METODO, TECNICA, NECESSIDADE, DISPONIBILIDADE.

SF COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS (Decisão Terminativa)

Data: 08/12/1999 Local: (SF) CAS - COMISSÃO D"E ASSUNTOS
SOCIAIS
Status: APROVADO PARECER NA COMISSÃO (APRVPAR)
Texto: Anexei fls. 26 e 27, Texto Final, à SSCLSF para as devIdas
providências.
Encaminhado em 08/12/1999 para (SF) SSCLSF - SUBSEC.
COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

PLS 00258/1999

• 23/04/1999 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

AGUARDf'NDO RECEBIMENTO DE EMENDAS (AGREMD)
Leitura. A Comissão de Assuntos Sociais - decisão terminativa
onde poderá receber emendas pelo prazo de cinco dias úteis,
após sua publicação e distribuição em avulso.

• 26/04/1999 PROTOCOLO LEGISLATIVO· PLEG
AGUARDANDO LEITURA (AGLEln
Este processo contém17 folhas numeradas e rubricadas. À
SSCOM

• 27/04/1999 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS (AGREMD)
À SSCOM.

• 27/04/1999 SUBSECRETARIA DE COMISSÕES - SSCOM
AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS (AGREMD)
À CAS PARA EXAME DA MATÉRIA

• 03/05/1999 COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS
AGUARDANDO RECEBIMENTO Df EMENDAS (AGREMD)
No prazo regimental ( 30.04.99 ), não foi oferecida emenda à
presente matéria.

• 06/05/1999 COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS
AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS (AGREMD)
À Senhora Senadora Marluce Pinto, para relatar a presente
matéria.

• 11/06/1999 COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS
PRONTO PARA A PAUTA NA COMISSÃO (PRONTPAUT)
Devolvido pela Relatora Senadora Marluce Pinto, com minuta
de parecer concluindo pela aprovação do Projeto, na forma do
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Substitutivo que apresenta.
• 11/08/1999 rOMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS

À Senhora RL~If.ltora, Senadora Marluce Pinto, para reexame da
matéria (à pedidO)

• 17/08/1999 COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS
De'; ,iv:do ~ll'ê ReI.' t,j''] Sp';'lac.l)ra Marluce Pinto, com relatório
concluindo pela aprovação do Projeto, na forma do Substituvo
que apresenta.

• 23/09/1999 COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS
Na reunião do dia 22.09.99, foi concedido vista pelo prazo de
cinco dias ao Senador Romero Jucá.

• 26/10/1999 COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS
Devolvido pelo senador Romero Jucá, sem manifestação
escrita

• 08/12/1999 COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS
APROVADO PARECER NA COMISSÃO (APRVPAR)
Reunida a Comissão em 30.11.99, foi aprovado o Projeto na
forma da Emenda nO 1 - CAS (Substitutivo), com voto
contrário do Senador Tião Viana. A matéria vai a Turno
Suplementar, art. 282 RI. ( Fls. 18 a 25)

• 08/12/1999 COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS
APROVADO PARECER NA COMISSÃO (APRVPAR)
Reunida a Comissão,e não sendo oferecidas'emendas na
discussão suplementar, o Substitutivo é dado como
definitivamente adotado (art. 284 RISF).

• 08/12/1999 COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS
APROVADO PARECER NA COMISSÃO (APRVPAR)
Anexei fls. 26 e 27, Texto Final, à SSCLSF para as devidas
providências.

• 09/12/1999 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
Encaminhado ao Plenário para leitura do parecer da Comissão
de Assuntos Sociais (CAS).

• 18/02/2000 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

À Secretaria-Gerai da Mesa.
• 18/02/2000 SECRETARIA GERAL DA MESA - SGM

Juntei, às fls. 65/73, a Lei nO 9.797, de 6/5/99, que dispõe
sobre a obrigatoriedade da cirurgia plástica reparadora da
mama, bem como a apreciação, pelo Plenário do Senado
Federal, do Projeto de Lei da Câmara nO 16, de 1999, que deu
origem à Lei acima citada.

• 21/02/2000 SECRETARIA GERAL DA MESA - SGM
Encaminhado à Consultoria legislativa.

• 15/03/2000 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
Encaminhado ao Plenário.

• 15/03/2000 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

Leitura do Parecer nO 187/2000-CAS, Relatora Senadora
Marluce Pinto, concluído favoravelmente na forma da Emenda
nO l-CAS (Substitutivo). É lido o Ofício nO 125/2000, do
Presidente da CAS, comunicando aprovação do Substitutivo,
em reunião realizada em 8.12.1999. Abertura do prazo de
ctnco dias úteis para interposição, de recurso por um décimo
da composição da Casa, para que a m~térla seja apreciada
pelo Plenário. À SSCLS.

• 16/03/2000 SECRETARIA GERAL DA MESA - SGM
Prazo para interposição de recurso: 17 a 23.03.2000.

• 23/03/2000 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF

Março de 2000
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Encaminhado ao Plenário para comunicação do término do
prazo de apmsentação de recurso.

• 24/03/2000 :;UBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

APROVADA A MATÉRIA (DECISÃO TERMINATIVA)
(A~': ."j .."(~;;)
A Presidência comunica o término do prazo, sem que tenha
sido interposto recurso, no sentido da sua apreciação pelo
Plenário. Ap~ovada terminativamente pela CASo À Câmara dos
Deputados. A SSEXP.

• 24/03/2000 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE - SSEXP
Recebido ás 10:40 hs.

• ?4/03/2000 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE - SSEXP
A SSCLSF.

• 27/03/2000 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
Procedida a revisão do texto final. À Subsecretaria de
Expediente.

• 27/03/2000 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE - SSEXP
recebido neste órgão às 18:45 hs.

• 28/03/2000 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE - SSEXP
À SSCLSF para revisão dos autógrafos.

• 28/03/2000 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
Procedida a revisão dos autógrafos. À Subsecretaria de
Expediente.

• 28/03/2000 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE - SSEXP
Recebido neste órgão às 16h35.

3!2J 03 I:?!;g)A CAMARA DOS DEPUTADOS ATRAVÉS 00 Of/SF N°55'S

aFfcla Nº 556 (SF)

Brasília, 30 de março de 2000

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser

submetido à revisão da Câmara dos Deputados, nos
termos do art. 65 da Constituição Federal, o Projeto
de Lei do Senado nº 32, de 1999, constante dos autó
grafos em anexo, que "altera o art. 61 do Decreto-Lei
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal,
para incluir circunstância agravante genérica nos ca
sos de crimes praticados contra policiais, membros
do Ministério Público ou magistrados no exercício de
suas funções ou em razão delas".

Atenciosamente, - Senador Carlos Patrocí
nio, Primeiro Secretário, em exercício.

PROJETO DE LEI N2 2.741, DE 2000

Altera o art. 61 do Decreto-Lei n2

2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Códi-

go Penal, para incluir circunstância agra
vante genérica nos casos de crimes pra
ticados contra policiais, membros do Mi
nistério Público ou magistrados no exer
cício de suas funções ou em razão delas.

a Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O inciso" do art. 61 do Decreto-Lei

nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal,
passa a vigorar acrescido da seguinte alínea:

"Art. 61 ..

"11- .
"

"m) contra policial civil ou militar do Mi
nistério Público ou magistrado, no exercício
da função ou em razão dela:' (AC)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Senado Federal, 30 de março de 2000. - Sena
dor Antonio Carlos Magalhães, Presidente.
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5F PLS 32/1999 de 23/02/1999

Março de 2000

Identificação Sf PLS 32/1999

Autor

Ementa

Indexação

Despacho
Inicial

Última Ação

LeÇJislação
Citada

Tramitação

SENADOR ~ JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB - DF)

ALTERA O ARTIGO 61 DO DECRETO-LEI 2848, DE 07 DE DEZEMBRO
DE 1940 (CODIGO PENAL).

ALTERAÇÃO, CODIGO PENAL HIPOTESE, AGRAVAÇÃO, PENA,
CRIME, AGENTE, VITIMA, POUCIAL CIVIL, POLICIAL MILITAR,
EXERCICIO, FUNÇÃO, FUNÇÃO PUBUCA.

SF COMISSÃO CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA· CCJ

Data: 01/03/2000 Local: (Sf) SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO
LEGISLATIVA DO SENADO
Status: AGUARDANDO LEITURA (AGLEIT)
Texto: Encaminhado ao Plenário para leitura.
Encaminhado em 01/03/2000 para (Sf) ATA-PLEN 
SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
DEL 2848/1940

PLS 00032/1999

• 24/02/1999 PROTOCOLO LEGISLATIVO - PLEG
ESTE PROCESSO CONTEM 03 (TRES) fOLHAS NUMERADAS E
RUBRICADAS.

• 23/Q2/1999 SUBSECRETARIA DE ATA· PLENÁRIO - ATA-PLEN

LEITURA.
• 23102/1999 MESA DIRETORA· MESA

DESPACHO A CCJ (DECISÃO TERMINAnV~, ONDE PODERA
RECEBER EMENDAS, APOS SUA PUBUCAÇAO E
DISTRIBUIÇÃO EM AVULSOS, PELO PRAZO DE 05 (CINCO)
DIAS UTEIS. DSF NO 22-A 24 02 PAG 3370 A 3374.

• 25/02/1999 SUBSECRETARIA DE COMISSÕES - SSCOM
ENCAMINHADO A CCJ.

• 05/03/1999 Comissão de Constituição, Justiça e CIdadania 
CO
DURANTE O PRAZO REGIMENTAL FOI OFERECIDA 01 (UMA)
EMENDA A MATERIA, PELA SEN EMILIA FERNANDES.

• 16/03/1999 Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
CCJ
MATÉRIA COM A RELATORIA (RELATOR)
RELATOR SEN ALVARO DIAS.

• 29/04/1999 Comissão de Constituição, Justiça e CIdadania·
CCJ
PRONTO PARA A PAUTA NA COMISSÃO (PRONTPAUT)
Devolvida pelo senador Álvaro Dias para Inclusão em pauta .

• 15/12/1999 Comissão de Constituição, Justiça e Cldadania
CCJ
APROVADO PARECER NA COMISSÃO (APRVPAR)
Reunida a Comissão, é aprovado o projeto, nos termos da
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Emenda nO 1-CG.J (Substitutiva), apresentada pelo Relator,
Senador Álv~ro DIas (fls. 7 a 10). O SubstItutivo será
submetido a turno suplementar, conf'orme dispõe o art. 282,
do RegllTlento Interno desta Casa.

• 23/02/2000 Comissão de Constltuiçao, Justiça e Cidadania 
CC_'
APROVADO PARECER NA COMISSÃO (APRVPAR)
Submetido a Turno Suplementar, não foi apresentado emenda
ao Substitutivo, anterIormente aprovado. Anexei parecer,
folh8 de vota~o nominal, Oficio n 0 19/00-Cc.:J e Redação Final
na Comiss80. A SSCLSF.

• 29/02/2000 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
Anexei, às fls. 16 a 18, cont=orme legislação citada no parecer.
Devolvido à CO.

• 01/03/2000 Comissão de Constituição, .Justiça e Cidadania 
Cc.:J
À SSCLSF.

• 01/03/2000 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
AGUARDANDO LEITURA (AGLEIT)
Encaminhado ao Plenário para leitura.

• 15/03/2000 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRJ:O - ATA-PL.EN

Leitura do Parecer nO 186/2000-CCJr Relator Senador Alvaro
Dias, conclufdo favoravelmente nos termos da Emenda nO
1-Cc.:J (SubstitutiVO). é lido o Ofício nO 19/2000, do Presidente
da CCJ, comunicando aprovação do SubstItutivo, em reunião
realizada em 23.2.2000. Abertura do prazo de cinco dias úteis
para interposição de recurso, por um décimo da composlçl!iío
da Casa, para que a matéria seja apreciada pelo Plenário. À
SSCLS.

• 16/03/2000 SECRETARIA GERAL DA MESA - SGM
Prazo para Interposição de recurso: 17 a 23.03.2000.

• 23/03/2000 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
Encaminhado ao Plenário para comunlc2lçl!iío do término do
prazo de apresentação de recurso.

• 24/03/2000 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

APROVADA A MATÉRIA (DECISÃO TERMINATIVA)
(APRVD{DT»
A Presidência comunica o término do prazo, sem que tenha
sldo interposto recurso, no sentido da sua apreclac;ão pelo
PlenárIo. Aprovada terrninatlvamente pela CCJ. À Câmara dos
Deputados. À SSEXP.

• 24/03/2000 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE - SSEXP
Recebido ás 10:40 hs.

• 24/03/2000 SUBSECRETARIA DE 'EXPEDIENTE - SSEXP
À SSCLSF. '

• 27/03/2000 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
Procedida a revisão do texto final. A Subsecretaria de
Expediente. .

• 27/03/2000 SUBSECRETARIA! DE EXPEDIENTE - SSEXP
recebido neste órgão às 18:45hs,

• 28/03/2000 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE - SSEXP
À SSCLSF para revisão dos autógrafos.

• 28/03/2000 SUaSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF •
Procedida a revisão dos autógrafos. A Subsecretaria de

Fxpedlc;mte.
• 28/03/2000 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE - SSEXP

RecebIdo neste órgão às 16h3S.
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OF.lGAB.lI/Nll 164

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro
testos de estima e consideração. Deputado Geddel
Vieira Lima Uder do Bloco PMDB/PST/PTN.

Defiro. Publique-se ao Sr. Dire
tor-GeraI.

Em 30-3-2000. - Michel Temer Presi
dente.

Do Sr. Deputado Geddel Vieira Lima, Líder
do Bloco Parlamentar PMDBIPST/PTN, nos se
guintes termos:

OF.IGAB./I/NSl163

Jorge Wilson
José Chaves
Mendes Ribeiro Filho
Milton Monti
Paulo Lima
Pedro Novais
Pinheiro Landim
Ricardo Izar

Brasília, 30 de março de 2000

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência que os Deputados

abaixo relacionados sejam mantidos no Colégio de
Vice-Líderes para a atual Sessão Legislativa:

Antônio do Valle
Confúcio Moura
Edinho Bez
Euler Morais
Eunício Oliveira
Fernando Diniz
João Henrique
João Mendes

Brasília, 30 de março de 2000

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que os Deputa

dos abaixo relacionados comporão o Colégio de Vi
ce-Uderes para esta Sessão Legislativa:

Antônio Feijão Domiciano Cabral
Armando Monteiro Flávio Derzi
Damião Feliciano Osmar Serraglio

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro
testos de estima e consieração. Deputado Geddel VI
eira Lima, Líder do Bloco PMDB/PST/PTN

Defiro. Publique-se.
Ao Sr. Diretor-Geral
Em 30-3-2000. - Presidente Michel

Temer.

Defiro. Publique-se.
Em 30-3-2000. - Heráclito Fortes 1li

Vice-Presidente no exercício da Presidên
cia.

OF. PSDB/l/Nll 106/2000

Brasília, 17 de março de 2000

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado LUIZ

CARLOS HAULY~ como membro suplente, para inte
grar a Comissão Especial destinada a realizar estu
dos com vistas a oferecer alternativas em relação a fi
xação do salário mínimo.

Atenciosamente, - Deputado Aécio Neves, U
der do Bloco PSDB/PTB

Defiro. Publique-se
Em 30-3-2000. - Heráclito Fortes, 111

Vice-Presidente no exercício da Presidên
cia.

Do Sr. Deputado Aécio Neves, Llder do Bloco
Parlamentar do PSDBIPTB, nos seguintes termos:

OF. PSDB/PTB/Nll 00412000

Brasflia, 29 de março de 2000

Senhor PrElsidente,
Venho solit~itar a Vossa Excelência a gentileza

de determinar a substituição do Deputado Alberto
Goldman, pelo Deputado Xico Graziano, como mem
bro suplente, na Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias.

Atenciosamente, - Deputado Aécio Neves, Lí
der do Bloco PSOB/PTB.

Defiro. Publique-se.
Em 30-3-2000. - Heráclito Fortes, 1li

Vice-Presidente no exercício da Presidên
cia.

OF. PSDB/l/Nll 14612000

Brasília, 29 de março de 2000

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

Deputado Lão Alcântara, como membro suplente,
para integrar a Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática.

Atenciosamente, - Deputado Aécio Neves, U
der do Bloco PSOB/PTB
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Do Sr. Deputado Inocêncio Oliveira, Líder
do PFL, nos seguintes termos:

OFíCIO Nº 493-L-PFU2000

Brasília, 28 de março de 2000

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado IIdefonço

Cordeiro para fazer parte, como membro suplente, da
Comissão Especial destinada a proferir parecer à
Proposta de Emenda à Constituição nº 2, de 1999,
que "Dá nova redação ao § 2º do artigo 61 da Consti
tuição Federal" (Iniciativa popular), em substituição
ao Deputado Airton Roveda.

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Olivei
ra, Líder do PFL

Defiro. Publique-se.
Em 30-3-2000. - Heráclito Fortes 1º Vi

ce-Presidente no exercício da Presidência.

OFíCIO Nº 495-L-PFU2000

Brasília, 28 de março de 2000

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência José Carlos Vieira,

para, como membro suplente, integrar a Comissão
Especial destinada a proferir parecer à Proposta de
Emenda à Constituição nº 14, de 1995, que "Dispõe
sobre o período de funcionamento do Congresso Na
cional alterando o artigo 57 da Constituição Federal",
de autoria do Senhor Deputado Adylson Motta e ou
tros, em substituição ao Deputado Aldir Cabral.

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Olivei
ra Líder do PFL.

Defiro. Publique-se.
Em 30-3-2000. - Heráclito Fortes, 1º

Vice-Presidente no exercício da Presidên
cia.

OFíCIO Nº 497-L-PFU2000

Brasília, 28 de março de 2000

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência, o Deputado Ivânio

Guerra para, como membro suplente, integrar a Co
missão Especial destinada a apreciar e proferir pare
cer à Proposta de Emenda à Constituição nº 38, de
1999, que "dá nova redação ao § 7º do art. 14 da
Constituição Federal" - Inelegibilidade dos cônjuges,
parentes consangüíneos ou afins, em substituição ao
Deputado Airton Roveda.

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

Defiro. Publique-se.
Em 30-3-2000. - Heráclito Fortes, 1Q

Vice-Presidente no exercício da Presidên
cia.

OFíCIO Nº 521-L-PFU2000

Brasília, 29 de março de 2000

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência, o Deputado Antônio

Geraldo para, como membro suplente, fazer parte da
Comissão Especial destinada a apreciar a Mensagem
nº 849, de 1997, do Poder Executivo, que "submete a
consideração do Congresso Nacional, o texto da Con
venção Internacional para Estabelecimento de um
Fundo Internacional de Compensação de Danos por
Poluição com Óleo, de 1971 (FUND-71) de seu proto
colo de 1992 à Convenção Internacional sobre Res
ponsabilidade Civil em Danos Causados por Poluição
por Óleo, de 1969", em substituição ao Deputado Air
ton Rovecla.

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

Defiro. Publique-se.
Em 30-3-2000. - Heráclito Fortes, 1º

Vice-Presidente no exercício da Presidên
cia.

OFíCIO Nº 529-L-PFU2000

Brasília, 29 de março de 2000

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Sérgio Barcellos passa fazer parte, como membro su
plente, da Comissão Externa destinada a ''verificar as
condições da população da Região "Raposa-Serra do
So/", situada nos Municípios de Normandia, Uiramutão e
Pacaraima, Estado de Roraima, e discutir com a classe
política local e os segmentos produtivos, os reflexos que
decorreram da demarcação contínua de terras, e que ge
rou a expulsão de grandes e pequenos agricultores e pe
cuaristas, com sério reflexos na economia de Roraima,
atingindo, principalmente, o abastecimento de arroz e
carne em todo o Estado, gerando protestos indiscrimina
dos de toda a sociedade roraimense, com verdadeira
convulsão social como divulgado na imprensa nacional",
em substituição ao Deputado Dr. Benedito Dias.

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Olivei
ra Líder do PFL.

Defiro. Publique-se.
Em 30-3-2000. - Heráclito Fortes, 1º

Vice-Presidente no exercício da Presidência.



13004 Sexta-feira 31 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2000

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

OF.IAlPSB/156/2000

Brasflia, 29 de março de 2000

Senhor Presidente,
Tenho & honra de indicar a Vossa Excelência o

Deputado Pedro Valadares como titular da Comissão
Especial destinada a analisar o Projeto de Lei Com
plementar nll 98, de 2000, que "dispõe sobre o comér
cio exterior e dá outras providências".

Atenciosamente, - Deputado Alexandre Car
doso, Uder do Bloco PSB/PCdoB.

Publique-se.
Em 30-3-2000. - Heráclito Fortes, 1li

Vice-Presidente no exercfcio da Presidência.

OF.lAlPSB/161/2000

Brasília, 29 de março de 2000

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência a indicação do
Deputado Alexandre Cardoso, como membro titular
da Comissão Especial destinada a dar parecer à
Proposta de Emenda à Constituição nll 137, de
1999, que "estabelece limite para remuneração,
subsfdio, provento ou pensão, aplicável aos três Po
deres Públicos e ao Ministério Público".

Atenciosamente, - Deputado Alexandre Car
doso, Uder do BloGO PSB/PCdoB.

Defiro. Publique-ae.
Em 30-3-2000. - Heráclito Fortes, 1º

Vice-Presidente no exercfcio da Presidência.

Do Sr. Deputado Evandro Milhomen, Presi
dente da Comissão da Amazônia e de Desenvol
vimento Regional" nos seguintes termos:

OFfcIO Nll 76/2000

Brasflia, 29 de março de 2000

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência, em cumpri
mento ao disposto no art. 58 do Regimento Interno,
a apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto
de Lei n2 1.915/99.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a pu
blicação do referido projeto e do respectivo pare
cer.

Atenciosamente, - Deputado Evandro Milho
men, Presidente.

Publique-se.
Em 3:>-3-2000. - Michel Temer, Presidente.

OFfclO N2 77/2000

Brasflia, 29 de março de 2000

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei
nº 2.694/97.

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

Atenciosamente, - Deputado Evandro Milho
men, Presidente.

Publique-se.
Em 3:>-3-2000. - Michel Temer, Presidente.

Da Sra. Deputada Maria Elvira, Presidente
da Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
nos seguintes termos:

OFíCIO N!! P-476/99

Brasflia, 15 de dezembro de 1999

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, que a
Comissão de Educação, Cultura e Desporto aprovou,
com emendas, o Projeto de Lei n9 993/99 - do Sr. Vir
gflio Guimarães - que "dispõs sobre a concessão de
Bolsa-escola às famflias que tenham crianças e ado
lescentes em idade escolar correspondente ao ensi
no obrigatório", e rejeitou o Projeto de Lei n9 1.544/99,
apensado, para publicação da referida proposição e
do parecer a ela oferecido.

Atenciosamente, - Deputada Maria Elvira, Pre
sidente.

Publique-se
Em 30-3-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

Do Sr. Deputado Luiz Antônio Fleury, Presi
dente da Comissão de Minas e Energia, nos se
guintes termos:

OFfclO N9 24/2000

Brasília, 29 de março de 2000

Senhor Presidente,
Comunico a V. Exll, em cumprimento ao que dis

põe o art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por
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este Órgão Técnico do Projeto de Lei nº 3.009/97, do
Senado Federal (PLS nº 59/96) que "estabelece a obri
gatoriedade da inclusão de eclusas e de equipamentos
e procedimentos de proteção à fauna aquática dos cur
sos d'água, quando da construção de barragens".

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Exª
protestos de estima e consideração. - Luiz Antônio
Fleury Filho, Presidente.

Publique-se.
Em 30-3-2000. - Michel Temer, Presidente.

Do Sr. Deputado Luiz Carlos Hauly, Presi
dente da Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional, nos seguintes termos:

OF. N!! CREDN/P-17/2000

Brasília, 23 de março de 2000

Senhor Presidente,
Informo a Vossa Excelência que fui honrado

com a eleição para Presidente da Comissão de Rela
ções Exteriores e de Defesa Nacional, juntamente
com os Vice-Presidentes, Deputados Vitlorio Medioli,
Paulo Delgado e Neiva Moreira.

Na Presidência deste órgão me empenharei
para dar prosseguimento às relações de amizade e
cooperação recíprocas entre esta Comissão e os de
mais órgãos desta Casa.

Na oportunidade, apresento a Vossa Excelên
cia os protestos da minha elevada estima e distinta
consideração. - Deputado - Luiz Carlos Hauly, Pre
sidente.

Publique-se.
Em 30-3-2000. - Heráclito Fortes,

1º Vice-Presidente, no exercício da Presi
dência.

Do Sr. Deputado José Múcio Monteiro, Pre
sidente da Comissão de Trabalho, de Adminis
tração e Serviço Público, nos seguintes termos:

OFíCIO Nº 272/99

Brasília, 10 de novembro de 1999

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei
n2 4.543, de 1998.

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

Atenciosamente, - Deputado José Múcio Mon
teiro, Presidente.

Publique-se.
Em 30-3-2000. - Michel Temer, Presidente

OFíCIO Nº 273/99

Brasília, 24 de novembro de 1999

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao

disposto no art. 58 do Regimento Interno, a apreciação,
por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei n!! 974, de 1999.

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

Atenciosamente, - Deputado José Múcio Mon
teiro, Presidente.

Publique-se.
Em 30-3-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

Do Sr. Deputado Pastor Amarildo, nos se
guintes termos:

OF.lGAB.lPR.AlNº 585/2000

Brasília 30 de março de 2000

Senhor Presidente,
Nos termos do Artigo 56, inciso I da Constitui

ção Federal, c/c Artigo 235, inciso IV, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, comunico a Vossa
Excelência o meu afastamento do mandato de Depu
tado Federal, a partir desta data, a fim de tomar posse
no cargo de Secretário de Estado de Esporte e Turis- 
mo do Estado do Tocantins.

Informo, ainda que opto pela remuneração do
mandato de Deputado Federal, de acordo com o arti
go 56 § 3º, da Constituição Federal.

Atenciosamente, - Pastor Amarildo, Deputado
Federal PPBITO.

Considere-se afastado a partir desta
data. Publique-se, nos termos do artigo 56,
inciso I, da CF c/c artigo 235, inciso IV, do
RICO. Após convoque-se o respectivo su
plente. Ao Senhor Diretor-Geral.

Em 30-3-2000. - Michel Temer Presi
dente.

TERMO DE POSSE

O Excelentíssimo Senhor Governador do Esta
do do Tocantins, JOSÉ SIQUEIRA CAMPOS, deu
posse ao Senhor Amarildo Martins da Silva no cargo
de Secretário do Esporte e Turismo, tendo o empos
sado prestado compromisso, em ato público, de exer
cer fielmente as suas funções.

Palmas, 30 de março de 2000. - José Wilson
Siqueira Campos - Governador do Estado. - Amaril
do Martins da Silva, Secretário do Esporte e Turismo.
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PROJETO DE LEI NO 2378, DE 2000
(DO SR. OlHO FERNANDES)

AIWa • lIll rf IIl503, 1Ie 2~ 1Ie Illlllmbro 1Ie 11lll1. qtIll -.- o Código 1Ie Trllllllo
Br8IIIeiro". pwa ditpor -aIlI'IlI ponCIJfIÇIo por lr1frIlOOM d111rIrItIo

I)s COMISlIÕES DE vw;k:J E TRANSPORTES: E DE CONSTTTUlÇÃQ E JUSTIÇA E
DE REDI'.çAO (ART. 114) - ART 204. IQ

o CongI1lSlO NIIClClni.I dectelIl

M. 1" EIIa lei lilIlra • lIll li" 1I.5Cl3. ila 23 1Ie lIlemllro 1Ie
111II1, que 'inallluI o Códlgo dII T'*-ito BralIIelm', I*R dlIpor lObre
llCl\IIIIIÇIo por inltaç6ea de lrAnallo, de bma que • cacIIl Irls _ ."
lnfnIçIo o condIJlor poua lIl1UIar vlnta • ClllOO por cento doi ponlO& anoceoo.
em lIlU pronlUér1o

Mo 'Z' O.n. 25ll do Código 1Ie T'**o 8laIIJeIro paIIlI •
Ylgotar 8Cleeâdo do MgUlnle § 'Z'-A:.

'Art.2/lQ , .

:§N'Ã'~'~'~'~;;;;O'~
de~.. .no MIlJIIJtkv vim • cincD por cento doi pontos
Ql'8vedo5IlO ptrXltUjrlo do COIIduIor'

Mo 3" Esta lei enlnIem \IIllOI' "" dàl de llNI publiaIçio

JUSTIFICAÇAo

Uma itoYaçáo importante ti a introciJçlio do sistema de
lXXItusçlio por infraçAo corneüds, com vakreI que variam de trê& a sete
pontos, snolsdas no PI'Qftuário do condutor (art 259). Atingida a8OI1l8 de vinte
pootos, oeTB !X1Vê s aplic:ação da pena{ijade de Qp!!r'lSão do direito de
diigi' (llCl 263), com automático eooaminhamento do infratlr aum curso de
reciclagem (art. 268).

N&l àDnte l'9COI'Ihecerro que o siIlema é interessante,
ju!ga1l1Ol que o11'11181110 pode ser apáiçoIdo. Para !alio, eslalOOS propondo
que, 8 cada !rês /IlIlIlIS decorrklos sem oCOIIllltimento de infi'açóes, ~am
Mulados vilIe e ci1co por ceIio dos pontos gravados no prontuário do
alI'Idula. Com essa medida, pretendemos estimular os condutores que
eventualmente lanham cometido infraç6es adirigir de foona mais cautelosa: a
perspectiva de aoolação elos pontos c«tamenle os 1I1lMtá. Per outro lado,
l8mbém dímiooiremos a incidénda da aplicação da suapnio do dreito de
liigir, oque édeIejáveI, uma vez que muitol moixistas depeI'klem do veicuk>
pera seu trab&llo e, pcrI&l'lio, peraoSIlSteIm de sua família.

Na cert&za de que a'medkla que estamos propondo, embora
singela, terá um lJ&00e _ sooial, esperamos contar com oapoio dos
nobres Pares para sua ripida IIp'lIvação.

SII8 dia SeasIles, em 01 de ~é P-€I ~D de 2000.

~ OlHO FERNANDES

Ll!GlSLAÇÃO errADA ANEXADAPELA
COORDI!NAÇÃO DEESnlDO!l Ll!GlSLATlVOS -CeDI

LEI NO 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIR.O

lNSTI1Ul O CÓDIGO DE TRÂNSITO
BRASILEIRO.

CAPfnJLo XVI
DAS PENALIDADES

Art. 259. A cada infração cometida sAo computados os seguintes
números de pontos:

I -gravissima • sete pontos;
n. grave, cinco pontos;
m•média .. quatro pontos;
IV • leve - tres pontos.
§ l° (VETADO)
§2" (VETADO)

Art. 260. As l11IIltM scrIo impostas e~ pelo órgao 00

entidade de trânsito com circunscrição sabre a via onde haja ocooido a
infraçIo, de acordo com acompetência estabelecida neste Código.

Art. 263. AcassaçIo do documento de habililaçlo dar-sc-á:
I - qwmdo, suspenso o direito de dirigir, o infrator cooduzir

qualquer veiculo; .
11 • no caso de reincidencia, no prazo de doze meses, das inti1IçOcs

previstasnoincisollidoArt. 162 e110I arls. 163, 164, 165, 173, 174 e 17.5;
lU • quando coodenado judicialmente por delito de trbito.

observado odisposto no Art. 160.
§ I" Coostatada, em processo administrativo, a irregularidade na

expediçAo do documento de habilitaçio, a autoridade expedidora promoverá
oseu cancelamento.

L1lGSLAÇÃo errADAANEXADAPELA
COOlDIlNAÇÃO DE l!STtlDOS LEOISI.mvos. CeDI

§ 2" Decorridos dois anos da cassaç!o da Carteira Nacional de
Habilitação, o infrator poderá requerer sua reabilitaçlo, submetendo-se a
todos os exames necessários à habilitaçlo, na forma estabelecida pelo
CONTRAN.
'B .

Art. 268. Oinfrator será submetido acurso de reciclagem, na foona
estabelecida pelo CONTRAN:

I .. quando, sendo contumaz, for necessário àsua reeducaçAo;
II . quando suspenso do direito de dirigir;
m• quando se envolver em acidente grave para o qual haja

contribuído, in.depenttmente de proeesso judicial;
IV .. quando cmdaIado judicialmente poc delito de transito;
V - a qualquer tempo, se for coostatado que o çondutor está

colocaJdo em risco asegIJl'IlIIÇI do t1bito;
VI· em ootnIs situações aserem definidas pelo CONTRAN.
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CAMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI NO 2.685. DE 2000
(DO SR JÚLIO REDECKER)

Revoga. T8XII de Flocallzaç6o Am~lental- TF.... cob!8da pelo IBAIM.

(ÀS COMISSOES DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS; DE
FINANÇAS E TRIBUT"'ç.a.O (MÉRITO E ART. ~); E DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E
DE REDAÇÃO (ART. 54) -"'RT. 24. 11)

o CoIIgresso Nacional decreta.

An. I' Esta 10''"''''&1 a TIXa de F,,..)17.IÇIO Amblenla1- TFA, prcYlSta

no An. 17·8 a 17-0, da LeI n.' 6938, de 31 de agosto de 1981, com a nodaçIo dada
pela Lei n.' 9.960. de 28 deJanelro de 2000

Art. 2' Ficam rcvopdos os arts. 17·8 a 17-0, da Lei n' 6938, de 31 de

agosto de 1911.coma redaçlodada pelaLet ",'9 960. de 28 de JaneIro de 2000

Art. 3- Esta Lei entra em Vlilor nl data de sua publu:açlo

JUSTIFICAÇÃO

A Taxa de FllcallZlÇlo Amb,enla1 - TFA, fOI inslitulda pela Le, n,'
9.960. de 28 deJanetro de 2000. IncIde sob", pessoas tls,cu e juridlcu quo se dedlcam
a atividades pol<nC.almonte polwdoru dou à extraç4D, produçIo. traNporte •

oomercial17.lÇlO de PIOdulOS PQ1=IlOiallllCTllC cIano505 ao mC10 amblCote. assim como de

produto e subJxoduto da flluna. flOfL

O valor da TFA colIOSpoode • ,mport1ncla de RS 3000,00 (tres mil
reaIS), com descontos de SO% (e,nqIlCnt& por cento) para ClDJllCW de peqUCIlO porte, de

90% (noventa por cento) pora nueroemprc0a5 e de 9S% (noventa e ClJlÇO por cento) pora
........ flllcu

Asua revogaçlo se faz necessária em lUio da atbitrariedade dafi.
de msis um pesado ônus para as empresas, sem adevida cooltaprestaç!o de serviços

pelo IBAMA quc, dcvc-se ressaltar, trata·se de uma Agência de FiscaIização Ambiental.

Sem a eontIapres1açio direta que caracteriza tal tributo, a TFAlCJXesenla mais um

imposto com mero fim arrecadatório eqoo, devido àsua CGlICepÇão enôooa, significaria

séria distorç!o tnbuliria, contmpondo-se aos priooIpios defemidos nesta Casa, no
âmbito da Reforma Tributária.

De acordo com aLei, ataxa seria cobrada ao longo da cadeia produtiva

da5 atividades selecionadas, e1evando opreço desses produtos para os COIISUIIlidotes e
desvinculando-se do mérito da qucstio,

Aestrutura requerida Jm8. a cobrança de wna taxa com este largo

espectro de incidência, demandaria grande esforço operacional, especialmente sobre o

setor de comercialização, oque 000 écompatível com a catw:idade organizacional do

IBAMA, nem com a sua função precípua e regimental. Em sintese: ao invés de

co~trar esforços na proteção ao meio ambiente, parte da estnrtum do IBAMA deverá

ser desviada p8lI corrcçio das graves distorções geradas apartir da aplicação dessa leI.

Sa1adasSessões,em)8 de\'l1(;1~U de 1999.
I

Deputado Júlio Redecker

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COOIlllI!NAÇÃO OE ESTUDOS IJlOISLAnvos -CeDI

LEI N° 6,938, DE 31 DE AGOSTO DE 1981,

DISPÕE SOBRE A POLITICA NACIONAL DO MElO
AMBIENI'E, SEUS FINS E MECANISMOS DE
FORMULAÇÃO E APUCAÇÃO, E DÁ OUI'RAS
PROVID~NCIAS.

Dos Instrumentos daPolltiça Nacíonal doMeJO Ambiente

Art. 17. Fica instituldo, sob a adrninistmçio do Instituto BrasIleiro do Meio
Ambiente e Recursos Naturais RenovávClS - mAMA'

" Artigo C01II rwIaç/lo dlttrfltlMda pela Le, n' 7.81J.1, ti< 18d.julho ti< 1989.
I - Cadastro Técllico Fedcml de Atividades e 1'nlIlJumentos de Defesa

Ambiental, para registro obrigItório de pessoas tlsicas ou jurldicas que se dedicam li
consultona técIliça sobre problClIllll ecológicos e ambientais e li indú5tna e comércio
de equipamentos,lJI8felhos e ÍI18tItIIIIeIltos destinados ao ccntroIe de atividlldes efetiva
ou potencialmente poluidoras;

"111&"01~",ada pelo LoI n'7.804, ti< /8 tl<julho ti< 1989.
11 - Cadastro T6cnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras nu

UllltzadollIll de Rec:uIsos AmbiCIllBis, plll'll Rgistro obrigalório de peSllOllS flsicas ou
jurldicas que se dedicam a atiVIdades JlOl=:ialmente po1uidOtllll elou a extraçlto,
produçlto, lnInJpnrtc e comercialízaçlo de produtD!l potencialmente perlg,,"os 110 meio
ombiente, assim como de produtos e !Ubprodutos da flllllllle l1ora.

'111&/30 11 acmullladapela lei n'7.804, d. 18 tI<,[uIho ti< 1989.

Art. 17·A. Ficam estabelecidos OS preços dos serviços C produtos do Instituto
Bl'IISileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Reoováveis - mAMA, a serem
aplicados em ftmbito nacional, conforme Anexo a esta Lei.

" Artigo OCI'fIC/dopela Lei n'9960 ti< 28 tl<jmtt/1O do 2000.

Art. 17-B. Fiça criada a Taxa de FiscalizaçlloAmbiental - TFA.
§ I' COIlSIitui fRIo gerador da TFA, o exen:lcio dos atividades menciooadas

no inciso fi do llI1. 17 destaLe~ comaIedllçllo dada pela Lci n' 7.804, de 18 de julho
de 1989.

§ 2" Silo sqjeitos passivos da TFA, llS peS!lOBS tlsícas ou jurídicas obrigadas
ao registro no Cadastro Técnico Federal de AtiVIdadeS Potencialmente Poluidoms ou
UlI1izIldoras de Re=sos Ambientais

• Artlga acruc/dapela Lei n°996fJ de 28 d'jtJII.rro de 20110.

An. 17-e. A TIA scrà devida em confomrldade com o fato gerador c o seu
valor COITesponden\ à importAncia de RS 5.000,00 (cinco mil rcws).

§ 1° Será concedido desconto de cinqtlenta por cemo para empresas de
pequeno porte, de noventa por cento para microempresas e de noventa e cinco por
cento para pessoas flslca5.

§ 'l" O contnbuinte devcrá apresentar llO mAMA, no ato do cadastramento ou
quando por ele solicitada, a comprovaç!o da sua respectiva condiçlto, pllI'8 auferir do
bcIIeficio dos descontos COI1ÇedidOll sobre o valor da TIA. devendo, anualmente,
llIUIlIizar os dlll!os de seu çadastro junto àquele Insllluto.

§ 3' Ficam isentas do pagamento da TFA, as entidades públicas federais,
distritais, estadUllls e municipais, em obediência ao ccnstanle da alínea "a" do incISO
IV do art. 9" di! Código Tnbutário NacIooaL

• ArtigO a",...culo pela Le, 0° 9960 do 28 ti<lao",. de 201I0.

Ar!. 17·D. A TFA scrà cobrada a partir de 1° de Janeiro de 2000, e o seu
recolhimento seri efetuado em conta bancária vinculada ao IBAMA, por intennédio de
documento própno de arrecadaçlo daquele Instituto.

" ArtIgo acre&C1da pela Lo, o'996fJ de 28 ti<JOMlra ti< 201I0.

Art. 17-E. Fica O mAMA autorizado a cancelar débitos de valores inferiores
a RS 40,00 (quarenta reais), eKÍ5tentes até 31 de dezembro de 1999.

• Art:go acrue/do pela Lei na 9960 de 28 dejaneiro de 2000.

Art. 17·F. A TFA, sob a administrllÇlo do mAMA, deverá ser paga,
anualmente, até Odia 31 de março, por todos os sujeitos pllSSivos citadns no § 2" do
art. 17·B desta Lei.

"Artigo .......culop<la LoI n'996fJ d. 28 ti<j_1ra ti< 21J(}(J.

Art. 17·G. O nllo-pagamento da TIA ensejará a fiscalização do mAMA, a
lavratura de auto-de-inftaçlo e a conseq1Iente aplicaç!o de multa correspondente ao
valor da TIA, IlCI'Cscido de cem por cento desse valOS', sem prejulzo da exigência do
JllIiIIIIIento da referida Taxa.

Parágrafo ÓIÚCO. O valor da multa será reduzido em trinla poc cento, se o
pagamento for efetuado em sua totalIdede, até a data do vencimento estipulado no
respectivo auto-de-ÍI1ftB\1IO.

• "ArtIgo acrescido pela Len'996fJ d. 28 doj_lra do 2000.
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PROJETO DE LEI N' 2 689, DE 2000
(DO SR GERMANO RIGOnO E OUTROS)

Ar!. 17.H, A TFII.IlIo .recolhida, ató a data do vencimento da obngaçAo, será
co~da com osse~ .II1fttIcimOf,;

1- juros de mora. ç/lIIIlIdoI do~ subseqaeme ao do vencunento, à razIo de
um p.1r CICIO !lO m!s, calallldol na forma da leplaçlo aplicivel aos tributos federais,

U • mul1ll de 1IlIIII'a de 0,33% ao diA de 1Iltato, 8lI! o limite máximo de vinte
por cento.

P-'limfo 6Dico. Os lWbiftJs~ à TFA pOO«Io ser parcelados, ajulzo
do lIlAMA, de ac«do COItI os cntérios fiudooI em pocúIria do seu Presidente,

" .AI/~_ldoptla Lei ...9960 de 28dej_ de 2000.

Art. 17·1. As pessoas flsicas e jurldíclS, que já exerçlU1l as atlY1d&des
mencinoadlll1lOl incisos I e Ir dG lIrt. 17 desta Lei, COIl\ a redaç50 pela n 7 804, de
1989, e que ainda llIo estej.sm m!aitas nos~v06 <*lastros, devemo fazê·lo até o
dia 31 de mlItyO de 2000

Parágtafu tlnico. JI!i! peIIOlL'IlWCIS e jurldicas, enquadradas no dISposto neste
lIrtígo, que nIo se cadasttal= llIé a data estabelecida, íncormIo em mfraçlo punível
-1IIII1lI, flccdo sqjciIaI~ aiIlda, As~ COllSIlIItef do lIl1. 17-0 desta Le~ no
que C<l<lb«,

• ,(nlgo-...... fMM Lei a' 'J96(J li< 28 thJ_U'O li< 2000

Art 17-1. A muIlII de que: trata Oparágrafo ÍIlI1co do artigo anterior terá como
valor ailnportAncia comspoodelllC aR$ 20.000,00 (vinte mU reais)

Plrigrafo linico. Ü valor da multa serà redu2ido em cinqtlenta por cento para
~ d4 pequeno portll, em_ta por cento pnmicroempresas e em rKlventa e
cinco por ceaIO pItI~ tlaicas.

•Ama0 ocrucldopela Loi a' 'J96(J d. 28 li</aM'ro d. 2000

An. 17-L. As açl\e'.l de lieenClIlInento, reglSlro,~, concessões e
per1ll1S!lÕIlS relacionadas à fauna, à flora, e ao controle Bll1b1enta1 são de competêncIa
exclusiva dos órgJos mtegrantes do Slslellla N*"ona\ do Meio AmbIente

• Artigo tJCf'UCldo pela 1A,II"!)96(J tk 28 dtJtnHiro de 2()()().

Art. 17-M. Os~ dos serviços admiIJistmuvos prestados pelo IBAMA,
mc!ulive os referentes' venda de unpressos e publicações, lWlÍIII COIl10 os de entrada,
pemlJll!nCla e utilizaçAo de áreea ou ÍlIlItaIaçljes _ 1lIlIdades de conservaçlo, ~Io
definidos em portaria do MnlJ5trO de Estado do Meio Ambiente, mediante proposta do
Pleaidente daquele lnsbtuto

• Ar1Ij/a aa"",do p<ia Lei a'9960 de 28 li< ja..,ro li< 2/1{)(J.

Art 17~. OI liJlll'JOl dos terviços técnicos do Laboratóno de ProdutM
Florestais do IBAMA, assim como os para venda de produtos da fiara, serfo, também,
de1lIlidos llIl'I pMaia do MllIiJIm de EstIdo do Meio Ambiente, modiante propO<lia do
Pruidcnle daquoIo~I.

" Ar1I/lO_""poId LeI.''J96(Jdc 28<i<J_"'o li< 2000

Att. 17-ü. Os )ll'Q'llrieürilll ntttis, que se beneficiarlm com reduçlo do valor
do 1mpoIlo lObre a Propriedsode TerriU>riel Rursl "1TR. com bae em Ato Declaratório
Ambíeala1- AnA, deYedo recolhu 10 lBAMA dez por cento óo valor auferido ClllIlO
recIuçIo do referido !IJIpoIlo, a tftulo de \lRÇO público pela prestaçIo de SetYIÇOS
lécDicoI de vistaria.

f I" A uli!ÍZIlÇiO do ADA para elilito de reduçlo do valor a psgar do ITR. é
opcàoaal.

§ 'r OpapmtIllO de que ttata Q .çaput. eIeste artigo PQderá ser efetivado em
cota 6Iúca OJ em parclIIas, lIOS 1lleSI!IOI moldes ~lhidos, pelo contnbumte, para
~od~ ITR, em doct_próprio de arrecadaçIo do IBAMA

i 3"Nenbum&!*tela podetá serll:lflll'lOl' a R$ 50,00 {ciJlq1lenta reau;}.
J 4" OQ~ de qualqot.r parcela erlICJÓ a cobraoça de juros e

D'AlIla lIOS~ I>A Lei u" 8.005, de 22 de nlArço de 1990.
I ,. ÂpÓIl a viJeaia, realizada por -agem, caso 05 dados constantes do

ADA nIo c:oiDcidam COIl\ ""~ leotalltados pelos téaUCOs do mAMA, estes
!lMIrIo, de oficio, novo ADA COllúIldo 06 cIado$ efet:tvamente levantAdos, o qual será
encIIIlÍIIIIIId à Sectdaria da Reeeila Pedenl, pa aspro~ d::cDa....,es.

• Attla<> <ICl'UCIIia pd4 /AI.'~ d<lII","jIMJt/rO di 2000.

Revoga a Ta"" de Flecallzação Ambientai, cnada pela Lei n" 9 960, de 28 de Jaooro de
2000

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NO 2 685, DE 2000.)

o Congresso NlICIonal decreta'

Ar! 1'- Ficam revogados os arts. 17-1., 17-8, 17-C,
17-0, H-F, 17-G. 17-H, 17·1 e 17-J, da Lei n' 6938, de 31 de agosto de
1981, nela Incluldos pelo alt 8' da Lei n" 9 960, de 26 de Janeiro de 2000

Art 2". Os efeitos da revogação prevulta no ar! 1·
retroagem a 29 de janeiro de 2000.

Art. 3' - Esta lei entra em vigor na data de SUB

publicação

JUSTIFICAÇÃO

A lei n" 9 960, de 26 de Janeiro de 2000, cnou a
Taxa de FiscallzaçAo Amblental- TFA, administrada pelo lnstilulo BraSlllllro
do MelO Ambl6fWe e doa Recursos NaturaiS Renovávels - IBAMA e devida
pelas pMI08s flstcas e Juridlcaa que se dedicam a atJvldade8
"potencialmente po/uldllras" elou li extraç.lo, produçAo, transporte e
comercJallraçAo de produtos e subprodutos perlgoaoa poteooalmente
perigosos ao meIO amblMte, l\saim como, de produtos e subprodU10S ela
fauna e flOOI.

O montante da TFA é de R$ 3 mIl anuaiS, undo
concedido de~nto de 50% para empresas de pequeno porte, de 90% para
mICroempresas e de 95% para pesaoas físicas.

Colocada em prática, isto é. efetuados os pnmelfOS
lançamentos, conatatOlJ-S8 que seus valores estão tollllmente fora cla
realidade, despropositados em relação li capllCldade contnbutlva dos que
estio obngadoS ao pagamento Ora, como jà decidiU o Supremo Tribunal
Fedlll1ll, o cntéoo adotado para a cobrança de taxa 'obHrva o pnnoiplO cla
capac.d8de conlrlbutlva, que tamb6m pode ser aplicado a e..aa espéc.e de
tributo' (ln1oImatlvo STF n· 82, de 10.09.97). O principio da capacidade
contributIVa é conllltucional e se traduz nll graduaçAo dO tributo 'segundo 11
capacidade econllrmca dos contribuintes' (CF, art. 145, § 1")

O que estamos vendo, no entanto é o lançamento
da taxa sem o menor cntétio, eis que até meamo aIlvidad~s produtivas que
~Ao en~uadram-se na detinlçAo - extremamente vaga, por sinal - de
potencialmente polUldoras', estAo recebendO IllI cobTllllÇll, enquanto outros

qUll devem recolh6-la, nAo têm respeltada a clllllillcaçAo conforme o .eu
potenetal econOrnICO Assim, pequenas padarias e lIonculturaa eatAo sendo
intlmadas a rOCOlher valores Incompativels com o movimento de seus
neg6cJos, sendo incapazes de suportar tal Onus.

Nio podemos deixar de referir Igualmente, que em
murtos Estados da Fedoraçio a apllCllÇio dcualaXll COnfigura bltrlbutaçlo
ou Il8ja, o recolhimento de dois tributos com a ntell1'1B flnalldllCle. No Rb
Grande do Sul, por exemplo, a Fepam, entidade responsáVel pela
preservaçAo do melo amblllnte, faz a cobrança anual de taxa Id~ntica.

Toma-se neceSlário, pors, pOr fim a e...
vllftladeil'll derrama, que tlsté causando profUnda preocupaçllo aos setores
produtivos do no8llO pais. Com esse objellvo estou apresentando o
presente prq8to de let, dendo Inclusive, â revogaçAo efeito retroatIVO para
permitir a repetJçio do tributo, que, nesse caIO, nada maul represanta que a
permlaaAo para a aplicaçio do pnnclpio da isonomia

Tenho certeza de que a relevAncia da matéria
conlrlbulrá para dar ao prOjeto de lei que estou apresentando, o apolo
in'estrrto tIe toáOlI os ilustres Colegas

Sala das Sessões, em 28 de março de 2000. - Germano Ri·
90tto, Deputado Federal- Delfim Netto, Deputado Federal- José
Genoíno, Deputado Federal.
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LtGISLAçAo CITADA ANEXADA PnA
COORDENAçAO DE ESTUDOS UGISLATlVOS-CoOl

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TíTULo VI
DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAMENTO

CAPíTULo r
DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL

Seçlio I
Dos PriDcipias Gerais

Art 145. A União, os Estados, o Distnto Federal e os Municípíos
poderão instituír os seguintes tributos:

I • ímpostos;
TI - taxas, em razão do exercícío do poder de polícia ou pela

unhzação, efetiva ou potencial, de servtços públicos específicos e divisiveis,
prestados ao contribuinte ou postos a sua dispoSição;

m-contribuíção de melhona, decorrente de obras púbhcas
§ 1° Sempre que possivel, os ímpostos terão caráter pessoal e serão

graduados segundo a capacidade econômica do contribumte, facultado à
administração tributária, especialmente para conferir efetívidade a esses
objetivos, identificar, respeitados os direitos indíviduals e nos termos da lei,
o patrimônio, os rendimentos e as atividades econôm1cas do contribuinte.

§ 20 As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos.

LEI N° 6.938, DE 31 DE AGOSTO DE 1981

DISPOE SOBRE A POLíTICA NACIONAL DO MEIO
AMBIENTE, SEUS FINS E MECANISMOS DE
FORMULAÇÃO E APLICAÇÃO, E DÁ OUTRAS
PROVID~NCIAS

DOS INSTRUMENTOS DA POLiTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE
.............................................

Art 17. FIca instituido, sob a adnuntstração do Instituto Brnstleiro do MelO
Ambiente e Recursos Naturais RenováveIS' mAMA

• Artigo com T~daçdO ddennmada~a Le, nfl 7 804, de 18 deju/ho de 1989.
I - Cadastro Técmco Federal de AtIVIdades e Jnstnnnentos de Defesa

Ambiental, para registro obnglllório de pessoas flSicas ou Jurídicas que se dedIcam à
consultona técmca sobre problemas ecolóll'Cos e amblentms e à mdústria e comércio
de equipamentos, aparelhos e instmmentos destmados ao controle de atividades efetiva
ou potencialmente poluidoras;

• TIICISO [ OCT....II1MO ptT. LoI n' 7.804. d. T8lkJulho Ik T989.
II • Cadastro Técmco Federal de Altvidades Potencialmente Poluidorns ou

Ulthzadoras de Recursos Ambienla1S, para regIStro obngatório de pessoas fisicas ou
JurídICas que se dedtcam a atiVIdades potencIalmente polwdorns c/ou a extraçAo.
produção, transporte e comerCIalização de produtos potenctalmente pengosos ao meio
ambiente, assun como de produtos e subprodutos da fauna e flora

·/nclSO li acrl!ScenJatfopefa Lttl 1'1°7.804, de J8d~JlJ1ltode 1989

Art. 17-A FIcam estabeleCIdos os preços dos serviços e produtos do Instttuto
Brasileiro do MeIO Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, a serem
apltcados em âmbito nacional, confonne Anexo a esta LeI

• Artigo acrtlcido ptla LeI nO 9.960, de 28 deJaMiro de 2000

Art. 17·B FIca cnada a Taxa de FIscalização Ambiental· TFA.
§ 1° COrlStilui falo gerador da TFA, o exercicio das atividades mencíonadas

no inciso II do art. 17 desta Lei, com a redaçlo dada pela LeI nO 7.804, de 18 dejulho
de 1989.

§ 2' SBo sUjeItos passivos da TFA, as pessoas fislCas ou jurídicas obrigadas
ao regtstro no Cadastro Técnico Fedentl de AItVldades Potencialmente PolUldoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais

• ArtIgo acrucldo~/aLeI n° 9.960. de 28 deJaneIro de 2000

Ar!. 17-e. A TFA será devida em conformidade com o fato gerador e o seu
valor corresponderá à lJllPOl'lhcia de RS 5.000,00 (cinco mtI reais).

§ 1° Será concedido desconto de cmqüenta por cento para empresas de
pequeno porte, de no.venta por cento para microempresas e de noventa e cinco por
cento para pessoas fislC8S.

§ 2° O contribuinte deverá apresentar ao IBAMA no ato do cadastramento ou
quando por ele solicitada, a comprovaç!o da sua respecti~ condiçllo para auferir do
benefiCIO dos descontos concedidos sobre o valor da TFA, devendo anualmente,
atualizar os dados de seu cadastro junto àquele Instituto. '

§ 3° Ficam isentas do pagamento da TFA, as entidades públicas federais
dIStritais, estaduais e municipais, em obedi!ncía ao constante da allnea "a" do incis~
IV do Art 9 do Código Tn'butário Nacional.

• Artigo acreSCIdo peTa1,01 n'9.960. d. 28 tk)Im.lra da 2000.

Art 17-D. A TFA será cobrada a partir de 1° de janeiro de 2000, e o seu
recollumento será efetuado em conta bancma vinculada ao mAMA, por intelDlédio de
documento pníprio de arrecadaçllo daquele Instituto.

• Artigo aCT<ICulopela!A1 n'9.960. d. 28 tkj01f.lrod.2000

Ar!. 17-E. Fica o mAMA autonzado a cancelar débitos de valores infenores
aRS 40,00 (quarenta reais), existentes até 31 de dezembro de 1999.

• Arl/gt' acrucuJo ptla 1,01 n'9 960 Ih 28 da)Im'lTo d. 2000.

Ar!. 17-F. A TFA, sob a adminlStraçlIo do IBAMA, deverá ser paga,
anualmente, até o dia 31 de marÇo, por todos os sujCltos passivos citados no § 2' do
Art 17-B desta Lei.

• Artigo acr~rcldo peTa LoI n' 9.960, d. 28 tk)armlTD d. 2000.

Art. 17-G. O nAo-pagamento da TFA eriSejará a fiscahzação do mAMA, a
lavratura de auto-de-infraç!o e a conseqüente apltcação de multa correspondente ao
valor da TFA, acrescido de cem por cento desse valor, sem preJulzo da eXIgência do
pagamento da referida Taxa.

Parágrafo IInico O valor da multa será reduzido em trinta por cento, se O

pagamento for efetuado em sua totalidade, até a data do vencimento estipulado no
respectivo auto-de-inftaç!o.

• Artigo acruclda ptTa!A1 n' 9.960. d. 28 d.)1m.1ra d. 2000.

Ar!. l7·H. A TFA nIo recolhida, até a data do vencimento da obrigação, será
cobrada com os seguintes acré5llimos:

I • juros de mora, contados do m!s subseqüente ao do vencimento, à tlIZl!o de
um por cento ao mês, calcuiados na fonna da legislação aplicável aos tnllUtos federais;

[[ - multa de mora de 0,33% ao dia de atraso, até o limite máximo de vmte
por cento.

Parágrafo único Os débitos relativos à TFA poderllo ser parcelados, aJWzo
do mAMA, de acordo com os critérios fixados em portaria do seu PreSIdente.

• Artigo acrr.rcldo ptTa LoI n' 9.990. Ik 281kjaMITO Ih 2000.

Ano 17·L As pessoas fisicas e jurídicas, que já exerçam as auvlllades
meociorntdas nos incilos I e [[ do Art. 17 desta LeI, com a redaçllo pela n. 7804, de
1989, e que ainda n!o estejam mscritas nos respectIvos cadastros, deverM fazê·lo até o
cha 31 de março de 2000.

Parágrafo único. As pessoas fisicas e jurídicas, enquadradas no disposto neste
artigo, que n!o se cadastrarem até a data estabeleclda, incom:rlIo em infraçBo plDÚvel
com muIlll, ficando sujeitas, ameia, às sançlles comtantes do Art 17-<l desta Lei, no
quecoubcr.

• ArligoQCf'ucldo~IQúl "-9.960, de 28 dejtJMlrodc 2000

Art 17-J A multa de que trata o parágrafo único do artigo anterior terá como
valor a importBncia correspondente aRS 20.000,00 (vinte mil reaIS).

Parágrafo único. O valor da multa será reduzido em cinqüenta por cento pm
empresas de pequeno porte, em noventa por cento para microempresas e em noventa e
cinco por cento pllDl pessoas tIsicas.

• Artigo acrucldo paTa ui n' 9.960. d. 28 d. j_,ra d.2000.

Ano 17-L. As lIÇÕes de licenciamento, regtstro, aut~lies, concessões e
pennisslles relacionadas à fauna, á flora, e 110 controle ambIentai silo de competência
exclusiva dos órgãos integrantas do Sistema Nacional do Meio Ambiente.

• Anigo acnscJdo ptla üt n·9.960, de 28 de jaM/TO tk 2000

Art 17-M Os preços dos servIÇOS admmistrallvos prestados pelo mAMA,
mcluslve 05 referentes à vende de impressos e pubhcaçlles, assim como os de entrada,
permanênCia e uttlizal;lIo de áreas ou instalaçlles nas WIldades de conservaçlo, serlIo
definidOll em portaria do Mmistro de Estado do Meio AmbIente, medIante proposta do
Presidente daquele Instituto.

*Artigo acrescido pela ui n" 9.960, d~ 28deJaneiro de 2000

AlI. 17-N. Os preços dos serviços técnicos do Laborat6no de Produtos
Florestais do IBAMA, assim como os plllll venda de produtos da floro, serllo, também.
definidOll em portaria do MmlStro de Estado do Meio Ambiente, mediante proposta do
Presidente daquele Instituto.

• Artigo acr..cwptTa!A, n'9.960.1k 281kJOMlro d. 2000.

Ano 17-0. Os propnetârios rurais, que se beneficÍ1lrem com redução do valor
do Imposto sobre a Propriedade Territonal Rural • ITR. com bllSe em Ato Declaratóno
Amblental- ADA, deveria recolher ao IBAMA dez por cento do valor auferido como
reduçllo do referido Imposto, a titulo de preço público pelA prestaçllo de ServiÇOS
técnICOS de vistona.
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§l° Autilizaçao~ do AnA para efeito de redução do valor apagar do ITR é

, .f'lOpagmmo de que trata o"capuf'deste artigo poderá ser efetivado em
com 1lIl1Ca doOU : parcelas, nos m~~ moldes escolhidas, pelo contnbuinte, para
pagamento o 1"" em documento projXlo de arrecadaçIo do IBAMA.

§3
oNenhuma psreelapoderá ser inferior aR$ 50,00 (CÍIIqIlentareais),

§4 OJl&l.pagamento de qualquer }l8l'CCla mse'ará acobran d .
multa nos rer:n°s da l.t! nO 8.005, de 22 de março de 1990, ~ ça eJuros e

§5.A~ a*1, realizada por 8lOOStragem, caso os dados coostantes do
ADA nil comCl~ com os efetivamente levantados pelos técnicos 00 mAMA, estt.s
~, de oficro, novo AnA contendo os dados efetivamC1le levMtados oqual ,
~~ Secretaria da Receita Federal, para Mprovidencias~tes sera

A11tgo acrt.fClIiopt./aÚl n'9.960, de 28 dejaneiro de 2000. •

Ar!. 18. S&l transforrnad$ em reservas ou oot....x... •••1" ••L
_kJl:J..,l. w....,...... lMIlogll:as :lUIl a
.~ do IBAMA, ~ t10resIas eas doolais foonas de vegetayão~ de
preservaçIo.permanente, relacIonadas no Art. 2da J..ei nO 4.171, de 15 de setembro de
1965 •CódigoFl~ eos pousos das aves de am'baçiJ pnKegidas JXlf coovênins
mdos ou !I'aIaOOl ~inados pelo Brasil com outras naçiles. '
A-.ul_Parágrafo umco. M~ ~lSÍcas ou jurídicas que, de qualquer modo,
""S'llUIlIWI~ ou~ ecologIcas, bem como llIl!rlls áreas declaradas como
::~ante mteresse ecológico, estão sujeitas às penalidades previstas no Art. 14

................................................ ••· '."Il.. fI '.UI ~ , , " ,••..•

..................................................................................................~, , , .

o SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Finda
a leitura do expediente, passa-se às

IV - BRE:VES COMUNICAÇÕES

Tem a palavra o Sr. B. Sá.

O SR. B. SÁ (Bloco/PSD8 - PI. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, du
rante esta semana, prosseguiram os trabalhos da Co
missão Especial que está fazendo o estudo da parte po
lítica, principalmente, de viabilização da transposição
de águas do rio São Francisco. Participamos também
de um encontro na terça-feira, promovido pela Funda
ção Milton Campos, do PPB, sobre o mesmo tema.

Ontem foi realizada uma reunião de audiência
pública para discutir o assunto, que contou com a par
ticipação do empresário Antonio Ermírio de Moraes,
da Engll Maria lita Timbó de Araújo, do Dnocs do
Estado do Ceará, e também do Dr. Aldo Rebouças.

Em todas essas discussões, ficou muito clara a
necessidade fundamental por que passam os Esta
dos da Paraíba, RIO Grande do Norte, Ceará e tam
bém Piauí, no que diz respeito à crescente necessi
{ ade de água não s6 para consumo humano e ani
mai, mas principalmente para o desenvolvimento de

atividades agrícolas, de modo a que se obtenham re
sultados satisfatórios na produção.

Por outro lado, tem ficado evidente que as resis
tências de Parlamentares, sobretudo da Bahia, Sergi
pe e Alagoas, aos poucos vêm sendo derrubadas,
vêm sendo reduzidas. Não que as obsérvações des
ses companheiros não tenham sido importantes para
a discussão desse tema. Ao contrário, muitas dessas
sugestões foram fundamentais para se chegar a uma
conclusão básica: há imperiosa necessidade de se
olhar o rio São Francisco como um todo, e não ape
nas como uma fonte eventual que leve alguns metros
cúbicos de água para esses Estados nordestinos ou a
outros que estão precisando diretamente. É funda
mentai que se preste socorro ao rio quanto às agres
sões a que vem sendo submetido pelas povoações
que habitam suas margens. Isso ocorreu depois que
se desenvolveram grandes projetos de irrigação no
Submédio, no Médio e no Baixo São Francisco. Esse
aspecto de essencial importância para a região está
sendo analisado e debatido.

Foi também discutida a idéia - e o Ministério da
Integração Nacional já determinou a realização de es
tudos - da interligação da Bacia do São Francisco
com a do Tocantins, haja vista que o São Francisco
tem uma vazão média final em torno de 2.800 a 3 mil
metros cúbicos por segundo, enquanto o Tocantins
possui quase 12 mil metros cúbicos por segundo de
vazão. Logo, é perfeitamente factível trazer um pouco
da água do Tocantins, para, através do São Francisco,
não só oxigenar o Velho Chico, como também possi
bilitar que mais água dele seja extraída e levada a es
ses Estados do Nordeste tão necessitados.

Por último, Sr. Presidente, tem ficado muito clara
em toda essa discussão sobre a transposição de
águas do São Francisco a existência de um projeto
maior, um macroprojeto do Governo, que desperta - e
temos visto o Presidente da República, em entrevistas
sucessivas, fazer esse tipo de afirmação - interesse,
num primeiro momento, de toda a região nordestina, e,
em seguida, de todo o País. Isso porque, no instante
em que se faz com que a água chegue àqueles neces
sitados, lá nos interiores do semi-árido nordestino, o
êxodo rural, com os agravantes subseqüentes dos pro
blemas sociais nos grandes centros, mormente do sul
do País, será reduzido ou até mesmo estancado.

Conseqüentemente, lucrarão os que lá estão,
porque terão condições de se desenvolver com digni
dade - não só porque estarão abastecidos com água
para consumo direto, mas também porque vão poder
aproveitar os excedentes das chuvas, que sempre
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caem por lá, para a produção agrícola; e lucrarão os
de cá, pois deixarão de receber levas e levas de de·
sesperados que todos os anos costumam vir aos
grandes centros em busca de eldorados.

Por isso, esse projeto de transposição é macro.
O Presidente Fernando Henrique Cardoso está cons
ciente da sua importância e está decidido a execu
tá-lo, para a boa sorte de piauienses, cearenses, poti
guares, paraibanos e brasileiros como um todo.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
O SR. GUSTAVO FRUET - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Tem

V. Ex!! a palavra.
O SR. GUSTAVO FRUET (Bloco/PMDB - PRo

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
apresento projeto de lei que trata da adequação do
pessoal de enfermagem nos hospitais privados. Esta
é uma forma de contribuir para o debate sobre a carga
horária de enfermeiros.

O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - A
Mesa recebe a proposta de V. Ex!!

Concedo a palavra ao Deputado Cláudio Cajado.
O SR.CLAUDIO CAJADO (PFL- BA. Sem revisão

do omdor.) - Sr. Presidente, Sms. e Srs. Deputados, no
próximo dia 1º de outubro o povo brasileiro estará
mais uma vez exercendo seu direito à cidadania e,
pela primeira vez na história, terá a oportunidade de
reeleger os atuais Prefeitos municipais e renovar suas
Casas legislativas.

As eleições municipais, este ano, para Prefeito, Vi
ce-Prefeito e Vereador tomam-se um dMsor de águas e
preparam o País, os partidos e partidários para a próxima
eleição de Deputados, Governadores e Presidente da Re
pública. Cada partido poderá medir sua força a partir da
quantidade de eleger Prefeitos e Vereadores nessas elei
ções, prepamndo o caminho pam 2002.

Esse período que antecede as eleições ea defini
ção de candidaturas, a exemplo de anos anteriores,
vem sendo pautado em denúncias e escândalos. Em
cada cidade brasileira surge alguém que de repente é
tomado por uma consciência cívica que muitas vezes
nunca teve, e passa a usá-Ia para se autopromover, dis
parando uma metralhadora de acusações para todos os
lados. Arvoram-se os defensores da moralidade.

A maior preocupação nessa eleição, sem som
bra de dúvidas, deverá ser o uso ou não pelos atuais
Prefeitos da máquina administrativa. Mas a Justiça
eleitoral não deverá voltar seus olhos somente para
os atuais gestores municipais, já que terá de atentar

também para os abusos do poder econômico e a utili
zação dos recursos públicos de qualquer natureza.

Sr. Presidente, trago à tribuna este assunto porque
temos vários Parlamentares que disputarão o cargo de
Prefeito no próximo pleito. E estando esses meus pares já
em campanha, épreciso que se preserve a imagem desta
Casa, não permitindo que Deputados candidatos se utili
zem de seus mandatos para benefício próprio, em detri
mento de outros ou da imagem deste Parlamento.

A Câmara dos Deputados tem a obrigação de
não permitir o uso de quotas dos Correios, de material
gráfico ou de qualquer outro benefício em favor des
ses pretensos candidatos.

Essa preocupação, que trago ao conhecimento
dos meus pares, fundamenta-se em um fato concreto
que, infelizmente, vem ocorrendo no Estado da Bahia,
mais precisamente no Município de Camaçari.

O uso indevido e ilegal de quotas dos Correios e
material gráfico vem sendo feito pelo Terceir~Secretário

desta Casa, o nobre Deputado Jaques Wagner, candidato
a candidato à Prefeitura daquele Município, que tem des
pachado farto material à população camaçariense pelos
Correios, através de contrato mantido por essa instituição.

A Lei nQ 9.504, de 30 de setembro de 1997, Lei
Eleitoral, estabelece, entre outras condutas vedadas
aos agentes públicos em campanhas eleitorais, a pro
ibição de usar materiais ou serviços custeados pelos
governos ou Casas legislativas que excedam as prer
rogativas consignadas nos regimentos e normas dos
órgãos que integram - art. 73, inciso 11.

No mesmo sentido, o Ato da Mesa nº 65, de
1997, diz textualmente:

Art. 4. O trabalho relativo à atividade
parlamentar é definido como sendo de auto
ria do Deputado e o conteúdo de seus tex
tos deve estar relacionado com as ativida
des desenvolvidas no exercício do mandato,
podendo ser acrescidos de artigos e estu
dos de terceiros relacionados ao seu traba
lho, vedada a inclusão de qualquer mensa
gem que possa ser caracterizada como pro
paganda eleitoral, nos termos da legislação
eleitoral das instituições complementares,
expedida pelo Tribunal Superior Eleitoral.

O Tribunal Superior Eleitoral resolveu ir mais
além, quando, em resolução de 28 de junho de 1994,
determina:

O Parlamentar que é candidato não
pode, no período de campanha eleitoral, ex-
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pedir boletins informativos por conta do Erá
rio, divulgando a sua atuação parlamentar.

É que essa prática durante a campanha eleitoral
configura propaganda ilegal, dado que constitui doa
ção proveniente do Poder Público.

Sr. Presidente, parece-me que a lei e as normas
desta Casa são claras. Porém, estão sendo desobe
decidas por um membro da Mesa, o Deputado Ja
ques Wagner, que tem utilizado material de propa
ganda enviado pelo correio, por mala direta, aos mu
nícipes de Carnaçari, com as despesas pagas pela
Câmara dos Deputados.

Requeiro, por isso mesmo, que esta Presidência
tome claras as seguintes indagações que faço neste
pronunciamento e no anexo requerimento que entrego
à Mesa, acompanhado das propagandas ilegais.

São elas:
1 - o Sr. Jaques Wagner, Deputado em

pré-campanha para Prefeito de Camaçari, por ocupar
a Terceira-SeCl'etaria, poderá continuar utilizando di
nheiro público para divulgar seu nome, conforme do
cumentos anexos?

2 - esse procedimento é legal e extensivo a to
dos os Parlamentares, membros ou não da Mesa Di
retora?

3 - quais medidas esta Casa tomará para coibir
essa conduta, se a mesma for julgada ilícita?

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é ne
cessário que este Parlam_en~º se pro_nuncie, pois o
período eleitoral se avizinha e a Câmara dos Deputados
não deve permitir que principalmente membros desta
Mesa Diretora usem irregularmente dinheiro público
para se autopromover com fins eleitorais.

Entendo que esse tipo de atitude não pode ser
permitida a nenhum membro desta Casa. Quem deci
dir disputar o pleito deve fazê-lo com lisura e respeito
à lei e ao povo. Aquele que diz combater abusos e ile
galidades, que diz combater a corrupção elou ser ou
parecer honesto, puro, não pode e não deve lesar o
Erário com a confecção e a distribuição de propagan
das pagas e enviadas ao eleitor com dinheiro público.
Mas deve já, na campanha, mostrar sua honestidade,
sua ética e seu respeito para com o eleitor. É esta
conduta que o povo exige e que os Parlamentares sé
rios devem adotar.

Sr. Presidente, encaminho a V. Ex!! o requeri
mento assinadCl, acompanhado dos documentos pro
batórios do que aqui deixei exposto.

Muito obrigado.

o SR. PRESIDENTE (Caio Riela) - Deputado
Claudio Cajado, o pedido de V. ExA receberá o devido
tratamento regimental.

Durante o discurso o Sr. Cláudio Caja
do, o Sr. Ubiratan Aguiar, 1º Secretário, dei
xa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Caio Rie/a, § 2 9 do art. 18 do Regi
mento Interno.

o SR. PRESIDENTE (Caio Riela) - Com a pala
vra o Deputado Antônio Carlos Konder Reis.

O SR. ANTONIO CARLOS KONDER REIS
(PFL - SC. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Deputados, na sessão Legislati
va de 1999, tive a oportunidade de, em inúmeras oca
siões, ocupar a atenção desta Casa para abordar o
problema da agricultura em meu Estado de Santa Ca
tarina.

Em um Estado que abrange apenas 1,12% do
território nacional e cuja população corresponde a 3%
da brasileira, a agricultura, a pecuária e o extrativismo
constituem setor econômico de alta relevância para a
formação do Produto Interno Bruto estadual - a agri
cultura tem contribuído com 17% e os agronegócios
com até 40%.

Dados estatísticos divulgados pelo Instituto de
Planejamento e Economia Agrícola de Santa Catari
na -ICEPA- apontam o Estado como sendo, no País,
consideradas as variações de safra, o primeiro produ
tor de maçã, cebola, suínos, mel e cera de abelha; o
segundo de alho, aves, uvalvinho, erva-mate e fumo;
o terceiro produtor de arroz e banana; o quarto de
trigo; o quinto de batata e milho e o sexto produtor
nacional de feijão, tomate e leite.

ReveJa ainda aquele instituto que esse quadro esti
mulante é proporcionado por 180 mil famfiias, que, repre
sentando 000/0 da população rural e ocupando pequenas
e médias propriedades rurais, respondem por 700/0 da
produção agrícola catarinense, com expressiva participa
ção na produção do feijão (67%), do milho (700/o), de suí
nos e aves (80%), do leite (83%) e da cebola (91 %).

São esses exemplos de desempenho para o
Brasil e para o mundo que justificam a proposta que
fiz, em projeto de lei, da criação do Programa Grande
Fronteira do Mercosul, visando a estimular a perma
nência do homem no campo por meio do apoio aos
pequenos e médios agricultores, com a instalação de
centros rurais de convivência social; o fortalecimento
do cooperativismo e do associativismo econômico; a
adoção de mecanismos eficientes voltados para a de
fesa sanitária vegetal e animal; a proteção do meio
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ambiente e a criação e expansão de núcleos de pes
quisa científica e tecnológica.

Recentemente, tive a satisfação de participar,
em Rio do Sul, cidade com 55 mil habitantes e centro
de convergência microrregional, de um seminário em
que foi apresentado o Plano Estratégico de Desenvol
vimento Sustentável para o Setor Agrícola da Região
do Alto Vale do Itajaí e Municípios Vizinhos.

O plano abrange os 27 Municípios do Alto Vale e
mais onze, que, pela vocação de sua gente, a ele re
solveram aderir - três da alta Serra e oito do Médio
Vale -, que ocupam apenas 7% do território estadual
e onde vivem 348.522 habitantes, 44% dos quais tra
balham ou dependem, direta ou indiretamente, da
produção rural. A região, caracterizada por encostas
íngremes e vales profundos, apresenta altitudes que
variam de 150 a 1.200 metros e se destaca na produ
ção de cebola, arroz irrigado, leite, fumo e suínos.

É preciso preservar e prestigiar essas vocações
para o bom uso da terra.

Não por outra razão,-em artigo publicado em de
zembro de 1999, lembrava Djalma Rogério Guima
rães, Secretário-Executivo do Instituto Cepa:

A perda de vitalidade dos setores rurais
emerge precisamente quando se ampliam
no meio rural os espaços socialmente vazios,
o que impõe considerar o habitante do meio
rural como um cidadão pleno, em todos os
níveis, material, cultural e político, e favore
cer a cooperação e o intercâmbio, sem anu
lar as particularidades entre o meio rural e o
meio urbano, entre a agricultura e os demais
setores, e entre o local e as dimensões mais
amplas, regionais, nacionais e globais.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ALOíZIO SANTOS (Bloco/PSDB - ES.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, após três anos consecutivos apre
sentando resultados negativos, o Banco do Estado do
Espírito Santo - BANESTES registrou superávit em
1999, com um lucro líquido de 10,1 milhões. O montan
te representa rentabilidade de 12,7% sobre o patrimô
nio líquido da instituição financeira. O sanear'lento pro
movido em 1998 - na ocasião, o Governo Federal inje
tou no banco 260 milhões de reais - e os ajustes apli
cados, segundo o Presidente Deosdete Lorenção, fo
ram responsáveis pelo resultado.

Lorenção disse que no primeiro semestre do
ano passado o resultado foi melhor do que no segun
do, devido às taxas de juros praticados no mercado. A

partir de julho, o banco aplicou um plano de incentivo à
demissão, reduzindo de 2.600 para 2.500 seu número
de funcionários, a um custo de 3 milhões de reais. Tam
bém fez investimentos na área de informática, auto
matizando todos os seus 178 pontos de atendimento
eletrônico, postos e agências, além de ter tido despe
sas com as medidas adotadas para evitar o bug do
milênio.

Nos próximos seis meses, em parceria com a
Associação de Bancos Estaduais, o Banestes vai es
tar elaborando um plano estratégico, estabelecendo
metas até 2004. O objetivo é a ampliação de sua ca
pacidade para competir no mercado. "Queremos dar
ao banco uma cara nova, implantando novos serviços
e motivando nosso pessoal", diz o presidente.

Ele explica que o Banestes compete com as de
mais instituições no mercado de varejo, concentrando
suas atividades no Espírito Santo. ''Trabalhamos para
que o banco seja o melhor no Estado", afirma, frisan
do que o plano estratégico deverá gerar um ritmo de
banco privado para o Banestes. "Queremos ser mais
agressivos em termos de negócios", diz ele.

Crescer a base de clientes e obter recursos para
assegurar maior volume de crédito para a área de
agricultura são algumas das metas do banco neste
ano. Lorenção acrescenta ainda a busca pelo cresci~

menta das receitas provenientes de tarifas e opera
ções de crédito, além da redução de despesas, como
objetivos a serem conquistados. Segundo ele, em re
lação à redução de despesas não será descartada a
possibilidade de incentivo à demissão de pessoas
que estejam próximas da aposentadoria.

Em 1999, com um lucro líquido de 10,1 milhões de
reais, ovolume de recursos captados pelo banco junto ao
público totalizou 1,49 bilhões de reais. Em 1998, o Banes
tes registrou um prejuízo de 24,61 milhões de reais.

Peço a divulgação deste pronunciamento em to
dos os meios de comunicação desta Casa.

Era o que eu tinha a dizer.
OSR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, fico
perplexo quando vejo "satanás pregar quaresma". Acre
dito que oDeputado Jaques Wagner, que, neste momen
to, dirige-se ao plenário, responderá à altura.

Temos acompanhado na Bahia verdadeira utili
zação da máquina pública, até o Diário Oficial é utili
zado para fazer propaganda. Na cidade que foi citada
há pouco, uma das mais ricas do Brasil, empresas de
comunicação são criadas em um esquema montado
pelo atual Prefeito e seus aliados e por aqueles que
S. Exa. apóia para se elegerem nesta Casa. Altas so-
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mas de recursos públicos são destinadas para publJ"
cidade, em uma cidade onde há sérios problemas e a
miséria se alastra.

Não se investe em moradia, na melhoria das
condições de vida, mas em publicidade, o que é uma
forma de transferir recursos públicos para suas em
presas sobre a fachada da legalidade.

Portanto, o derrame de dinheiro para eleição de
Deputado, compra de votos, todos esses aspectos
têm norteado a vida pública do Município de Camaça
ri, sem falar em algo mais grave: a denúncia do Tribu
nal que diz respeito à enxurrada de títulos e de eleito
res fantasmas. Nessa cidade, o número de eleitores é
próximo à quantidade de habitantes. Aliás, isso vem
sendo alvo de denúncias gravíssimas.

Aliada a isso, verifica-se a existência de grupos
de extermínio. Lamentavelmente, a cidade vem convi
vendo com a prática de tais' crimes. As denúncias,
comprovadas pelo Ministério Público, foram formula
das pelos Deputados Nelson Pellegrino e Moema
Gramacho, que ,sucessivamente assumiram o cargo
de Presidente da Comissão de Direitos Humanos da
Assembléia Legislativa do Estado da Bahia.

Talvez seja essa a lógica que motiva a procura
de alguns por algo que denigra a conduta do Deputado
Jaques Wagner, na intenção de tentar afastar o senti
mento do povo de Camaçari, que começa a apontar
S. Exa. como alternativa. Esse é o medo de quem his
toricamente reinou e patrocinou atrocidades, desvios,
malversação de recursos públicos e esquemas. E,
neste momento, a candidatura do Deputado Jaques
Wagner constitui,·se em séria ameaça à continuidade
dessa bandalheira no Município de Camaçari. Inco
modadas, essas pessoas utilizam-se da velha lógica
do ditado popular de que "a melhor defesa é o ata
que"; assim sendo, tentam manchar a conduta de um
Parlamentar que é destaque nacional, que tem empe
nho e correção política. Essas pessoas têm procura
do abrir uma brecha em lugar em que não é possível
encontrá-Ia. Esse é o resultado da ascensão da can
didatura do companheiro Jaques Wagner.

Mais do que nunca, começo a ter a certeza de
que vamos ganhar a Prefeitura de Camaçari. O povo
daquela cidade já começa a dar sinais disso; esse é o
reclame da população. Descontentes estão os coro
néis de Camaçari, que se beneficiavam diretamente
da Prefeitura, e aqueles que se utilizavam do esque
ma para conseguir votos e chegar a esta Casa.

Portanto, a ameaça começa a surgir, e obvia
mente ocorrem reações desse tipo. Todas as vezes
que alguém se rebela, que a população começa a in-

dícar sinais de mudança, que deseja uma administra
ção transparente, melhorar as condições de vida e
um Município muito mais voltado para os interesses
da população. começam a surgir essas coisas, princi
palmente. por causa do controle que exercem no
Estado: na mídia, nos jornais, na máquina estatal.
Ameaçam, inclusive, interferir na nomeação de dire
tores de escola. Hoje é proibido o posicionamento po
lítico dos diretores de escola.

Essa tem sido a prática comum na Bahia. Usam
cargos públicos, mas os salários dos servidores per
manecem completamente arrochados. O Município
poderia ter as melhores condições, pois tem renda
muito alta. Do ponto de vista absoluto, a renda é me
nor do que a de Salvador, mas, do ponto de vista rela
tivo, se não estiver enganado, Camaçari é o terceiro
ou quarto Município em renda per caplta no País, dis
putando com cidades como São Caetano e Ribeirão
Preto. A história da administração revela que o Muni
cípio é rico, mas seu povo é miserável, sofre.

Então, precisamos fazer uma apuração. Aqueles
que assim o desejam devem ter a coragem de apurar a
enxurrada de títulos falsos e o esquema dos grupos de
extermínio para podermos, inclusive, devolver a Cama
çari a possibilidade de seu povo ser feliz.

Muito obrigado. Sr. Presidente.
O SR. EULER MORAIS (Bloco/PMDB - GO.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, a violência e a insegurança têm sido obje
to de grande preocupação da população brasileira,
especialmente da população de Goiás, Estado que
tenho a honra de representar.

A despeito da propaganda oficial divulgada du
rante o ano passado, que informava estarem os índi
ces de criminalidade, de violência reduzindo-se 
mesmo percebendo, a olhos nus, que era o contrário
-, constatamos agora, por intermédio de relatório
veiculado pelo Ministério Público de Goiás, que aque
la situação que preocupava nossa população, infeliz
mente, é uma realidade.

Registro que o jornal O Popular, de 24 de março
deste ano, sumariou o relatório do Ministério Público
que informa ter havido aproximadamente cinco vezes
mais homicídios no Estado no ano passado do que em
1998 - esse órgão ofereceu 257 denúncias por homicí
dio, em 1998, contra 1.145 no ano passado.

Os dados do relatório apresentado pela Procura
dora-Gerai da Justiça, Ora. Ivana Farina, na reunião
com promotores e procuradores de todo o Estado de
Goiás, assustaram por apontar um crescimento verti
ginoso do número de crimes contra a vida.
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No geral, de acordo com o relatório, todos os ti
pos de crimes aumentaram. Foram 9.760 denúncias,
em 1999, contra 3.306, em 1998. Os crimes denun
ciados contra o patrimônio passaram de 590 para
3.221; as denúncias de crime contra os costumes fo
ram 194 em 1998 e 544 no ano passado.

O relatório é a conclusão do Plano Geral de
Atuação do Ministério Público no ano passado e traz
informações sobre a atuação da instituição em todas
as áreas que abrange.

Sr. Presidente, o atual Secretário de Segurança
Pública de Goiás é ex-Procurador-Geral de Justiça do
Estado. Esse relatório é do Ministério Público, portan
to, digno de toda credibilidade. Por que esses dados
assustadores? Porque, infelizmente, no Estado de
Goiás, o Governo não vem honrando os compromis
sos assumidos com a população.

Em primeiro lugar, a promessa de que em apenas
quatro meses iria gerar·1 00 mil empregos. Os relatórios
do Ministério do Trabalho demonstram que ao longo de
todo o ano de 1999 tivemos, sim, mais desemprego em
Goiás. Prometeu o Governo do Estado contratar 12 mil
policiais e aumentar os salários das Polícias Militar e Ci
vil. Infelizmente, isso não aconteceu, a despeito de ter
sido formalmente comunicado por Parlamentares da Si
tuação, desta tribuna inclusive.

Ainda mais, prometeu manter os programas so
ciais que eram executados pelo Governo passado,
com distribuição de cestas de alimentos para as famí
lias pobres, desempregadas, sem renda, juntamente
com leite, pão e outros benefícios emergenciais. No
entanto, Sr. Presidente, esses programas sociais es
tão sendo todos desmantelados.

A conseqüência é o número de crianças aban
donadas, de mendigos, não só na nossa Capital, mas
nas cidades do interior. Infelizmente é Goiás voltando
ao cenário nacional com indicadores de criminalidade
e violência que nos assustam, que nos preocupam,
que nos angustiam.

Portanto, fica nosso apelo, como representante
do povo de Goiás, para que 9' Governo do Estado
cumpra, de fato, os compromissos assumidos, espe
cialmente o de oferecer mais tranqüilidade à nossa
população, não só através da Secretaria de Seguran
ça, mas da execução dos programas sociais.

Era o que queríamos aqui registrar, Sr. Presidente,
pedindo, também, a divulgação de nosso pronuncia
mento nos meios de comunicação desta Casa.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Caio Riela) - V. Exa. será

atendido.

o SR. ARMANDO ABíLIO (Bloco!PMDB - PB.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, gostaria de fazer dois registros. O primeiro é que
ontem o meu partido, o PMDB, por intermédio do seu Pre
sidente, Senador Jader Barbalho, manifestou sua posição
no que diz respeito ao salário mfnimo.

Ao registrar a posição do partido, o Senador fez
questão de dizer que o PMDB apoiará o aumento do
valor do salário mínimo, o máximo que for necessário,
desde que o Sr. Ministro da Previdência indique que
não haverá influência no caixa da Previdência Social.

Sr. Presidente, existe uma discussão sobre esse
assunto, de alta importância para o País, principal
mente para a classe trabalhadora, e um Ministro vin
culado a um partido está apresentando e defendendo
determinados números e dados e o seu partido ou
tros. Em função dessa séria discussão, o PMDB re
gistrou formalmente sua posição.

Este o primeiro registro que desejava fazer no
que diz respeito a minha manifestação.

O segundo registro, Sr. Presidente, é que nós,
norde~tinos, principalmente os paraibanos, estamos
acompanhando, por meio do grupo de trabalho que
estuda a transposição de águas do São Francisco,
todo o processo de sua discussão. E ontem tivemos
oportunidade de ouvir técnicos, inclusive o Sr. Aldo
Rebouças, professor da Universidade de São Paulo;
tivemos a oportunidade de ouvir a Dra. Rita, funcioná
ria do Dnocs; também ouvimos o industrial, talvez o
maior do nosso País, Vice-Presidente do Grupo Voto
rantim, Sr. Antonio Ermírio de Moraes.

Sr. Presidente, nós, nordestinos - principalmen
te nós, do Estado da Paraíba -, não estamos defen
dendo a construção do Projeto de Transposição de
Águas do Rio São Francisco para a indústria, para a
irrigação. Não, Sr. Presidente. Estal!l0s defendendo,
sim, o Projeto de Transposição das Aguas do rio São
Francisco para conseguir água para beber. Repito,
água para beber. Se essa nossa reivindicação, se
esse projeto realmente não for construído, quero dei
xar registrado que o próprio Governo tem de encon
trar um meio de despovoar determinadas áreas do
nosso Estado.

Por exemplo, tenho dito e repetido várias vezes, evou
continuar repetindo, que moro numa região, com o nome
de Brejo Paraibano, que fica no compartimento da Borbore
ma, numa cidade que se chama Esperança, distante 25
quilômetros de Campina Grande, eque há quase dois anos
está com seu abastecimento de água desativado. Uma ci
dade com lima população em torno de 30 mil habitantes
com o abastecimento de água sendo feito através de car-
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ros-pipas, com um custo médio de 68 reais cada caminhão,
o que compromete - e muito - a receita das famnias de
Esperança.

Portanto, quero deixar registrada minha insatis
fação com a posição política de determinados Parla
mentares que sâo contra a construção desse projeto
e já formalizaram sua posição.

Mais uma vez, quero deixar registrado nosso
pedido, que tem o objetivo de sensibilizar os Parla
mentares que tomaram essa posição. O que a Paraí
ba quer é exatamente a transposição de águas do
São Francisco, para que a sua população possa be
ber água de boa qualidade.

Era essa a minha participação.

Muito obril~ado, Sr. Presidente.

O SR. NEL.SON PELLEGRINO (PT - BA. Sem
revisão do oradlor.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, primeiramente, eu gostaria também de, a
exemplo do que fez o Deputado Walter Pinheiro, hipo
tecar a nossa solidariedade ao Deputado Jaques
Wagner, que, já no seu terceiro mandato nesta Casa,
tem pautado seus trabalhos na defesa da lisura dos
procedimentos. Assim tem feito também como mem
bro da Mesa Din9tora, levado pelos sonhos não só da
nossa bancada, mas pessoais, no combate à má utili
zação do recurso público, inclusive nesta Casa.

O Deputado Cláudio Cajado foi infeliz no seu pro
nunciamento, o que revela dois pontos: primeiro, a preocu
pação do seu aliado político, o Prefeito José Eudoro Reis
Tude - diga-se de passagem, eventual; segundo, que o
Deputado vem à tribuna criticar o que não existe, quando
poderia usar o tempo para falar dos desmandos da Prefei
tura de Camaçari e do abuso cometido pelo Prefeito deste
Município. Também deveria posicionar-se na defesa da
vida, porque em Camaçari um grupo de extermínio matou
dezenas de pessoas. O Deputado Cláudio Cajado deveria
estar-se insurgindo contra isso, já que é votado lá, corno
também sou.

Gostaria ainda de registrar que hoje os servido
res públicos do País estarão aqui na Câmara Federal,
no Auditório Nereu Ramos, para realizar não só um
encontro como lambém um grande ato público, a fim
de denunciar a política de arrocho salarial a que estão
submetidos há seis anos, por imposição do Governo
Fernando Henrique Cardoso.

Desde que' o Plana Real foi implantado, os servi
dores públicos não têm reajuste. São seis anos con
secutivos sem majuste. As perdas do Plano Real des
ses servidores Jlá montam a mais de 68% e não há
qualquer tipo de aceno por parte do Governo Federal

no se;,tido de conceder reajuste para a categoria.
Isso é lamentável, é um absurdo!

Tenho, reiteradas vezes, desta tribuna, cobrado
coerência e a implantação de uma política justa para
com as servidores públicos no Brasil. Neste momento
em que o País já sabe quanto o Presidente da Repúbli
ca, os Ministros, Deputados e Senadores deverão ga
nhar, anuncia-se ao País o novo valor do mínimo salário
- porque é assim que tem que ser visto esse mínimo sa
lário de 151 reais. Quero aqui mais uma vez afirmar que
vamos continuar lutando pelo salário de 180 reais.

Neste momento em que é preciso dar um rea
juste para os aposentados e pensionistas, em que se
faz necessária uma política justa de salário para os
trabalhadores, não poderia ficar de fora desse contex
to aquela parcela de trabalhadores brasileiros que
atende diretamente a população, que são os servido
res públicos. É inadmissível e inaceitável que os servi
dores públicos não tenham r~ajuste há seis anos. Há
seis anos os salários dos sérvidores públicos estão
congelados.

Portanto, é nossa expectativa, é nossa esperança
que a reunião que se realiza hoje não só seja um mo
mento em que os servidores públicos possam se reunir
nacionalmente para discutir os seus problemas, mas
que seja efetivamente o momento em que se organizem
para apontar formas arrojadas de luta que mobilizem a
categoria. Essa mobilização deve arrancar desse Go
verno o que quer, parque, infelizmente, esse Governo
nada dá, tudo é arrancado. Foi assim, inclusive, que os
juízes fizeram, quando ameaçaram paralisar suas ativi
dades no Brasil inteira, e o Governo teve que se anteci
par e buscar uma fórmula que evitasse a greve dos juí
zes. Os servidores públicos têm que se mobilizar. Se ne
cessário, têm de parar suas atividades para conseguir
um reajuste salarial, não só no plano federal como no
estadual e municipal.

Por último, gostaria também de registrar a incoe
rência do Senador Antonio Carlos Magalhães quando
defende um salário mínimo de 180 reais, e o seu Minis
tro, o seu apadrinhado, o seu protegido, o Ministro da
Previdência Social, vem a esta Casa dizer que o Gover
no não tem condições de dar um reajuste maior.

No mínimo, a Ministro Waldeck Ornélas deveria
renunciar para se manter coerente. Ou S. Exa. renun
cia ou o Senador Antonio Carlos Magalhães se cala.
O impossível é a continuação dessa ambigüidade: o
Senador é oposição e Governo ao mesmo tempo. O
Senador Antonio Carlos Magalhães tem dois Ministé
rios neste Governo. Os Ministros de Minas e Energia
e da Previdência Social foram indicações diretas de
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S. Exa. Todos nós sabemos que na Bahia o Senador
controla todos os cargos federais e benesses do Go
verno Federal. S. Exa. tem os bônus de ser Governo,
mas não o ônus. A coerência seria ou o Senador se
calar ou o Ministro se demitir. Não pode é o Senador
ficar em dois palanques e com dois discursos.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
- AM. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, companheiras e companhei
ros, antes de falar dos trabalhos que vêm sendo de
senvolvidos pela CPI dos Medicamentos desta Câ
mara dos Deputados, quero comentar a medida provi
sória que estipulou o salário mínimo nacional no ver
gonhoso patamar de 151 reais.

O Jornal da Câmara, na sua primeira página, diz
que o Presidente desta Casa envia proposta de salário
mínimo à Comissão Mista, onde Senadores e Deputa
dos deverão analisar a medida provisória. A matéria da
página seguinte retrataa vinda do Ministro do Trabalho,
Francisco Dornelles, ~ Comissão do Trabalho desta
Casa, no dia de ontem. Diz a matéria: "Dornelles defen
de a regionalização do salário mínimo".

De fato, Sr. Presidente, estamos assistindo a
uma batalha escandalosa do Governo Federal para
acabar com aquilo que prevê o art. 7Q da nossa Cons
tituição, o salário mínimo unificado nacionalmente. E
não somente a tentativa e o desejo do Governo Federal
de acabar com esse salário mínimo unificado, mas
também de desvincular o salário mínimo da aposen
tadoria paga aos aposentados deste País através do
INSS, através da Previdência Social.

O Ministro Dornelles falou ontem, de forma mui
to clara - e V. Ex·, Sr. Presidente, Deputado Caio Rie
la, estava lá e ouviu, como eu e todos os presentes -,
que não é mais possível manter o vínculo do salário
mínimo com a aposentadoria paga neste País.

O que defende o Ministro? Que seja melhorado
O salário dos trabalhadores que estão na ativa, mas
que os proventos dos aposentados não pode acom
panhar essa melhora. Veja quanta perversidade, Sr.
Presidente, do Governo Federal em estabelecer que
a pessoa, depois de tantos anos de trabalho, depois
de tantos anos de labuta, depois de trazer benefícios
significativos ao País, à construção desta Nação, que
é a oitava potência do mundo, no momento da sua
aposentadoria, quando necessita receber um salário
maior, até pela debilidade da sua condição física, te
nha de receber menos. Edita uma medida provisória
estabelecendo o valor do salário mínimo em 151 reais,
alegando que a Previdência não suporta pagar mais
ao aposentado. Eenvia projeto de lei a esta Casa per-

mitindo as Governos Estaduais e do Distrito Federal
estipularem pisos salariais que poderão valer para os
trabalhadores regidos pela CLT.

Veja quanto absurdo e inconstitucionalidade!
Não temos dúvida: esse é o primeiro passo do Gover
no Federal para desvincular o valor do salário mínimo
dos proventos dos aposentados. Não podemos acei
tar isso. Esperamos que o Senado da República apre
sente imediatamente seu relatório à medida provisó
ria. Este é o sexto ano em que o valor do salário míni
mo é estipulado por esse instrumento, a medida pro
visória. E esta Casa não a analisa, não a vota. Isso
não é mais possível, Sr. Presidente!

Continuaremos a cobrar, dia a dia, do Partido da
Frente Liberal, que sustentava 100 dólares para o
salário mínimo, que não apenas coloque um ou dois
Deputados para defender esse valor, mas toda a sua
bancada para votar a favor dele. Os Parlamentares do
PFL não podem concordar com um salário mínimo de
151 reais. No mínimo, 100 dólares, e não para janeiro
de 2001, mas para agora, Sr. Presidente.

Para concluir, registro que nesta manhã, na CPI dos
Medicamentos, será realizada uma das mais importante
audiência pública, porque iniciaremos a discussão de uma
política industrial para o País, da qual participarão os re
presentantes do setor da química fina, que produzem fár
macas, insumos utilizados na indústria de medicamentos,
Nelson Brasil, Vice-Presidente da Abifina, e José Correa
da Silva, Diretor do Conselho da Abiquif, e esperamos
contar também com a presença do Secretário-Executivo
da Câmara de Comércio Exterior do Conselho de Gover
no, Jos~ Botafogo Gonçalves, para discutir os sérios pro
blemas da triangulação usada pelas multinacionais para
trazer insumos para o Brasil, sem pagar um centavo se
quer de Imposto de Importação, via Mercosul.

Sr. Presidente, com esse registro, demonstro mi
nha crença em que a CPI dá mais um passo na discus
são e na colaboração para que o País tenha efetivamen
te urna política industrial para o setor de medicamentos.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Caio Riela) - Concedo a

palavra ao nobre Deputado Alexandre Cardoso para
uma Comunicação de Liderança, pelo Bloco Parla
mentar PSB/PCdoB.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB 
RJ. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, inicialmente, registro
sentimento de pesar, devido ao falecimento de irmão
do Presidente Michel Temer.

Comunico ainda à Casa que o ex-Deputado Lá
zaro de Carvalho, homem ilustre e democrata, que
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provavelmente estaria neste plenário lutando pelo
povo brasileiro, criticando esse irrisório - eu diria até
irresponsável - i:lUmento do salário mínimo, faleceu
no Rio de Janeiro, nesta madrugada.

Tenho absoluta certeza de que toda a bancada do
Estado, principalmente Deputados que estão aqui há
mais tempo, como Rubem Medina e Simão Sessim, sen
te que a morte de Lázaro de Carvalho deixa um vazio na
política fluminense. Ele lutou sua vida toda e, depois de
alguns mandatos como Deputado Federal, voltou para
casa com a mesrna linha de defesa do homem: centrali
zá-Ia no debate da política brasileira.

Em meu nome, da política do Estado do Rio de
Janeiro e daqueles que conviveram com Lázaro de
Carvalho, apresento moção de solidariedade a sua
família, D. Ieda e filhos, manifestando profundo senti
mento pela sua morte.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Caio Riela) - Concedo a

palavra ao nobre Deputado Anivaldo Vale.

O SR. ANIVALDO VALE (Bloco/PSDB - PA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, notícias que acabo de receber de·
nunciam fato que nos parece da maior gravidade.
Segundo afirmam, a famosa Greenpeace - organi
zação não-governamental conhecida em todo o
mundo pelas ações espetaculosas com que preten

-de defender o meio ambiente - fez zarpar do Porto
de Hamburgo, no dia 23 de fevereiro passado, o na·
via Amazon Guardian, que acaba de adentrar em
território brasileiro, já buscando ancoradouro no por
to de Manaus.

De acordo com os pretensos ambientalistas, a
Greenpeace elegeu a Amazônia prioridade mundial,
razão por que investiu milhões de dólares - sabe-se
lá de que maneira foram angariados e a quem pres
tam contas - na construção do barco e no financia
mento do delirante projeto.

Dizem as notícias que o Amazon Guardian tem
58 metros de comprimento e dispõe de sofisticado
sistema de comunicação via satélite capaz de enviar
informações para qualquer parte do mundo. O navio
possui ainda pequeno hospital, seis pequenos barcos
de apoio para deslocamentos rápidos e acomoda
ções para 32 tripulantes.

Além da equipe técnica, pesquisadores, jorna
listas, cinegrafistas e fotógrafos já estão navegando
no Amazon Guardian como convidados - ou, quem
sabe, contratados - para bisbilhotar nossa floresta. A
desfaçatez é tanta, que a própria Greenpeace reco
nhece como objetivo principal da missão fiscalizar

mais intensamente a região, sobretudo quanto à ex
ploração ilegal de madeira, desenvolvendo projetos
junto à população e encaminhando à Justiça denúnci
as sobre supostas agressões ao ecossistema.

Ora, meus caros colegas, aqui estamos e ense
jamos a criação da Comissão da Amazônia e de De
senvolvimento Regional - esta Casa é o fórum apro
priado para análise, discussão e formulação de
questões voltadas para a Amazônia -, onde, por sua
própria existência, devem ser tratados assuntos rela
tivos à região, tais como integração regional e limites
legais, valorização econômica, assuntos indígenas,
caça, pesca, fauna e flora e sua regulamentação, ex
ploração dos recursos minerais, vegetais, hídricos, tu
rismo e desenvolvimento sustentável... Não me lem
bro de termos sido avisados dessa visita nem de ter
mos passado procuração ou -nomeado um guardião
da Amazônia!

Impressiona-nos, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, o desrespeito com que esses manipula
dores da causa ecológica afrontam a soberania naci
onal, desconsideram o Estado e insultam o povo bra
sileiro, devassando nossos domínios como se em
uma terra de ninguém, acusando-nos de ineptos, in
competentes, subdesenvolvidos e predadores da na
tureza.

São de tal modo insolentes que não titubeiam em
dar ao navio o nome pomposo de Amazon Guardian 
Guardião da Amazônia -, como se precisássemos de
estrangeiros para zelar pelo que é nosso, e que, por
isso, somente a nós nos diz respeito. Faça-se idéia do
escândalo, da reação que provocaríamos se enchêsse
mos uma embarcação de jornalistas e manifestantes
profissionais e os mandássemos verificar o lixo atômico
que se produz na Europa ou a poluição que envenena ()
ar na América do Norte. E mais, que ações exercem es
ses guardiães da humanidade na biopirataria e nas de
vastações das florestas da América do Norte e de ou
tras partes do mundo?

Tão grave quanto a ousadia desses intrusos é
a complacência e a omissão das nossas autorida
des, de quem se esperam medidas fortes que po
nham termo, definitivamente, à afoiteza com que al
gumas organizações não-governamentais querem
ser mais realistas do que o rei. Somos uma Nação
livre e soberana, consciente dos direitos e das obri
gações para com seu patrimônio natural.

Esse, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é o
sentimento com que protestamos contra a ação pre
tensiosa da Greenpeace, ao se arvorar de guardiã da
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Amazônia para dela fazer um produto comercial, um
instrumento de marketing. Que seus navios tenham
outras denominações, naveguem outras águas e
busquem outras florestas. A Amazônia brasileira já
tem dono: o povo brasileiro!

Muito obrigado.
Sr. Presidente, solicito a V. Exª que meu pronun

ciamento seja divulgado nos meios de comunicação
da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Caio Riela) - V. Exª será
atendido, nos termos regimentais.

O SR. RICARDO BERZOINI (PT - SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla
mentares, faço uso da palavra para tratar mais uma
vez do processo de priyatização do Banespa.

Na última terça-feira, o Presidente do Tribunal
Regional Federal da 1ª Região, Dr. Plauto Ribeiro,
suspendeu a liminar cQncedida no final de fevereiro
ao Ministério Público Federal, que apontou mais de
duas dezenas de ilegalidades no processo. Ainda
que possamos respeitar a decisão do Presidente do
TRF, não podemos deixar de nos indignar com o
conteúdo do despacho, que reconhece de forma la
teral as ilegalidades cometidas pelo Banco Central,
pelo Ministério da Fazenda e pelo Estado de São
Paulo, mas curva-se aos absurdos argumentos de
que o adiamento da privatização pode causar grave
lesão à ordem e à economia públicas.

Ora, Sr. Presidente, em outros processos de priva
tização, a mesma alegação foi levantada pela União e,
mais de uma vez, a Justiça acatou tal argumentação e
cassou liminares. Creio que a leitura atenta dessa sus
pensão pode lançar uma luz sobre essa decisão. Faço a
leitura de um trecho, que é revelador:

Dessa forma, embora reconhecendo a
densidade dos argumentos deduzidos pelos
autores da medida cautelar fustigada, en
dossados pela douta Procuradoria Regional
da República, nos limites temáticos do pro
cesso de suspensão, onde o juízo é de
mera delibação, não cabe ao Presidente do
Tribunal antecipar considerações sobre o
mérito da controvérsia posta em debate.
Tanto mais quanto a matéria reclama apro
fundado exame de provas, a realizar-se no
conteúdo jurídico constitucional do exercício
da ampla defesa e do contraditório.

Traduzindo: embora reconheça que os argu
mentos, sob os quais sustentava a decisão cautelar,

são densos e corretos, o Dr. Plauto Ribeiro acatou a
pretensão do Banco Central, que quer realizar a pri
vatização o mais rápido possível, até para que as ile
galidades se transformem em fato consumado e, di
ante da irreversibilidade da privatização, caiam na
tradição brasileira do esquecimento e da impuni
dade.

Mas o Banco Central não perde por esperar. Ou
tras medidas judiciais advirão da mobilização do povo
de São Paulo, que reconhece nas ruas e nas pes
quisas de opinião a necessidade de se preservar o
Banespa. Como banco público, essa instituição conti
nuará a ser um obstáculo ao projeto serviçal de Pedro
Malan e Arminio Fraga, que querem entregá-lo ao ca
pital financeiro internacional.

O Banco Central alega a existência de risco de
"uma grave lesão à ordem e à economia públicas"
uso suas próprias palavras na contestação à deci
são liminar, concedida ao Ministério Público. Mas,
eu gostaria de saber se o Governo Federal não faz
uma autocrítica e reconhece que grave lesão à eco
nomia e à ordem públicas é, por exemplo, a coni
vência do Banco Central e do Governo Federal com
o Prefeito Celso Pitta na ampliação da dívida de 16
bilhões de reais do Município de São Paulo, revela
da hoje pela Folha de S.Paulo.

No início do Govemo Paulo Maluf essa dívida
mal passava de um bilhão de reais. Mas como Fer
nando Henrique Cardoso precisava dos votos do PPB
para aprovar a emenda da reeleição, evidentemente,
houve uma complacência, uma total omissão do Ban
co Central no acompanhamento e no controle do endi
vidamento público do Município de São Paulo.

Evidentemente, Sr. Presidente, quando é do
interesse do projeto - que eu não chamo mais de
neoliberal, mas de entreguista e de destruidor do
patrimônio público - do Governo do PSDB e do PFL
, pode-se cometer ações que provocam, de fato, a
lesão à ordem e economia públicas; mas quando se
trata de permitir o correto debate na Justiça sobre
as ilegalidades cometidas, desde a intervenção do
Banespa, em 1994, passando para a federalização,
transferindo o lote remanescente de ações do Estado
de São Paulo para a União, alega-se a ameaça à
estabilidade econômica brasileira.

Continuaremos brigando na Justiça e no âmbi
to político para impedir a privatização do Banespa.
Convido de público os Parlamentares da bancada
paulista para um jantar, na próxima terça-feira, com
os Parlamentares e membros do Comando de Mobi-
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lização Contra a Privatização. Não queremos con
vencer aqueles que já estão com posição formada,
mas dialogar, para que possamos, de fato, com ar
gumentos técnicos, políticos e principalmente jurídi
cos, expressar a posição dos funcionários do Ba
nespa e do povo de São Paulo, contra essa privati
zação, que é mais um crime contra o patrimônio pú
blico do Estado de São Paulo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. SÉRGIO CARVALHO (Bloco/PSDB 
RO. Pronuncia o seguinte discurso. ) - Sr. Presi
dente, Sras. e 81'S. Deputados, expira, no início de
abril, o prazo tinal para que as Centrais Elétricas
de Rondônia - CERON informe à Agência Nacional
de Energia Elétrica - ANEEL qual o plano de devo
lução dos valores cobrados a maior dos consumi
dores do Estado, nas contas de energia elétrica,
durante vários meses no ano ·passado. A Ceron foi
multada pela Aneel em mais de 138 mil reais, pelas
irregularidades que cometeu. Pagou a multa mas
até agora não resolveu a questão principal, que é a
forma de devolução do dinheiro cobrado a mais de
milhares de consumidores.

A Aneel exigiu informações da Ceron basica
mente sobre dois itens. O primeiro deles, pergunta:
quais as providências já adotadas pela Ceron para o
cumprimento deste item do despacho? - referin
do-se à determinação de que a empresa de Rondô
nia explique o que já fez para corrigir o problema. Se
gundo item, a Aneel exige que a Ceron apresente um
Plano de devolução dos valores cobrados a maior,
dando um prazo máximo de dez dias para a apresen
tação de tal plano. O prazo também expira no início
de abril.

Desde que denunciei a cobrança das tarifas
de energia elétrica a maior dos consumidores de
Rondônia, venho acompanhando muito de perto
esta questão, Gobrando constantemente da Ceron
medidas práticas para a devolução da vultosa soma
cobrada a mais de milhares de consumidores de
energia elétrica em Rondônia. Apesar dos vários
pedidos de providências encaminhados, a empresa
até agora não explicou como pretende devolver os
valores cobrados irregularmente. Mais que isso, até
agora não se pronunciou sobre meu pedido de que
a questão seja acompanhada pelo Ministério Públi
co e por representante do Conselho de Consumido
res, até para dar ao problema uma solução transpa
rente.

A própria Aneel tem exigido da Ceron uma defi
nição sobre a maneira como vai devolver o dinheiro

recebido ilegalmente por ela, através de contas de
consumo de energia elétrica cobradas a maior. Se
houve erro, que se corrija o erro. Infelizmente, o erro
beneficiou a empresa, em prejuízo de milhares de
pessoas, muitas delas já pagando quantias abusivas
nas contas normais; imaginem quando tiveram de pa
gar a mais! A Ceron, sempre rápida em cobrar, tem
tentado se esquivar de todas as formas para explicar,
inclusive à Agência Nacional de Energia Elétrica como
pretende corrigir a grande injustiça que cometeu em
Rondônia, cobrando milhares e milhares de reais além
do correto, nas contas telefônicas.

Desta tribuna continuamos exigindo que a Ce
ron cumpra a determinação de apresentar, imediata
mente, seu plano para devolução dos valores, e que a
questão tenha acompanhamento tanto do Ministério
Público como do Conselho de Consumidores.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, mais
uma vez o atual Governo brasileiro dá mostras de
sua preocupação com a Amazônia, ao investir perto
de 24 milhões e 700 mil reais, durante este ano, num
amplo programa de prevenção de queimadas e pre
servação ambiental da nossa região. A prevenção
aos desmatamentos e às queimadas atingirá nove
Estados do chamado Arco do Desflorestamento na
Amazônia, e mais de 3 milhões e 200 mil reais do to
tal a ser investido já estão disponíveis para este am
plo trabalho.

As queimadas e o desflorestamento, Sr. Pre
sidente, são, sem dúvida, dois dos maiores pro
blemas que enfrentamos nos Estados amazôni
cos. A campanha lançada agora pelo Governo Fe
deral, através do Ibama, vai beneficiar objetiva
mente, com medidas práticas e recursos significa
tivos, não só o Estado de Rondônia, que temos a
honra de representar nesta Casa, mas também os
Estados do Amazonas, Acre, Roraima, Mato Gros
so, Tocantins, Maranhão, Pará e Amapá. Os re
cursos já inclusos no Orçamento da União faz par
te também do Programa Plurianual- PPA, do Go
verno, e vai envolver quase 800 pessoas, incluin
do técnicos especialmente treinados para orientar
os produtores na questão das queimadas e des
matamento, e ao mesmo tempo combater as irre
gularidades sempre cometidas na região.

Segundo as informações oficiais da Secretária
de Coordenação da Amazônia, Sra. Mary Alegrette,
vão trabalhar em conjunto neste grandioso projeto vá
rios órgãos, como a Polícia Federal, as Forças Arma
da e o Corpo de Bombeiros de cada Estado. O que o
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Ibama pretende, em resumo, é estabelecer uma fis
calização integrando vários organismos, visando ob
ter, a curto prazo, resultados concretos na luta que
precisamos manter viva contra as queimadas ilegais
e indiscriminadas, assim como o desmatamento abu
sivo, que se não controlados podem destruir percen
tuais significativos da nossa floresta. O programa do
Governo Federal deve começar em breve, antes
mesmo de julho, quando se inicia a fase das queima
das na Amazônia, que, se não controladas, destroem
enormes regiões de floresta durante vários meses,
até perto do final do ano, quando começa o período
de chuvas.

Outro programa importante dentro deste con·
texto é o chamado Programa de Prevenção e Con
trole de Queimadas e Incêndios Florestais 
PROARCO, já em andamento. Segundo o Secretá
rio-Executivo do Ministério do Meio Ambiente, Sr.
José Carlos Carvalho, o programa visa à conscienti·
zação dos agricultores para a prática da queimada
controlada em suas propriedades. Atualmente, con
forme dados oficiais do Ministério, apenas 17% dos
desmatamentos são legalizados, devendo este per
centual ser duplicado a curto prazo.

Enfim, Sr. Presidente, o Governo Federal amplia
seus investimentos na região Amazônica, dando a ela,
através desse esforço que certamente envolverá mui
ta gente, a atenção merecida. Controlando as queima
das, orientando e usando o bom senso, investindo na
prevenção e orientação dos produtores rurais, certa
mente teremos na região os cuidados necessários
para que nossa floresta continue a encantar a todos
nós e ao mundo durante longos anos.

Era o que tinha a comentar.

Muito obrigado!

O SR. DR. ROSINHA (PT - PRo Sem revisão do
orador. ) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no
dia 22 de março próximo passado foi realizada audiên
cia pública para analisar o relatório de impacto ambien
tai, que visa à construção de um complexo portuário no
Município de Itapoá, Estado de Santa Catarina.

Por trás desse complexo portuário há grandes
grupos econômicos privados,-que o querem constru
ir com o financiamento do Banco Nacional de Desen
volvimento Econômico e Social - BNDES e do San
co Mundial. Dentre eles, posso citar: Satistela, Tafi
sa, Confloresta e Somae. Este último tenta montar
um monopólio de supermercados na região Sul do
País.

Sr. Presidente, não há necessidade de construir
esse complexo portuário no Município de Itapoá, lo
calizado entre os portos de Santos e Paranaguá ao
norte, e São Francisco e Itajaí ao sul.

As autoridades nacionais vivem dizendo que
todos esses portos necessitam de modernização, e
para isso pedem maior investimento. Mas, se mo
dernizados esses portos, não existe razão para a
construção de outro porto naquela região. Inclusive,
em 1996, foi feito um Rima, para a ampliação do
porto de São Francisco, pela mesma empresa que
agora estuda o complexo portuário de Itapoá. Na
época, ele considerou plenamente viável a amplia
ção. Portanto, essa empresa sabe que é possível
ampliar o porto de São Francisco e que não há ne
cessidade de construir um porto no Município de
Itapoá.

Sr. Presidente, juntamente com a construção
de um porto vêm uma série de problemas, como,
por exemplo, a AIDS. Logicamente, aquela região
não ficaria imune a isso, caso viessem a construir
esse complexo. Outros problemas geralmente liga
dos aos portos são o narcotráfico, o contrabando e
a prostituição, até mesmo infantil.

Aquela região apresenta riqueza indescrití
vel, no que diz respeito aos seus manguezais,
principalmente o manguezal do rio Pequeno. E lá
existe sambaqui de alto valor cultural, que prova
velmente será destruído com a construção de um
porto. Nessa rica região ecológica estão localiza
das as mais belas praias do Estado_ de Santa Ca
tarina e do Sul do País.

Não existe razão para a construção de um por
to, além da miséria e da destruição, principalmente
quando sabemos que a Prefeitura não consegue se
quer dar destino adequado ao lixo jogado pelos tu
ristas ou pelos munícipes, ou seja, se não consegue
fazer aterro sanitário adequado, o que dirá lidar com
um porto. Sem falar que a construção de uma rodo
via de acesso à região do porto destruirá boa parte
da Mata Atlântica. Não há infra-estrutura suficiente
para empreendimento desse tamanho.

Sr. Presidente, esperamos que o Ibama interve
nha naquela área, na qualidade de órgão federal, e
impeça a destruição ambiental, estimulando o desen
volvimento do ecoturismo, porque se trata de região
rica e cheia de grandes possibilidades, no que diz res-
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peito à biodiversidade. Repito: boa parte da Mata
Atlântica, uma das regiões mais ricas do mundo em
biodiversidade, poderá ser destruída caso esse com
plexo portuário seja construído

Cobramos do lbama. intervenção séria, concreta e rá
pida, paJa impediressa destruição ambiental no nosso País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. EDINHO ARAÚJO (PPS - SP. Sem re

visão do orador.) -- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
preliminarmente manifesto as minhas condolências
pelo falecimento de Elias Miguel Temer Lulia, irmão
do nosso Presidente Michel Temer. Elias, velho com
panheiro e amigo, que me deu a honra de comparti
lhar da sua ami2:ade, será sepultado hoje à tarde, na
cidade de Tietê, no Estado de São Paulo. Manifesta
mos, portanto, nossos sentimentos de pesar a toda a
família, especialmente ao grande amigo e compa
nheiro Deputado Michel Temer.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, apresen
tei ontem, na Comissão de Viação e Transportes da
Câmara dos Deputados, requerimento de audiência
pública, para analisar a situação das ferrovias privati
zadas. E hoje, no plenário, dei entrada a um requeri
mento de informação ao Sr. Ministro de Estado dos
Transportes sobre a fiscalização no setor ferroviário
brasileiro.

Ocorre, Sr. Presidente, que após as privatiza
ções do setor ferroviário brasileiro, realizadas a partir
de 1998, a expectativa era de que as ferrovias tives
sem incremento, em todos os sentidos, mas ao que
tudo indica isso não vem ocorrendo. A maioria das
empresas não cumpriu as metas de produção pactua
das com o Ministério dos Transportes. Culpa, por um
lado, da grave situação em que se encontravam as
ferrovias antes da privatização e, por outro, da dificul
dade dos novos, grupos controladores de obterem
crédito de longo prazo, compatível com as dificulda
des do setor. Como complicador adicional, acrescen
te-se a esse quadro a recente extinção da Rede Fer
roviária Federal, a quem competia a fiscalização e o
monitoramento das concessões.

O fato é, Sr. Presidente, que o desempenho das
ferrovias privatiz~idas tem ficado aquém das expecta
tivas, não só de produção, mas também de seguran
ça. Os casos de descarrilamento de trens avolu
mam-se em várias regiões do País. E é difícil supor
que se trate apenas de coincidência.

As televisões mostraram, há cerca de dez dias,
enorme descarrilamento ocorrido no Bairro de Casa
Branca, na periferia de Belo Horizonte, que ocasio
nou a explosão de quatro vagões de combustível. No

último sábado, dia 25 de março, outro acidente em
Minas Gerais, desta vez em Sabará. Segundo o Jor
nal do Brasil, edição do dia 28, uma composição de
55 vagões não conseguiu subir uma serra e désceu
de ré, atingindo outro trem que vinha atrás. O aciden
te culminou com a morte do agente ferroviário Rob
son José Tavares, de 35 anos.

Sr. Presidente, o jornal Diário da Região, da ci
dade de São José do Rio Preto, publicou no dia 13 de
fevereiro deste ano um editorial intitulado "Descarrila
mentos de trens da ferrovia Novoeste em Penápolis e
Andradina". Mais recentemente, em 15 de março, o
mesmo jornal mencionou mais três descarrilamentos
de trens: dois na cidade de Valentim Gentil e um em
São José do Rio Preto, desta vez com composições
da Ferroban. No dia 21 de março, o jornal publicou
nova matéria sobre descarrilamento ocorrido na zona
urbana de Votuporanga com um trem da Ferronorte.

Dessa maneira, acreditamos que os problemas
do funcionamento das ferrovias precisam ser mais
bem esclarecidos à sociedade brasileira. Por se tratar
de tema da maior relevância para o País, a nosso ver,
é imprescindível colher levantamento dos destinos do
setor ferroviário brasileiro após as privatizações, es
pecialmente no tocante à relação das ferrovias com a
segurança da população.

Daí a nossa iniciativa de apresentar à Comissão
de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados
requerimento visando à realização de audiência públi
ca, para analisar a situação das ferrovias privatizadas.

Outra providência, como disse, foi dar entrada
a requerimento de informações, para que o Ministro
de Estado dos Transportes forneça informações so
bre a fiscalização no setor ferroviário brasileiro.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Caio Riela) - Solicita
mos a todos os Srs. Parlamentares que ainda não
registraram a presença no painel que o façam, a fim
de que possamos alcançar o quorum necessário
para o início da Ordem do Dia.

Concedo a palavra ao Deputado João Leão.

O SR. JOÃO LEÃo (BlocoIPSDB - BA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, quero apenas parabenizar a Escola de Cadetes
Mirins do Município de Lauro de Freitas pelos seus dez
anos de existência. Essa escola, dedicada aos filhos de
famílias carentes, tem hoje 750 garotos no ensino fun
damentai e 1.500 no mercado de trabalho.
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Solicito a V. Exa. que autorize a transcrição do
conteúdo dessa revista nos Anais da Casa.

O exemplar "Escola de Cadetes Mirins", traba
lho apresentado pelo Deputado João Leão, encon
tra-se no CeDI, Coordenação de Arquivo da Câmara
dos Deputados, conforme Guia de Transferência nº
6, emitida pelo Departamento de Taquigrafia, Revi
são e Redação. (Art. 98, § 3º, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados.)

O SR. DR. HELENO (Bloco/PSDB - RJ. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, uma das principais preocupações do Presiden
te Fernando Henrique Cardoso é estabelecer um pa
drão de excelência na administração federal, e para
isso tem mantido com seus Ministros reuniões perió
dicas e programas de aperfeiçoamento gerencial nos
Ministérios e nas autarquias, que vêm respondendo
com excelentes resultados, através de melhor entro
samento entre as diversas unidades administrativas,
e com aumento da produtividade.

Alguns setores da administração direta do Go
verno têm se destacado nos últimos tempos, em todo
o País, através de notável melhoria na qualidade dos
serviços prestados à população, servindo de exemplo
a outras unidades administrativas do Governo.

No meu Estado, o Rio de Janeiro, gostaria de
destacar o excelente trabalho que vem sendo execu
tado pelo 7º Distrito Rodoviário Federal do Departa
mento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER,
tendo à frente como Diretor o Dr. Paulo Sérgio Rios,
que estabeleceu dentro do departamento nova men
talidade de gerência e de atribuição de responsabili
dades, trazendo motivação interna entre os funcioná
rios e excelentes resultados nas atribuições da autar
quia, das quais destaco a rigorosa fiscalização em
obras executadas pelas empreiteiras e empresas
contratadas e a exigência do cumprimento de cláusu
las contratuais das concessionárias dos pedágios
nas estradas.

A efetiva fiscalização efetuada pelo DNER do 7º
Distrito em empresas como a Concer, a CRT e a Du
tra trouxeram qualidade e segurança nas rodovias
sob a responsabilidade dessas concessionárias, be
neficiando dessa forma o usuário, que passou a trafe
gar em rodovias com ótimo estado de conservação e
segurança.

Em 20 de janeiro do corrente ano, a bancada do
PSDB do Rio de Janeiro enviou correspondência ao
Ministro dos Transportes solicitando a manutenção
do Dr. Paulo Sérgio Rios na função de Chefe do 7º
Distrito do DNER, em virtude de seu excelente traba-

lho, que foi também notado por praticamente todos os
Parlamentares da Bancada Federal do Rio de Janei
ro, que, em 15 de fevereiro deste ano, enviou uma
carta ao Ministro dos Transportes, Eliseu Padilha, as
sinada por mais 23 Deputados Federais pertencentes
a quase todos os partidos políticos com representati
vidade na Câmara dos Deputados, ratificando seu
apoio ao competente Diretor à frente da chefia do 7º
Distrito do DNER - 30 dos 46 Deputados do Rio de
Janeiro, assinaram a referida carta.

Em audiência com o Sr. Ministro dos Transpor
tes, no dia 28 de março, Sras. e Srs. Deputados, obti
ve de S. Exa. palavras elogiosas com relação ao de
sempenho do Sr. Paulo Sérgio Rios, confirmadas pelo
atual Assessor Especial da Presidência da República,
Sr. Moreira Franco, que prometeu interceder junto ao
Ministro dos Transportes e também dar prioridadé à
manutenção do Dr. Paulo Sérgio Rios, chefe do 7º
Distrito do DNER, e apoiá-Ia.

Para concluir, Sr. Presidente, solicito a V. Exa.
que as cópias das duas correspondências citadas
neste pronunciamento, que entrego à Mesa Direto
ra, sejam arquivadas nos Anais desta Casa. Solicito
ainda que sejam enviadas cópias ao Ministro dos
Transportes, Eliseu Padilha, ao Presidente da Repú
blica, e a quem de direito.

Sr. Presidente, podemos notar que a conduta
deste Deputado no ano de 1999 foi no sentido de
defender o seu Estado e a sua cidade. O Rio de
Janeiro está sofrendo grande transformação em
função das ações do DNER. Estamos recebendo
não favores, mas benesses para a população, efe
tuadas pelo Diretor do referido órgão. Por isso
comprei essa briga. Não é possível que as vozes
de trinta Deputados não façam eco nessa cidade;
não é possível que um Deputado não seja mais
ouvido; não é possível que um conjunto de Depu
tados não seja respeitado. Não podemos aceitar
que um Deputado Estadual venha a Brasília e
transforme algo que está dando certo. Se um ho
mem atende a trinta Deputados de partidos dife
rentes, está demonstrando que, de fato, está fa
zendo o certo. E como não gosto de injustiça, bri
go por causas como esta.

Para encerrar, Sr. Presidente, associo-me ao pro
nunciamento do Deputado Alexandre Cardoso sobre o
falecimento de Lázaro de Carvalho, nosso companheiro
de Duque de Caxias, figura humana espetacular. Peço a
Deus que o proteja onde estiver.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O ORADOR:
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Senhor Ministro

Brasília, 15 de fevereiro de 2000

A Bancada Federal do Rio de Janeiro vem através dos Deputados

abaixo assinados manifestar seu apoio a PAULO SÉRGIO RIOS, Chefe do -,o

Distrito Rodoviário Federal do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem,

pelo excelente trabalho que vem realizando frente aquela Chefia.

o Dr. Paulo Sérgio é homem honrado, trabalhador, tratando com

espírito público todos o que o procuram independente de credo ou filiação política.

Sabedores que somos do cargo sensível que ele ocupa, sempre

testemunhamos seu trabalho em favor do Departamento Nacional de Estradas de

Rodagem e do povo do Éstado do Rio de Janeiro.

A Sua Exc.elência
Deputado ELlSEU PADllHA
DO. Ministro de Estado dos Transportes
NESTA
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APOIAMENTO DR. PAULO SÉRGIO RIOS, 7° Distrito Rodoviário Federal,

Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, Ministério dos Transportes
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BIUilia, DF, ao de janeiro de 2000.

Ao ExxnoSr.
Dr. Eliseu Padilha
Digníssimo Ministro de Estado dos Transportes
Brasília-DF

Senhor Ministro:

A Bancada do PSDB do Estado do Rio deJaneiro na. Câmara dos Deputados,
tem a honra de submeter à elevada apreciaçio de V. Eia. o pedido de manutenção na
função de Chefe do r Distrito do DNER, noBstado 'Rio de Janeiro do Dr. p,am,o
áGIO lUOS, que no desempenho de suas atribuições vem dentoIlStrandO
qualificação técnica e espírito público, compatíveis com as necessidades daquele
órgão.

Atenc::iosmne:nte,

Dep.~IOFORTES

~~
jj')i;. DlNo'~ANDES
J~c- Qf2UL.

I
Dep. RONALDO SEZAR COELHO
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o SR. JAIR BOLSONARO (PPB - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, como Deputa
do pertencente a partido que apóia o Governo, mas
que também respeita os seus liderados, anteci
po-me colocando a minha posição contrária à medi
da provisória que criou o ridículo salário mínimo de
151 reais.

Não adianta o Governo afirmar que está con
cedendo reajuste 5% acima da inflação, porque, na
verdade, esse valor é inadmissível. Basta o Governo
reduzir um pouco o que paga de juros, e seria pos
sível até mesmo triplicar o valor do salário mínimo.

Por outro lado, eu queria entender a posição de
alguns partidos de esquerda, em especial do PT, que é
contrária à criação de um piso estadual de salário míni
mo. Ora, se Estados ricos, como São Paulo, podem
pagar cerca de trezentos, quatrocentos ou quinhentos
reais de salário, por que obrigá-los de forma indireta a
pagar somente 151 reais, valor fixado no momento pelo
Governo? Creio que o PT deve se explicar no tocante a
isso.

Sr. Presidente, amanhã é um dia muito especi
al para os brasileiros sérios deste País. Estaremos
comemorando o 362 aniversário da revolução demo
crática de 31 de março de 1964. Recomendo aos
Parlamentares de esquerda, a fim de que aprendam
um pouco de história, que leiam o artigo do Sr. Co
mandante das Forças Terrestres, publicado no Noti
ciário do Exército. O comandante publicou matéria
alusiva a essa data. Uso a tribuna para falar a res
peito desse assunto, já que a imprensa amanhã não
nos dará espaço ou, ao contrário, achincalhará e es
culhambará o regime militar, nascido em 31 de mar
ço de 1964.

Sr. Presidente, lerei parte da ordem do dia do
Comandante João Gleuber Vieira. Tenho certeza de
que V. Exa. gostará do que vai ouvir e, por essa ra
zão, enviarei cópia do Noticiário do Exército ao seu
gabinete.

Diz o seguinte:

Extinguir 'a insensatez e estabelecer
condições favoráveis para o desenvolvimen
to do Brasil motivaram a eclosão da revolu
ção democrática de 31 de março de 1964.
Mantivemo-nos ao lado da razão, responde
mos ao clamor predominante da sociedade

brasileira. Os efeitos da revolução tiveram
de estender-se no tempo como contraponto
à subversão estabelecida por quem obede
cia a uma pátria fora do País.

Eu gostaria que o Deputado Milton Temer con
tinuasse a minha frente, pois isso me motiva o dis
curso, mas como S. Exa. saiu, com certeza lerá o
meu pronunciamento posteriormente.

O Sr. Milton Temer - Permita-me, Deputado
Jair Bolsonaro, mas saí porque não levo a sério
esse assunto.

O SR. JAIR BOLSONARO - "O Estado
viu-se obrigado a empregar as Forças Armadas
para defender-se, preservar as instituições e apoi
ar o desenvolvimento que a Nação almejava. Tive
mos a coragem moral de restaurar a democracia
apesar de submetidos ao desgaste de um prolon
gado e desejável conflito interno. Apesar do ambi
ente conflituoso, os governos da Revolução ampli
aram e modernizaram o parque industrial brasilei
ro..," - que hoje em dia está sendo sucateado por
aqueles que combatiam o regime militar no passa
do - "...aperfeiçoaram os sistemas de energia..."
hoje já doaram tudo ao capital externo - "... comu
nicações.. ." - também doaram - "... e transportes"
- hoje em dia é cheio de pedágio para roubar o
povo brasileiro por aí. '1nteriorizaram a prosperi
dade, desenvolvendo regiões afastadas dos gran
des centros, ampliaram e democratizaram a edu
cação e o ensino, reduziram com medidas efetivas
o analfabetismo, conduziram o País ao respeitável
grupo das grandes economias mundiais, como re
sultado da obtenção de altas taxas de crescimento
econômico, restauraram a normalidade democráti
ca mediante um processo racional de engenharia
política, que culminou com a promulgação da lei
da anistia, uma incontestável prova de reconcilia
ção e desarmamento de espírito. Permanecemos
hoje unidos. Como sempre, o tempo e a história,
sábios, isentos e avessos a paixões, dizem que
nada foi em vão. Fizemos a nossa parte, com o
mesmo espírito pacificador de Caxias".

Assim, Sr. Presidente, dou meu recado. Falta
ainda um minuto do meu tempo e V. Exa., como de
mocrata, não vai me pressionar para parar esse meu
- desculpe-me, com toda certeza - brilhante pronunci
amento. Em que pese o pessoal da esquerda que es-
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braveja, no passado, junto com Femando Henrique
Cardoso, dizia: "Abaixo a ditadura, fora FMI". Hoje estão
impondo a maior ditadura econômica ao Brasil. Não de
mãos dadas, mas num relacionamento um tanto
quanto promíscuo demais com o Fundo Monetário
Internacional.

Hoje em dia não temos um Presidente, mas
um gestor dos inleresses internacionais no País.

Parabéns, Emtão, ao pessoal da esquerda que
tanto lutou, e, por isso, atualmente, tem o regime
que merece.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, obviamente não responderei
ao Deputado Jair Bolsonaro, porque o Regimento
Interno não me permitiria. Porém, responderei ao Pre
sidente da República mediante carta a mim enviada
pelo Governador Olívio Dutra, que encaminho à Mesa.

No fundo, () discurso do Deputado Jair Bolso
naro e o do Govl~rno é o mesmo. A meu ver, ambos
não entendem nada de distribuição de renda. Se en
tendessem, o nobre Deputaçlo Jair Bolsonaro e o
Presidente da RE~públíca teriam interpretado que, ao
propor o piso regionalizado, o Governo pretende
manter congelado o salário de todos os servidores
públicos federais. civis e militares e também o de to
dos os 18 milhões de aposentados e pensionistas.

Seria bom que V. Exa. explicasse bem a sua
base, porque isso é complicado.

Portanto, encaminho à Mesa carta a mim envi
ada pelo Governador Olívio Dutra sugerindo que a
menor remuneração do setor público estadual no
Estado do Rio Grande do Sul seja de, no mínimo,
300 reais - por escrito!

Se o PSDB, o PPB e o PMDB lá no Estado resolve
rem não aprovar as fontes de recursos, S. Exa. afirma
que irá propor ao Legislativo pagar, pelo menos, 180 rea
is, com nenhuma fonte a mais. Será difícil a base gover
nista, que é a meE.ma de FHC, aprovar o que está sendo
proposto, ou seja, um salário de 300 reais aos servidores
públicos do Estado do Rio Grande do Sul.

O SR. PRESIDENTE (Caio Riela) - Nobre
Deputado Paulo Paim, a Mesa recebe a carta enviada
pelo nobre Governador Olívio Dutra a V. Exa.

CARTA A QUE SE REFERE O
ORADOR:
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o SR. MILTON TEMER - Sr. Presidente, peço a
palavra para uma reclamação.

O SR. PRESIDENTE (Caio Riela) -Tem V. Exa.
a palavra.

O SR. MILTON TEMER (PT - Para uma recla
mação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, que
ro dizer, antes de fazer uma reclamação à Mesa, que
não responderei ao Deputado que fez a defesa do des
vio de conduta das funções normais das Forças Arma
das em favor do Estado. Isso faz com que elas se inte
grem na defesa do grande capital, oprimindo, inclusive,
a base militar, que nada tem a ver com isso, porque os
argumentos foram muito bem expendidos pelo Depu
tado Paulo Paim, que me antecedeu na tribuna.

Sr. Presidente, faço uma reclamação à Mesa
pelo fato de o Ministro das Comunicações ter quebrado
disposição constitucional que o obriga a responder, em
trinta dias, aos requerimentos de informação.

Nosso requerimento de informação, que visa
va fazer a escala, o histórico das tarifas no setor de
telecomunicações, não foi atendido. E ao pedir o
cumprimento da Constituição, tive a desagradável
surpresa de constatar que alguém da Primei
ra-Secretaria (e eu não quero dizer o nome) telefonou
para o meu gabinete solicitando a mim - estou me re
ferindo ao requerimento que encaminhei, através da
Mesa, ao Ministério Público pedindo providência no
sentido de que fosse estabelecido um processo de
responsabilidade contfa o Ministro das Comunica
ções - que atenuasse os termos do pedido constituci
onal, a fim de que houvesse mais uma prorrogação
de prazo.

Não cabe a nós 'fazer concessões ao Sr. Mi
nistro quando S. Exa. não cumpre disposição consti
tucional. Cabe à Mesa tomar as providências legais, e
não interferir nos gabinetes dos Deputados solicitan
do que o Parlamentar atenue os termos do requeri
mento de informação.

Então, encaminho à Mesa Diretora ofício à Pre
sidência da República para que o fato seja noticiado
ao Sr. Procurador-Geral da República, a fim de que
S. Exa. tome as devidas providências.

O SR. PRESIDENTE (Caio Riela) - Nobre Depu
tado Milton Temer, recebemos a reclamação de V. Exa.
e a encaminharemos à Presidência da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Caio Riela) - Mais uma
vez, convoco os nobres Deputados, que se encon
tram nas Comissões e nos gabinetes, a registrarem
suas presenças no painel para que a Mesa possa dar
início à Ordem do Dia.

Com a palavra o Deputado Babá.

O SR. BABÁ (PT - PA. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, provavel
mente os policiais civis e militares do meu Estado en
trarão em greve para que o Governo de Almir Gabriel
lhes pague um salário digno. O Governo só utiliza a
Polícia para reprimir trabalhadores, mas no momento
de conceder-lhe um salário digno, nega-se a fazê-lo.

Quero chamar a atenção dos Parlamentares para
a mobilização dos funcionários públicos federais que
hoje está sendo realizada no Auditório Nereu Ramos.

Funcionários públicos federais estão usando essa
camisa, protestando contra os cinco anos de congela
mento salarial, porque não mais suportam a condição
de vida que lhes foi imposta por este Governo.

Todos se lembram bem da campanha de Fernan
do Henrique Cardoso à Presidência da República,
quando ele mostrava os cinco dedos da mão e dizia
que eles representavam a saúde, a educação, a habi
tação, a agricultura e o emprego. Dizia que iria defen
der o povo brasileiro, mas justamente essas condições
básicas foram as mais atacadas, além do salário míni
mo vergonhoso hoje imposto por este Governo.

Há um cartaz dos funcionários públicos mos
trando que os cinco dedos significam cinco anos de
congelamento salarial. Não mais podemos aceitar
que os funcionários públicos sejam desrespeitados
como o são por este Governo. O Governo diz não ter
dinheiro para conceder aumento ao funcionalismo pú
blico, congela e avilta seus salários e suas condições
de vida, tudo com claros objetivos.

Como já disse outras vezes da tribuna, o Sr.
Fernando Henrique Cardoso nada mais é do que uma
marionete do Fundo Monetário Internacional, pois se
gue as ordens dos banqueiros - e precisa economi
zar no aumento do salário mínimo do País -, retiran
do, como disse o Deputado Paulo Paim, dinheiro de
18 milhões de aposentados e pensionistas.

O Sr. Fernando Henrique Cardoso, quando ten
ta empurrar para os Estados a decisão de estabelecer
um salário mínimo de 180 reais, na verdade quer con
gelar o salário de pessoas que dedicaram sua vida ao
País - os aposentados e os pobres pensionistas. São
apenas 151 reais, que chegam a prejudicar os 18 mi
lhões de trabalhadores.

Mas os funcionários públicos federais, que
sustentam toda a máquina dos Poderes Executivo,
Judiciário e Legislativo, das universidades, dos de
mais órgãos públicos, aqueles que estão na labuta
diária, não mais agüentam esse congelamento sa~

larial.
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Por isso, estão indo à luta. E é a eles que gostaria
de me dirigir: aos, trabalhadores da Câmara que estão
sem receber as horas extras e o vale- alimentação, em
face da inexistência de dinheiro para pagá-los.

Ora, como não existe dinheiro, Srs. Deputados,
se o Governo Federal só no último ano pagou 99 bi
lhões de reais de juros e amortização da dívida?
Como não há dinheiro no País se há dinheiro para sal
var bancos falidos, se há dinheiro para os amigos do
Sr. Fernando Henrique Cardoso, que sustentaram a
campanha de S. Exa.? Aí há dinheiro. Há dinheiro
para os grandes latifundiários, porque a bancada ru
ralista lhes dá sustentação. E o Sr. Fernando Henri
que Cardoso pode precisar desses votos, como no
caso dos usineil'Os daquela região de Pernambuco
que tinham e continuam tendo uma dívida junto ao
Banco do Brasil de mais de 8 bilhões de reais.

E o que fe2: o Sr. Fernando Henrique Cardoso?
Retirou dinheiro do Orçamento, do funcionalismo pú
blico para injetar também no Banco do Brasil- porque
senão este banco quebraria - a fim de agradar os
amigos usineiros. Os trabalhadores estão sabendo
disso e não mais; suportam essa situação.

Os funcionários públicos estão em mobilização.
E com essa mobilização esperamos que a Andes, a
Fasubra, o Sindsep, o Condesef, todos os funcionários
públicos nacionais, façam uma greve geral no País
para mostrar ao Sr. Fernando Henrique Cardoso que
nós, funcionários públicos professores - sou profes
sor da Universidade Federal do Pará -, estamos com
nossos salários congelados, com cortes diários nas
verbas da univen;idade por ordem do Banco Mundial,
do Fundo Monetário Internacional e dos banqueiros
que vêm a este País sugar o dinheiro dos trabalhado
res para alimentar suas fortunas.

Sr. Presidente, nós, trabalhadores brasileiros,
repito, não mais suportamos essa situação.

A corrupção se espalha pelo País, de São Paulo
ao Acre, envolvendo Parlamentares, juízes e policiais.
Esta é, infelizmente, a cara deste País.

Por isso, SI'. Presidente, queremos dizer que os
funcionários púbHcos vão fazer uma grande mobiliza
ção. Esses cinco anos de congelamento salarial se
rão respondidos com muita luta.

O SR. GERSON GABRIELLI (PFL - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, gostaria de dar graças a Deus por estar
aqui. É muito bom quando Deus permite aos homens
que realizem seus sonhos. No dia 5 de outubro passa
do tivemos a oportunidade, desta tribuna, de registrar
nossa satisfação por ter o Congresso Nacional resga-

tado o Estatuto da Microempresa e da Empresa de
Pequeno Porte, que ficou adormecido nesta Casa por
quinze anos. Ontem fizemos justiça a 2,8 milhões de
empresários que agonizavam na UTI.

Ao longo desses vinte anos, Sr. Presidente, polí
ticas econômicas equivocadas destruíram todo o sis
tema produtivo nacional, comprometendo uma gera
ção de empreendedores. Felizmente, ontem tivemos
a aprovação do Refis.

Como consta desta documentação fotográfica, no
dia 11 de junho do ano da graça de 1999 estivemos com
o Presidente Fernando Henrique Cardoso, a quem leva
mos o pleito do setor, pedindo a renegociação de suas
dívidas. Ele acolheu o pedido com sensibilidade. Faz
oito meses que estamos trabalhando para isso. Foi ge
rada uma medida provisória e ontem, finalmente, pude
mos praticamente ver a perspectiva de uma geração de
empreendedores voltar a trabalhar e produzir.

Mas o Refis ainda não é o ideal, Sr. Presidente,
precisamos avançar mais. Temos um processo de ne
gociação para aperfeiçoar o Refis. O Governo brasile
iro se rende à evidência dos males feitos à economia
nacional pelos planos econômicos nos últimos anos.

Uma geração de empreendedores precisa ser
valorizada e precisa voltar ao mercado de trabalho.
Ao longo desses oito meses, tivemos ajuda substan
cial para que isso viesse a acontecer, com a aprova
ção do Refis.

Gostaria de fazer justiça ao Presidente da Repú
blica, Fernando Henrique Cardoso, agradecendo a S.
Exa. por ter atendido à reivindicação de 2,8 milhões de
empresários de renegociação de suas dívidas.

Agradecemos também ao Presidente do Sena.
do, Senador Antonio Carlos Magalhães, que por duas
vezes interferiu positivamente em relação ao Refi:;.
Quando o pleito foi encaminhado ao Presidente da
República, no ano passado, nós o alertamos sobre a
data-limite da medida provisória. Antecipando-se ao
Congresso Nacional, S. Exa. viabilizou a prorrogação
do Refis e a sua transformação em lei.

Mas outras pessoas ajudaram nesse processo,
como o Ministro Aloyzio Nunes Ferreira e os compe
tentes Marcelo Cordeiro e Paulo Souza, do Palácio do
Planalto, que participaram diretamente desse proces
so de negociação.

Gostaria também de agradecer ao Ministro Alci
des Tápias, que foi sensível ao clamor e às propostas
do setor, em muitas e muitas reuniões que tivemos
para tentar convencê-lo da angústia e da agonia d0
setor produtivo.
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Finalmente, quero agradecer aos Parlamentares
que ontem vieram a esta Casa e deram o seu apoio a
esses empresários no processo de negociação com o
Governo e com suas lideranças nesta Casa.

Mas eu gostaria de fazer uma referência ao nosso
Everardo Maciel, Secretário da Receita Federal. Or.
Everardo Maciel, reconheço o seu denodo, a sua voca
ção de homem público em relação aos impostos, à ad
ministração do nosso País. Mas é preciso, meu caro
Everardo Maciel, que o senhor entenda que um país
não se constrói com moedas, mas com homens motiva
dos; que a moeda não pode valer mais do que o homem
e que, se as contas públicas explodem todos os meses,
não é culpa do setor produtivo. Ao contrário, o setor pro
dutivo nacional tem sido vítima da imperícia dos suces
sivos Governos e seus malfadados planos econômicos.

Hoje é um dia de contabilizar vitórias. Ainda on
tem, no Supremo Tribunal Federal, tivemos outra
grande vitória, quando foi derrubada mais uma trucu
lência, mais um equívoco, ou seja, a chamada taxa do
Ibama, que na verdade era mais um imposto a mas
sacrar milhares de comerciantes no Brasil.

Sr. Presidente, como dizia Rui Barbosa, só é
digno dos seus direitos quem luta por eles. E o que
estamos fazendo aqui é isso, representando 2,8 mi
lhões de empresários que querem trabalhar, produzir
e querem o respeito do Governo brasileiro para que
possam realizar os seus sonhos e gerar emprego e ri
queza para o nosso País.

Obrigado.

O SR. RENATO VIANNA (Bloco/PMOB - SC.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, inicialmente, associo-me às manifesta
ções de pesar pelo falecimento do irmão do Presiden
te Michel Temer, em nome da bancada do PMOB do
meu Estado, Santa Catarina, pela admiração e apre
ço que temos pelo Presidente desta Casa.

Sr. Presidente, registro neste momento um fato
auspicioso para todos os catarinenses e demais bra
sileiros do sul do País. Amanhã, o Presidente da Re
pública, Fernando Henrique Cardoso, inaugurará o
primeiro trecho do gasoduto Brasil-Bolívia, com
1.180 quilômetros, entre Campinas e Florianópolis,
na cidade de Biguaçu. Esta é - como a duplicação da
BR-101, o corredor do Mercosul- obra das mais im
portantes, que por certo propiciará uma célere trans
formação econômico-social, o desenvolvimento turís
tico, novas oportunidades de renda e a geração de
empregos, com o fortalecimento e a diversificação do
nosso parque industrial.

Sr. Presidente, na qualidade de Relator do PIa
no Plurianual 2000/2003, considero essa obra, ao
lado da duplicação da BR-1 01, uma das mais impor
tantes no que diz respeito à geração de energia limpa,
mais barata, na busca de consolidação e estimulação
de novos investimentos industriais, garantindo a gera
ção de emprego e visando à ampliação do Mercosul e
das parcerias com os países vizinhos - Argentina,
Paraguai, Uruguai e Chile.

Considerado um dos maiores projetos constan
tes do Plano Plurianual para o período de 2000 a
2003, o gasoduto Brasil-Bolívia terá a capacidade de
transportar até 30 milhões de metros cúbicos de gás
por dia, o que corresponde a praticamente o dobro de
todo o consumo atual do Brasil. Para se ter uma no
ção da grandiosidade do projeto, Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, convém ressaltar que, se todo esse
gás natura! fosse utilizado na produção de energia
elétrica, seria suficiente para gerar em torno de 60 mil
megawatts - a metade do que produz Itaipu -, o bas
tante para abastecer uma área igual à dos Estados do
Paraná e de Santa Catarina juntos.

O gasoduto Brasil-Bolívia é também o mais im
portante e complexo projeto da Petrob~a3Gás S.A. 
Braspetro, subsidiária da Petrobras, e exigirá um in
vestimento da ordem de 2 bilhões de dólares, com
sua rede de dutos passando pelol? Estados de Mato
Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e
Rio Grande do Sul.

Trata-se ainda, Sr. Presidente, de um projeto
que consolida o processo de integração da América
Latina e que tem como característica peculiar a pre
servação da integridade do meio ambiente. Portanto,
busca o desenvolvimento sustentável da região Sul
na integração com a América Latina. A tubulação que
transporta esse gerador de energia limpa e econômi
ca, através de rios e fazendas, cruzando avenidas e
estradas, permeia 135 Municípios brasileiros, respei
tando rigorosamente as orientações do Estudo de
Impacto Ambiental, o ElA-RIMA do Ibama.

Gostaria de destacar, Sr. Presidente, para finali
zar, que, com a conclusão do trecho Campinas/Porto
Alegre, numa extensão da 1.180 quilômetros, o gaso
duto Brasil-Bolívia completa o traçado de 3.150 quilô
metros, disponibilizando já 8 milhões de metros cúbi
cos/dia de gás natural para os Estados de São Paulo,
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com be
nefícios que se estendem a Minas Gerais e Rio de Ja
neiro,.por meio de gasodutos de conexão.

O traçado do gasoduto, segundo a Petrobras, vi
sando a atender um mercado responsável por 82% da
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produção industrial brasileira, 75% do Produto Nacional
Bruto e 71 % do consumo energético nacional, segue a
filosofia do Governo Federal de atrair investimentos pa
ralelos para os segmentos industrial e termelétrico.

A chegada cio gás natural da Bolívia, o que ora sau
damos, além de tm.nsformar-se num marco da integração
continental que modifica substancialmente o perfil de
nos~a matriz energética, afastará definitivamente, Sras.
e SI'S. Deputados, o risco de racionamento ou corte de
energia nas regiões Sul e Sudeste do Brasil.

Sr. Presidente, nesta manhã, quero cumprimen
tar o Governo, em nome de todos os catarinenses,
por essa grande obra que virá a propiciar o desenvol
vimento integrado e sustentável da região Sul.

O SR. PRE:SIDENTE (Caio Riela) - Deputado
Renato Vianna, esta Presidência quer cumprimen
tá-lo e, ao mesmo tempo, dizer também que neste
momento está sendo passado por baixo do leito do rio
Uruguai, na minha cidade, Uruguaiana, o gasoduto
que vem da Argentina.

O SR. EURípEDES MIRANDA (PDT - RO. Pro
nuncia o seguintEl discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, ao demitir, sem qualquer critério, 9.600
servidores públicos, o Governador José Bianco praticou
um ato brutal contra os direitos humanos e sociais dos
trabalhadores e suas famílias. As conseqüências de sua
atitude irresponsável serão sentidas por toda a popula
ção de Rondônia, numa espécie de efeito cascata, au
mentando o desemprego, a miséria e o desespero de
milhares de pessoas. Fora isso, não há qualquer plano
de desenvolvimento para o Estado. Tudo o que está
sendo feito é um loteamento das atividades públicas na
forma de terceirização. A educação, a saúde e a segu
rança vivem um verdadeiro cenário de colapso.

A nota oficial do Governador, contendo ataques
pessoais, é uma forma de tentar livrar-se da respon
sabilidade pelo desastre que é o seu Governo. A ver
dade dói. É claro que o Governador Bianco deve ficar
nervoso quando Cl povo de Rondônia lhe joga na cara
que ele praticou um verdadeiro estelionato eleitoral,
ao prometer mundos e fundos aos servidores públi
cos e hoje tratá-los como imprestáveis, descartáveis,
revelando-se agora um enganador. Lamento que os
argumentos políticos e administrativos sejam troca
dos por insultos pessoais.

Antes de questionar uma aposentadoria alicerça
da em tempo de serviço prestado e vencimentos men
sais dos seus opositores, o Governador deveria explicar
à população por que os salários mais altos foram todos
mantidos e seu grupo de assessores continua intacto.

Ao usar argumentos como este contra a Oposi
ção, o Governador faz uma confissão de culpa. Até
porque para falar de salários dos seus opositores ele
deveria primeiro mostrar o seu próprio contracheque.
Ele não pode jogar na miséria milhares de cidadãos
em nome de um falso ajuste fiscal, e simplesmente
apontar o dedo para quem lhe mostra os erros. Isso é
cinismo. Não é argumento. É provocação que não dig
nifica a função de Governador.

É muito cômodo jogar a responsabilidade para
administrações passadas. Mas dos fatos o Governa
dor não vai conseguir fugir. Ele deve à população de
Rondônia uma explicação séria e convincente sobre
os atos de seu Governo. Precisa explicar um a um os
processos de terceirização que já foram e que serão
realizados no Estado. Precisa explicar ao contribuinte
o que está sendo feito com o aumento da arrecada
ção. Mas sobretudo, tem de assumir que cometeu um
ato arbitrário, violento e ilegal ao demitir 9.600 servi·
dores públicos, sem qualquer critério, a não ser o da
subserviência aos financistas do Palácio do Planalto.

Era o que tinha a dizer.
e SR. RENILDe LEAL (Bloco/PTB - PA. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, o que me traz a esta tribuna éa neces
sidade de elogiar mais uma vez o trabalho dos garim
peiros de todo o País, em especial os do meu Estado, o
Pará. Trata-se de classe que detém importância funda
mentai para a economia estadual, mas que nos últimos
anos teve cerceada a sua principal atividade.

Em recente pronunciamento que fizemos nesta
tribuna conclamamos a atenção dos nobres pares no
sentido de nos mobilizarmos, em ocasião oportuna, a
fim de dar início às discussões em torno da insusten
tável situação em que se encontram os garimpeiros
do Estado que ora represento nesta Casa. Ressaltei
ainda que o Projeto de Decreto Legislativo nº 84/99,
que dispõe sobre a liberação da lavra em Serra Pela
da, não suporta mais adiamentos em detrimento de
outras matérias de, talvez, igual importância.

Por não haverem ainda sido confirmadas as au
diências que solicitamos com as principais lideranças
do Congresso Nacional para o próximo dia 4 de abril,
informamos que está adiada a Marcha dos Garimpei
ros outrora agendada para aquela mesma data.

De outra forma, estamos envidando todos os
esforços necessários no sentido de aprovarmos, na
Comissão de Minas e Energia, o Projeto de Decreto
Legislativo nº 84/99. Certamente a Marcha dos Ga
rimpeiros será muito bem-vinda quando da votação
desse projeto.
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Mas ainda assim receberemos no dia 4 de
abril nesta Casa os principais líderes dos garimpei
ros para discutirmos um plano de ação, afim de
atender às suas reivindicações. Estarão conosco os
seguintes líderes: Joel Soares de Almeida - Presi
dente da Associação dos Garimpeiros de Serra Pe
lada - AGESP; Luís Emanuel da Mata Lima - Presi
dente do Movimento Pró-Sobra do Ouro de Serra
Pelada - MPSO; Francisco Barbosa da Silva - Pre
sidente do Sindicato dos Garimpeiros de Curionópo
tis - SGC; Raimundo Benigno Moreira da Costa 
Presidente da Associação dos Moradores de Serra
Pelada - AMOSP; José Bernardo Cardoso - Presi
dente da Cooperativa de Mineração dos Garimpei
ros de Serra Pelada - COMIGASP; Maurício Braga
de Souza - Presidente da Associação dos Bairros
de Serra Pelada e Curionópolis - ABAS.

Sr. Presidente, agradeço a V. Exa. esta opor
tunidade, pedindo seja meu pronunciamento regis
trado nos Anais desta Casa e divulgado no progra
ma A Voz do Brasil.

O SR. JOÃO MENDES (Bloco/PMDB - RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, a recente aprovação do projeto de
conversão da medida provisória que cria a Agência
Nacional de Saúde - ANS vem ao encontro da neces
sidade de claro gerenciamento, por parte das autori
dades públicas, da assistência suplementar à saúde.
Como órgão de regulação, normatização, controle e
fiscalização dessa atividade, a ANS tem por finalida
de institucional promover a defesa do interesse pú
blico na assistência suplementar à saúde, regulando
as operadoras setoriais, inclusive quanto às suas re
lações com prestadores e consumidores, contribuin
do para o desenvolvimento das ações de saúde no
País.

Dadas as conhecidas deficiências no sis
tema público de saúde e levando em consideração o
mercado milionário que envolve a assistência privada,
justifica-se plenamente a supervisão governamental
sobre tudo que respeita ao tema. Isso ninguém discute.
Afinal, atualmente, são mais de 2 mil e 800 empresas e
mais de 40 milhões de usuários envolvidos.

Todavia, vinha-se travando uma disputa políti·
ca acerca do lugar de instalação da sede da agên
cia, que, numa primeira edição da medida provisória
seria no Rio de Janeiro. A reedição da medida provi
sória, publicada em 31 de dezembro último, traz a
cidade de Brasília como sede e foro da ANS.

A discussão em plenário levou a novo acordo de
Líderes, garantindo a introdução de artigo que obriga o

Poder Executivo a enviar, no prazo de quarenta e cin
co dias, projeto de lei reabrindo a discussão sobre a
agência. Ponto mais polêmico do projeto de conver
são, a localização ideal da sede da ANS será discuti
da quando a proposta do Poder Executivo for apre
sentada.

Nesse ponto, acompanhando matéria publica
da na imprensa carioca, tomamos a liberdade de
apoiar a intenção do Ministério da Saúde de sediar,
na prática, a diretoria da ANS no Rio de Janeiro,
uma vez que se prevê a instalação de escritórios re
gionais em outras localidades.

Tal é o que ocorre com o Banco Nacional de De
senvolvimento Econômico e Social- BNDES, com sede,
de fato, no Rio de Janeiro. No caso da ANS, o Ministério
da Saúde argumenta que, como sucessora natural da
Superintendência de Seguros Privados - SUSEp, que
sempre funcionou no Rio, a agência, em Brasma, ficaria
com uma representação formal. Além disso, a escolha do
Rio de Janeiro como local deliberativo da ANS não se
prende a questões políticas e, sim, técnicas.

Srs. Deputados, felizmente o projeto de conver
são foi apreciado e aprovado, pois, de outra maneira,
mantida a polêmica em torno da localização da sede
da ANS, a medida provisória poderia ser alterada, o
que levaria o Presidente da República a reeditá-Ia.
Uma vez que a reedição sairia com a data deste ano,
as seguradoras e grupos de saúde somente estariam
obrigados a pagar anuidade a partir de 2001, fato que
só beneficiaria as empresas.

No que respeita à localização da sede da autar
quia, vinculada ao Ministério da Saúde, é imprescin
dível que a bancada do Rio de Janeiro se mobilize,
uma vez mais, para garantir o funcionamento da ANS
no Estado. Mantida a previsão legal da sede em Brasí
lia, precisamos apoiar o propósito ministerial de privile
giar, por critérios puramente técnicos, o Rio de Janeiro
para sede da autarquia. Para tanto, é fundamental a or
ganização da bancada carioca nesta Casa, da qual te
nho a subida honra de fazer parte.

Muito obrigado.

O SR. WELLINGTON DIAS (PT - PI. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, peço a V. Exa. que
faça constar dos Anais da Casa manifesto em defesa
do serviço público e pela dignidade do servidor públi
co, assinado pela Central Única dos Trabalhadores,
que, com certeza, espelha o nosso pensamento.

Muito obrigado.

MANIFESTO A QUE SE REFERE O
ORADOR:
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o serviço público é necessário pois, é ele o responsável pela prestação de serviços
básicos e essenciais para milhões de famílias brasileiras. Por isso, a nossa luta é em
defesa do serviço público capaz de atender com qualidade a todas as demandas sociais
existentes.

Serviço público, como o próprio nome diz, é para atender o povo. É dever do Estado
assegurar a toda população acesso à saúde, educação, transporte, justiça, assistência
social e outros serviços básicos. Infelizmente, temos presenciado ao longa de várias
décadas, governos irresponsáveis implementando políticas com o objetivo de
promover o desmantelamento desses serviços, penalizando justamente a população
mais pobre do nosso país.

Quando os servidores são demitidos ou caloados em disponibilidade, não sAo os
IÍnicos que sofrem as conseqüências. Toda a população, atendida de fonna precária
em órgAos públicos que funcionam com recunos escassos, é também vitimada. O
Brasil vem reduzindo a cada dia os gastos com os serviços públicos.

A lógica da política do governo me e da maioria dos governos estaduais e municipais
é a seguinte: retira as verbas do serviço público, promove o seu sucateamento,
impedindo-o de cumprir todas as suas obrigações. E, ao mesmo tempo, ataca os
servidores com arrocho nos salários e ameaças de demissão. O caso de Rondônia é
exemplar. O governo resolveu demitir mais de 10 mil funcionários, comprometendo
ainda mais a qualidade do atendimento em áreas como a educação e saúde.

O processo de privatização dos órgios públicos é também extremamente danoso psra
a população. O Estado deixa de cumprir a sua obrigaçlo e os serviços passam a ser
oferecidos nio mais de acordo com os ínteresses da maioria do povo, mas segundo a
lógica de mercado, ou seja, dando lucro aos seus executores.

Essa política é a mesma das privatizações que vem promovendo a entrega do
patrimônio público a grandes grupos econômicos de outros países. Geralmente, essas
privatízações têm causado aumento de despesas para a população em geral e a
qualidade dos serviços prestados é butante questionável. É o caso do setor telefônico
e das estradas, por exemplo.
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Quem tem decidido os rumos da nossa política econômica é o FML Eoquallto nossos
governantes se apressam em atender os interesses do capital especulativo
internacional, das grandes empresas transnadonais e dos grandes latifundiários, o
povo pena com. o arrocho salarial, o desemprego, a ~orJ'Upção desenfreada, e agora,
com esse desrespeitoso aumento do salário minimQ anunciado pelo governo FHe que
afeta principalmente os aposentados e pensionistas.

É preciso que o conjunto do movimento social caminhe junto oa luta tontra esses
governos e suas políticas excludentes. É precis~ que todos os $etores organizados da
sociedade empunhem a bandeira em defesa dos serviços públicos. Defender os
serviços públícos é defender todos os trabalhadores e a maioria do povo brasileiro.

Exigimos uma vida digna, com salários decentes, emprego, saúde, educaçio, moradia
e aposentadoria decente. Queremos garantir um futuro melbor para os nossos filhos.

TODOS JUNTOS VAMOS DEFENDER OS SERVIÇOS PÚBLICOS!

....~-.. .J-
~
tn
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o SR. CARLOS DUNGA (Bloco/PMDB - PB.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, inicialmen
te, quero manifestar meu pesar ao ilustre Presidente
desta Casa pelo 'falecimento do seu irmão, ocorrido
ontem na cidade de São Paulo.

Sr. Presidente, também solicito à Casa que
faça veemente apelo aos companheiros do Grupo de
Trabalho-Transposição do São Francisco no sentido
de que estudem a possibilidade de colocar em pri
meiro plano - e por isso quero pedir o apoio do nos
so Deputado Clementino Coelho - a vontade dos pa
raibanos' de levar água para o semi-árido daquele
estado pelo canal do rio Paraíba através do Cariri pa
raibano.

Era este o pronunciamento que desejávamos fa
zer no dia de hoje.

A SRA. MARIA ELVIRA (Bloco/PMDB - MG.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, registro
nos Anais desta Casa artigo da jornalista Mirian Gua
raciaba, publicado pelo Correio Braziliense, em que
faz uma análise das denúncias de Nicéa Pítta, intitula
do "Nicéa deve ser levada a sério".

Quero, representando a bancada feminina nesta
Casa, dizer que a nossa bancada efetivamente apóia
esse artigo e não c:oncorda com a desqualificação que
vem sendo dada por alguns à Sra. Nicéa Pitta.

ARTIGO A QUE SE REFERE A ORADORA:

NICÉIA DEVE SER LEVADA A SÉRIO

Vamos esquecer que Nicéia Pitta foi conivente
com a corrupção por muito tempo, e, em silêncio,
desfrutou das benesses obtidas pelo ex-marido. Na
prefeitura, acusam os adversários, Nicéa também
fez seu pé-de-meia. Não vamos lembrar que a
ex-primeira-dama. da maior cidade da América do
Sul deveria ter posto a boca no trombone há três
anos. Ou ainda: que foi levada ao extremo da expo
sição pública porque está morta de ciúme da vida
dupla de Celso. Pois era essa ontem a versão recor
rente no Congresso Nacional. As más qualidades de
Nicéa Pitta teriam o poder de reduzir a pó as denúnci
as graves que fez e repetiu. Gente considerada impo
luta dizia nos corredores da política que Nicéa teria se
desmoralizado em Brasília. Não trouxe provas à CPI
dos Remédios, nem acrescentou fatos novos ao de
por numa tumultuada sessão, com direito a colete à
prova de bala e 11 policiais federais. Há, no Congres
so, muita gente interessada em esquecer que Nicéa
existe.

Impossível, claro, não perceber o ódio de Nicéa,
o gosto de vinganç:a que ela experimenta ao denunci-

ar Celso Pitta e sua turma da prefeitura de São Paulo
e da Câmara de Vereadores. É evidente que Nicéa é
uma mulher torturada pelo despeito incontrolável.
Celso ficou com tudo e ainda tem namorada, diz ela.
Mas reduzir Nicéa à vingança barata de quem trans
formou um péssimo casamento num negócio falido é
desmoralizar os contribuintes. Nicéa, como Pedro
Collor, sabe do que está falando. A corrupção fre
qüentou sua cozinha. Pedro Collor também conviveu
de perto com a roubalheira. Também foi chamado de
louco pelo irmão Fernando, mas as denúncias foram
investigadas até o juízo final. No caso de Nicéa,
quem está recebendo sentença é ela. Pelo menos,
por enquanto.

O SR. CLEMENTINO COELHO (PPS - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, venho a esta tribuna para fazer uma avali
ação dos trabalhos do grupo que estuda a transposi
ção das águas do rio São Francisco. Acredito que já
ouvimos, nesse decorrer de tempo, técnicos mais ca
pacitados a falar do assunto, já ouvimos representan
tes políticos dos Estados de Minas Gerais, o Gover
nador Itamar Franco, e da Bahia, o Senador Antonio
Carlos Magalhães.

Acredito que já poderemos tirar algumas conclu
sões e esperamos que o Governo, na pessoa do Pre
sidente da República, possa realmente exercer o pa
peI de conciliador e facilitador desse projeto que não
veio para nos dividir.

Nesta semana, o próprio Ministro da Integração
Nacional reconheceu, num seminário promovido pelo
PPB e pela Fundação Mílton Campos, que houve
equívoco na introdução do projeto para a sociedade e
para o Plenário. E houve sem sombra de dúvida! Por
que o argumento mais usado pelos defensores do
projeto, com toda propriedade, é a segurança hídrica,
é a alavancagem, é a sinergia e a garantia de que as
águas do São Francisco serão suficientes para um
melhor manejo qualitativo e quantitativo dos açudes e
dos rios Jaguaribe, Apodi e Açu.

O argumento é verdadeiro. Mas essa é apenas
uma face da moeda - a segurança para o manejo da
água. A outra está gerando insegurança nas popula
ções ribeirinhas, nos estados da Bacia do São Fran
cisco. Estamos assistindo justamente a um elemento
vital e estratégico não só à sobrevivência, mas ao de
senvolvimento dessa região, ser transportado a qui
nhentos quilômetros de distância. E ninguém - nem o
Ministro, nem o Governo Federal - fez estudos mais
profundos, nem mesmo planos decenais, como exigia
o Senador Antonio Carlos Magalhães, para garantir
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água a esses estados ribeirinhos, que têm o direito ri
pário sobre as águas do São Francisco, justamente
quando precisarmos desenvolver os nossos po
tenciais de irrigação.

Já foram feitos levantamentos pela Codevasf,
pelo Planvasf, assim como pelo "Bureau of Reclama
tion" dos Estados Unidos, que constataram que o São
Francisco tem 3 milhões de hectares para serem irri
gados - e essa terra toda está a menos de 30 quilô
metros da margem do rio. Isto é uma reserva de pros
peridade dessa região. Essa é a nova fronteira agríco
la que o Brasil tem no século XXI, a fronteira agrícola
da produtividade, da tecnologia, da inserção do nosso
semi-árido vis-à-vis semi-áridos do oeste americano,
da Espanha, da Austrália, onde ocorrem ganhos de
produtividade.

Então está faltando ao Presidente e ao Ministro
garantirem a nós, ribeirinhos da Bacia do São Fran
cisco, que essa próspera reserva de água ficará into
cável. Está faltando o plano decenal cobrado pelo Se
nador Antonio Carlos Magalhães, já que há mais de
noventa anos existem intervenções isoladas e frag
mentadas no semi-árido, na Bacia do São Francisco.
É hora justamente de termos uma visão global, equili
brada, um balanço energético, ambiental e hídrico.

E pergunto, Sr. Presidente: existe água suficien
te hoje para irrigar esses estados e a Bacia do São
Francisco? Não. Mas existe água em outras bacias
que poderão ser transpostas se se fizer a regulamen
tação, a normatização e o devido planejamento.
Então, precisamos planejar para as gerações futuras
e não apenas para amanhã. Não existe água disponí
vel na conjuntura atual. Por isso temos de assumir
essa responsabilidade e garantir água para uma,
duas gerações nessa reserva de prosperidade. Acho
que temos uma solução salomônica se o Presidente e
o Ministro quiserem realmente se reconciliar com a
Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas do erro que
cometeram em introduzir um projeto que atende ape
nas a uma região, deixando de fora esses Estados.
Quer dizer, nossas autoridades não tiveram visão ho
lística, não planejaram.

Proponho uma reflexão mais profunda sobre o
assunto. Conhecemos bem essa polêmica, esse due
lo que existe sobre a água, e não poderia ser diferen
te. No Oriente Médio é motivo de guerra. Aqui esta
mos brigando pelo futuro das nossas gerações.

A própria condição das águas do Rio Grande do
Norte, do Ceará e da Paraíba é diferente. O Estado
mais crítico em termos de água é a Paraíba. Existem,
pela concepção do Governo, dois eixos: o Eixo Norte

e o Eixo Leste. O Eixo Norte, o mais caro, representa
80% das inversões na obra, que vão ser gastos hoje
para uso daqui a 25 anos. O Eixo Leste é o menor, re
presenta apenas 20% das obras. Então, que comece
mos a obra pelo Eixo Leste, que vai atender o Estado
mais crítico, a Paraíba, com apenas 16 metros cúbi
cos.

Assim, poderemos dar uma parada para estudar
o Plano Decenal, que o Senador Antonio Carlos Ma
galhães exigiu para toda a bacia, garantindo a trans
posição do Tocantins, os barramentos dos tributários
e definindo de uma vez por todas que a Chesf não vai
ser privatizada, para arquivar esse projeto maluco.
Garantiremos água para o semi-árido e, depois que fi
zermos todo esse planejamento, poderemos retomar
a obra do Eixo Norte, em nome da sociedade brasilei
ra.

Vamos refletir sobre isso. Vamos ter a humilda
de de reconhecer que erramos ao adentrar a casa
dos outros, levando o que lhes era mais precioso, sem
dar em troca nenhuma satisfação e nenhuma possibi
lidade de negociação. É preciso negociar com os
Estados da Bacia do São Francisco, porque é assim
que se faz no mundo civilizado. Foi assim que a Fran
ça e a Espanha fizeram e foi assim que fizeram com o
Rio Colorado o México e os Estados Unidos. Precisa
mos justamente ter essa competência para negociar.

É o apelo que faço.
Muito obrigado.
O SR. PAULO FEIJÓ (Bloco/PSDB - RJ. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, é com muita satisfação que venho à
tribuna desta honrada Casa de leis para expor a con
quista da inclusão no Orçamento Geral da União de
emenda que beneficiará o interior do Estado do Rio
de Janeiro, com reflexos imediatos, na área de saúde.
Trata-se de emenda de bancada que contempla com
R$10 milhões os Municípios de Campos, São João da
Barra e Macaé, para construção de três hospitais pú
blicos.

O Estado do Rio de Janeiro tem sido, historica
mente, vítima da desmobilização de sua bancada de
parlamentares no Congresso Nacional, registrando
perdas irreparáveis, em diferentes momentos do ce
nário político nacional. Entretanto, graças ao bom
senso, foi possível, nesta Legislatura, a mobilização
da bancada fluminense para que apresentássemos
emendas coletivas. E em função de meu rigor na de
fesa dos interesses do interior, conseguimos a apro
vação de inclusão de recursos para a construção dos
referidos hospitais.
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A área de saúde é um dos maiores gargalos do
desenvolvimento socioeconOmico do norte, noroeste
e centro-norte do Estado do Rio de Janeiro, amargan
do péssimos indicadores, comparáveis apenas aos
piores registrados em municípios do Nordeste do
País, como em reiteradas oportunidades tenho aler
tado desta tribuna.

Entendemos ser necessária a participação mais
efetiva do Governo Federal no equacionamento des
sas mazelas, motivo pelo qual, como membro titular
da Comissão Mista de Orçamento do Congresso Na
cional, me empenhei ao máximo na aprovação de
emendas que orbitassem na esfera social. municípios
de pequeno porte, como o de São João da Barra, não
reúnem as condições necessárias de ordem financei
ra para abraçar um projeto de alto grau de investimen
to como o de um hospital.

No caso dos Municípios de Campos e Macaé,
considerados pólos de desenvolvimento, a presença
do Governo Federal nas obras dos hospitais se funda
menta, se justifica, pelo fato de as prefeituras necessi
tarem de parceiros, que viabilizem os projetos, as
obras, com aparte de recursos, principalmente.
Entendemos como perfeitamente viável essa ajuda,
que é um caminho de mão dupla, na medida em que
os novos hospitais deverão, em muito, contribuir para
o processo de desafogamento das unidades conveni
adas ao SUS, em cada uma dessas duas cidades.

Desejo efetuar o registro, Sr. Presidente, de que
minha postura, como membro da Comissão Mista de
Orçamento, foi e será sempre a de avaliar o bojo das
emendas apresentadas pela sua abrangência, sem
desconsiderar, entretanto, e por força de minha repre
sentação parlamentar, os interesses diretos de meu
estado, dos municípios que compõem a minha base
de atuação.

Defendo esta minha postura, bairrista sim, de
representação regional sim, por acreditar que não
deve ser mais imputada ao Estado do Rio de Janeiro
nenhuma perda, em face da desarticulação de sua
bancada parlamentar. Assumimos e manteremos o
compromisso, indelével, de assegurar ao Estado do
Rio de Janeiro atenção especial do Governo Federal,
pelo tanto que essa Unidade da Federação contribui
com o desenvolvimento do País.

Eu assumo esta mesma postura e tenho de
fendido, no decorrer de meus dois mandatos como
Deputado Federal, tudo que se relaciona ao norte,
noroeste e centro··norte fluminense. São regiões que
muito fazem pelo engrandecimento econômico do
Estado do Rio e do Brasil e que muito pouco recebe-

ram em troca dessa colaboração. Meu mandato é de
minha região, do povo dos municípios de pequeno e
médio porte do interior do estado, que não mede sa
crifícios para fazer suas cidades crescerem e prospe
rarem, apesar de todas as dificuldades.

Encerro este pronunciamento, Sr. Presidente,
reiterando minha postura, nesta Casa, que será a de
lutar pela liberação de recursos aprovados no Orça
mento da União, que irão se traduzir em melhorias e
avanços, em particular, para o norte, noroeste e cen
tro-norte fluminense e para o Estado do Rio como um
todo.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB - SC. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, para saber aonde vamos, temos pri
meiro de saber onde estamos. Se nosso propósito é
definir objetivos para a política agrícola, o ponto de
partida é a correta avaliação da realidade do setor ru
ral. Muitas avaliações e interessantes diagnósticos
dos problemas da agropecuária brasileira têm sido
apresentados no plenário desta Casa. Temo, todavia,
que os aspectos negativos tenham sido pintados com
cores excessivamente vivas e que nossa visão da re
alidade tenha sido ofuscada pela névoa de dificul
dades que, embora graves, são, muitas vezes, passa
geiras porque decorrentes de fatores meramente
conjunturais.

Em prol de uma análise mais equilibrada e, por
conseguinte, mais realista da situação agrícola, privi
legio aqui os aspectos positivos de nossa agricultura.
Sem ufanismo nem elogios gratuitos, pretendo mos
trar os sucessos de nossa agricultura, assim como os
avanços da polftica agrícola pela simples razão de
que tal análise pode auxiliar a redefinição dos objeti
vos desta política.

Entre os aspectos positivos, ressalto, em primei
ro lugar, a transformação do próprio perfil da agricul
tura brasileira. Ainda há poucos anos, via-se um setor
rural segmentado entre agricultura de subsistência e
latifúndios improdutivos, domínio de "coronéis"; o que
hoje se vê é uma agricultura nitidamente empresarial.
Há, por certo, pequenos, médios e grandes produto
res rurais. Esses agricultores, no entanto, em sua vas
ta maioria, fazem jus ao adjetivo de "empresários
agrícolas". Praticamente desapareceu o "ranço feu
dal" que literatura tão recente quanto a da década de
ao insistia em atribuir ao setor agrícola nacional.

Os modernos agricultores brasileiros, empresá
rios agrícolas na perfeita acepção do termo, são aci
ma de tudo competentes. Se não, vejamos: na produ-
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ção de soja, o produtor'brasileiro dá show de produti
vidade e não fica atrás de produtor de nenhum outro
país do mundo. Mas o mesmo pode ser dito do produ
tor de citros de São Paulo, do produtor de arroz irriga
do do Rio Grande do Sul, dos produtores de fumo de
Santa Catarina e Rio Grande do Sul, dos produtores
de frutas temperadas desses mesmos estados e da
fruticultura irrigada do Nordeste. O frango brasileiro,
não importa a região de onde vem, não tem concor
rentes; o açúcar, de tão barato, é fonte de problemas,
mas para nossos concorrentes americanos e europe
us. Lembramos que os governos daqueles países
gastam bilhões de dólares em subsídios para manter
em atividade seus ineficientes produtores de açúcar.
Caso semelhante acontece com o álcool, produto
para cuja produção, a partir do milho, implica peso
considerável no orçamento do governo americano. O
próprio café, produto em que o País sempre teve po
sição preeminente, apresenta ganhos fantásticos de
qualidade e de produtividade, com a ocupação dos
cerrados, o adensamento da lavoura e a irrigação. O
algodão brasileiro, vencidas as dificuldades trazidas
pelo praga do "bicudo", volta a despontar como uma
das estrelas de nosso cenário agrícola, e o faz princi
palmente em áreas algodoeiras não tradicionais do
Centro-Oeste. Mesmo culturas tradicionais como o
milho e o feijão, conhecidos pelo baixo rendimento
por hectare, já se aproximam de marcas de produtivi
dade de países de agricultura avançada. Há, por cer
to, alguns poucos produtos em que ainda estamos
defasados pelos padrões mundiais. O trigo e os lácte
os são os casos mais notáveis. Mas, mesmo no caso
desses produtos, são palpáveis os ganhos de produti
vidade e a melhoria da qualidade.

Tais constatações, Sr. Presidente, nobres cole
gas, têm importantes conseqüências para a política
agrícola. A primeira delas é a de que o Brasil não pre
cisa temer a concorrência internacional. A globaliza
ção e o livre comércio são, de fato, terríveis para os in
competentes. Mas este, positivamente, não é o caso
da agricultura brasileira. Por isso, nosso objetivo não
pode ser o fechamento de nossos mercados. Deve
ser, isto sim, a abertura dos mercados dos outros.

Outra conseqüência diz respeito ao próprio ob
jetivo da política agrícola. Uma vez que os agriculto
res brasileiros mostraram sua capacidade de produzir
a preços competitivos, os obstáculos à expansão da
agricultura não residem no lado da oferta, mas no
lado da demanda. Se a produção não cresce mais, se
a área cultivada está estagnada e se faltam incentivos
à adoção de tecnologias ainda mais modernas, é por-

que falta demanda para os nossos produtos. A de
manda externa está prejudicada pelo protecionismo
dos países ricos, e a demanda interna não cresce pOi

causa das dificuldades macroeconômicas que têm
mantido a economia brasileira a passo de cágado,
por exatas duas décadas. É essa insuficiência de de
manda que deprime os preços e que tem levado mui
tos agricultores a abandonarem os campos. É na ex
pansão da demanda que se deverá procurar alento
para as dificuldades do setor.

A capacidade de competir em mercados globais
conquistada, em tão pouco tempo, pelos agricultores
brasileiros não teria sido possível não fosse a capaci
dade de brasileiros de criar novas tecnologias e de
disseminá-Ias e a capacidade dos agricultores de ab
sorvê-Ias. Cito, aqui, três marcos do avanço tecnoló
gico de nossa agricultura. O primeiro foi o conjunto
das tecnologias que permitiram que a grande região
dos cerrados fosse conquistada para a agricultura. Há
apenas uma geração, os solos da quinta parte do ter
ritório nacional só serviam "para fazer chão", como di
zia o povo daquelas regiões em seu Iinguajar colorido.
Hoje, aquelas mesmas regiões presenciam recordes
de produtividade e são a única grande área de reser
va - cerca de 100 milhões de hectares - para a ex
pansão da agricultura mundial em áreas não floresta
das.

O segundo marco foi a introdução da técnica do
plantio direto. Por meio dessa nova tecnologia, tem
sido possível compatibilizar o aumento da produção
de alimentos com a conservação do solo, pela quase
total eliminação da erosão, e, ainda por cima, com re
dução de custos de produção. Se alguma tecnologia
pode nos aproximar do ideal da agricultura sustentá
vel, esta será a do plantio direto. Pois tal tecnologia,
Sr. Presidente, já é quase universalmente adotada na
produção de grãos da região Sul, em boa parte do Su
deste, e já avança, célere, pelo Centro-Oeste.

O terceiro marco são os avanços no controle da
febre aftosa. Este é um indicador de grande importân
cia. Poucos eventos são tão característicos do subde
senvolvimento quanto os problemas sanitários. A
existência de semelhantes problemas em território
brasileiro coloca nosso País com os pés firmes no
Terceiro Mundo. A resistência dos produtores rurais a
tomar cuidados sanitários é uma medida da distância
que ainda nos separa das nações mais avançadas.

É, portanto, com extrema satisfação e mesmo
com indisfarçável ponta de orgulho que relembro aqui
que os três estados da região Sul já foram declarados
"área livre de febre aftosa" e que boa parte das re-
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9i'::;es, Sudeste e Centro-Oeste está prestes a atingir o
mesmo status. Mesmo nas regiões Norte e Nordeste,
o número de focos dei febre tem caído vertiginosa
mente, e já se viEilumbra o dia em que, livre dessa do
ença, o Brasil possa, finalmente, participar, com todo
o seu peso, do mercado mundial de carne bovina.

Os avançaI; da agricultura são ainda mais sur
preendentes quando se lembra que foram conse
guidos em conjuntura extremamente desfavorável:
hiperinflação e conseqüente volatilidade de preços,
repressão finamieira, estagnação econômica, câm
bio defasado, c:arga tributária insuportável e in
fra-estrutura aels frangalhos. Agora, felizmente,
tudo indica que () País começa a superar esses pro
blemas. Conquistou-se a estabilidade de preços e o
realismo cambial; houve avanços na legislação tri
butária, como a l_ei Kandir; o custeio agrícola é feito
a juros fixos, não indexados; e, no caso dos fundos
constitucionais, até mesmo créditos de investimento
ficaram livres do espectro da correção monetária;
têm-se expandido mecanismos privados de financia
mento da produção e de proteção contra o risco; insti
tuiu-se o Pronaf, que, apesar dos percalços, foi uma
inegável conquista do pequeno agricultor familiar; e a
dívida agrícola, uma pesada herança dos longos
anos de crise, encontra-se equacionada de forma sa
tisfatória.

Sr. Presidente, nobres colegas, estamos plena
mente informadcIs a respeito dos graves problemas
da agricultura brasileira, e esses problemas muito nos
preocupa. Mas, se dedicarmos um momento sequer
para refletirmos sobre os avanços conseguidos pelo
nosso setor rural em circunstâncias as mais adver
sas, não podem()s esconder nosso otimismo agora
que as condições gerais da economia apresentam ní
tidos sinais de melhora. O catastrofismo só interessa
a quem achar que quanto pior, melhor.

Era o que tinha a dizer.
O SR. LUIZ RIBEIRO (Bloco/PSDB - RJ. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, venho hoje à tribuna para comunicar
ao Plenário desta. Casa a ida de uma Subcomissão da
CPI dos Medicamentos à cidade de Teresópolis, Esta
do do Rio de Janoiro. Essa viagem, aprovada por una
nimidade pela Comissão, prende-se a fatos ampla
mente noticiados pela grande imprensa: a venda de
medicamentos por farmácias de Teresópolis que per
tenciam à Secretiaria de Saúde da cidade, ou seja, ao
SUS.

Seis pessoas foram presas e prestaram depoi
mento na 110· Delegacia de Polícia. Elas descreve-

ram um esquema de venda de remédios do SUS que
só poderia acontecer com o envolvimento ou, no míni
mo, a omissão de autoridades municipais.

A verdade é que fatos como esse tem de ser
apurados com absoluta rapidez e profundidade, o que
será feito pelos deputados da CPI. Serão ouvidas
quatorze pessoas, sendo nove integrantes do Conse
lho Municipal de Saúde, que durante suas reuniões
denunciaram ou simplesmente se manifestaram
quanto à falta de remédios nos postos de saúde de
Teresópolis.

Sr. Presidente, rogo a V. Exa. determinar a divul
gação deste pronunciamento no programa A Voz do
Brasil.

Muito obrigado.

O SR. ALEXANDRE SANTOS (Bloco/PSDB 
RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, é com grande satisfação que
ocupamos hoje esta tribuna para comentar os termos
da última mensagem do Presidente Fernando Henri
que ao Congresso Nacional, por ocasião da recente
abertura do ano legislativo.

Parece realmente de muito bom alvitre que Sua
Excelência tenha definido, como meta prioritária para
o ano 2000, a realização de programas para redistri
buição de renda e erradicação da miséria no território
nacional. Na mensagem referida, o Presidente fez
questão de frisar que é objetivo de seu Governo todos
os brasileiros usufruírem do crescimento econômico,
o que significa alteração mais na natureza do que no
volume de gastos públicos.

Tem razão o Sr. Fernando Henrique quando
aponta a grandeza do desafio. Segundo as contas do
Governo para osúltimos cinco anos, dos 210 bilhões
de reais investidos em programas sociais, apenas
15% beneficiaram as camadas mais pobres da popu
lação. Sabe-se ainda que, desses recursos, 21 % ter
minaram por favorecer a faixa mais rica.

Para corrigir tal distorção, o Presidente já esta
beleceu metas para até 2003, ampliando as já previs
tas no programa Avança Brasil e no Plano Plurianual
de investimentos. Entre elas destacam-se: a coloca
ção de 2,1 milhões de trabalhadores no mercado de
trabalho; a alfabetização de todas as crianças em ida
de escolar; a ampliação, para ainda este ano, do con
tingente de trabalhadores qualificados de 8 para 20
milhões; o atendimento a pelo menos 200 mil famílias
por meio do programa habitacional Minha Casa. O
Governo prevê, ainda, a redução dos índices de anal
fabetismo, de 14,7% para 10%. Espera, também, di-
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minuir significativamente a taxa dE' mortalidade infan
til e a desnutrição na infância.

O otimismo presidencial, do qual compartilha
mos, justifica-se. Experimentamos agora a tranqüili
dade em relação à recente turbulência econômica ca
usada pela conjuntura internacional. Todos conhece
mos as dificuldades impostas pela crise, especial
mente no que se refere ao câmbio. Sabemos, porém,
que a situação está sob controle e que se pode acre
ditar na perspectiva de crescimento em torno de 4%
do PIB para este ano. Do mesmo modo, já se configu
ram condições favoráveis para a tão esperada redu
ção da taxa de juros.

Na prática, e como bem esclareceu o Sr.
Fernando Henrique, trata-se do anúncio de uma nova
relação a ser estabelecida entre Estado e sociedade.
É a adoção, de forma explícita, de uma atitude nota
damente intervencionista no que se refere às ques
tões sociais e à melhoria das condições de vida do
povo brasileiro. Segundo Sua Excelência o Governo
vai se concentrar "na formulação de políticas públicas
degeração de emprego e renda, além de ações com
pensatórias voltadas para os grupos sociais e as re
giões mais carentes". Para tanto, os investimentos a
serem realizados até o fim de seu Governo serão de
mais de 1 trilhão de reais, distribuídos entre os 365
programas do Avança Brasil: 585 bilhões para a área
social, 212 bilhões para a infra-estrutura, 134 bilhões
para o setor produtivo, entre outros.

Diante da atitude presidencial, e dos números
apontados recentemente, temos, na verdade, muito a
comemorar. Tudo indica que o Brasjl pod~, e_nfim, Ie
romar os trilhos do crescimento econômico, inaugu
rando, com os investimentos apontados, uma nova
fase de melhor distribuição de riqueza e justiça social.

É assim, Sr. Presidente, na convicção de que te
mos todos o direito de estar otimistas, que também
reafirmamos nosso propósito de continuar trabalhan
do, envidando todos os esforços pela construção de
um país mais justo, onde todos tenham acesso às
oportunidades e a condições de vida mais dignas.
Que a mensagem presidencial tenha o condão de
sensibilizar todos os partidos, para uma luta conjunta
em torno desses ideais.

Muito obrigado.
O SR. OSMAR SERRAGLlO (Bloco/PMDB 

PRo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
sou Deputado da região noroeste do Estado do Para
ná, que faz divisa com o Paraguai. Trata-se, portanto,
de área que está submetida às exigências de ratifica
ção dos títulos outorgados pelo Estado, segundo re-

gra a Lei 11º 9.871, de novembro passado. Essa lei é
decorrente de medida provisória que mereceu ampla
discussão no Congresso Nacional, com manifesta
ções advindas de todos os estados que fazem frontei
ra com outros países.

A conclusão foi a da absoluta inutilidade da rati
ficação dos títulos de pequenas e médias proprieda
des para os objetivos pretendidos pelo Governo, além
de traduzir-se em ônus desnecessários, prejudicando
nossos já sofridos agricultores.

Pois bem, Sr. Presidente, apesar do ajustado
nesta Casa e do expressamente estabelecido na Lei
nº 9.871, em seu art. 4º, no sentido de que se consi
deram ratificados de ofício todos os títulos referentes
a pequenas e médias propriedades, recebemos co
municado da Federação da Agricultura do Estado do
Paraná - FAEP, por meio de seu Presidente, Sr. Ágide
Meneguetti, advertindo-nos que está em elaboração
instrução normativa no Incra, cujo item 4.2 preconiza:
"Quando a ratificação ocorrer de ofício, o Incra exigirá
do interessado a documentação de que trata ã pre
sente instrução".

Em outras palavras, Sr. Presidente, o Incra está
rasgando a lei. Primeiro, porque seu art. 49 expressa
mente regra: "Ficam ratificados". Portanto, é a lei que
está ratificando, e não o Incra. Não diz a regra: fica au
torizado o Incra a ratificar, mas, sim, ficam ratificados.
E não impõe nenhum dever a qualquer proprietário,
no sentido de que deva diligenciar ratificação. É preci
so recordar o princípio da legalidade. Ninguém é obri
gado a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa senão

_em virtude de lei. Logo, a exigência do-Incra desborda
do sistema normativo.

Em segundo lugar, a exigência da mesma docu
mentação, quer dos que devem ratificar, quer dos que
tiveram legalmente ratificados seus títulos, importa
em tornar nulo o benefício que adveio da lei.

Este Parlamento e o próprio Governo assegura
ram aos pequenos e médios produtores rurais a vali
dade de seus títulos, procedendo sua ratificação por
meio da própria lei. Absurdo será, por isso, se os mes
mos terão de realizar todas as tarefas técni
co-burocráticas exigidas dos imóveis que devem ser
ratificados, ou seja, levantar a cadeia sucessória do
domínio da propriedade e promover a medição e a
demarcação dos imóveis, entre outros serviços e
documentos.

Sr. Presidente, exigindo o que a lei dispensou, o
Incra coloca o Governo em situação "detrimentosa"
junto à população e faz com que se movimentem os
órgãos representativos dos produtores rurais para
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buscarem na Justiça o respeito ao que foi decidido
pelo Congresso Nacional, ao aprovar a lei de conver
são.

Sras. e Srs. Deputados, remanescem apenas
nove meses para escoar o prazo concedido por lei
para promoção daquelas ratificações. Houve um atra
so enorme nos meandros democráticos, na regula
mentação da norma pelo Incra, o que restringiu o pra
zo para que os produtores pudessem saber como de
veriam proceder. E agora, paradoxalmente, eis que se
extrapola a lei.

Temos certeza de que o Presidente do Incra dili
genciará o necessário para evitar tais exigências ilegais,
o que impedirá que o Governo que apoiamos seja ques
tionado, quer neste parlamento, quer na justiça, por tor
nar inócua a lei que aqui aprovamos, ratificando auto
maticamente os títulos das pequenas e médias proprie
dades localizadas na faixa de fronteira.

Sr. Presidente, era esta a advertência que dese
jávamos fazer ao Incra ao pretender editar uma instru
ção normativa que desborda da lei.

Solicitamos a divulgação deste pronunciamento
nos meios de comunicação da Casa.

O SR. GESSIVALDO ISAIAS (Bloco/PMDB - PI.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, gostaria de registrar, de acordo com o
Regimento Interno, a apresentação de projeto de lei, de
minha autoria, que acrescenta parágrafos à Lei de Dire
trizes e Bases da Educação Nacional- LDB, proporcio
nando melhorias no ensino fundamental, no sentido de
minimizar fenômeno perverso que verificamos: crianças
deixam de freqüentar a escola ou freqüentam o ensino
de 1Q grau com grande dificuldade, pois próximo as
suas moradias não existe escola pública com vagas su
ficientes para atendê-Ias, deixando, às vezes, em situa
ção desesperadora e humilhante, pais em filas que du
ram semanas, dormindo ao relento, com sorteios de va
gas, pedidos especiais atendidos etc.

Ou o Poder Público, quer em âmbito estadual,
quer em âmbito municipal, constrói mais escolas ou
melhora as existentes, gastando bem as verbas a si
destinadas, ou então indenize ou compense com o
particular, até com bolsas de estudo, como já prevê a
legislação, em virtude de matrícula em escola particu
lar quando, num raio de doze quilômetros da residên
cia, em zona urbana do educando, não houver esta
belecimento de ensino público com vaga disponível e
o mais próximo for o particular.

Muito obrigado.
O SR. AVENZOAR ARRUDA (PT - PB. Sem re

visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-

tados, os servidores públicos estão, neste momento,
no auditório Nereu Ramos, realizando ato em defesa
de reajuste salarial para as diversas categorias. Que
rem, por todos os meios, abrir uma negociação com o
Governo Federal.

Evidentemente, o Governo vai alegar, ou já está
alegando, que não há recursos para atender às reivin
dicações salariais dos servidores. É notório também
existirem argumentos contrários que demonstram
bem a existência desses recursos. Para isso, bastaria
fazermos um levantamento das diversas despesas
que compõem hoje o Orçamento da União: publicida
de, juros, obras condenadas pelo Tribunal de Contas
da União, e assim por diante.

Mesmo assim, poderíamos também fazer, sem
considerar os gastos que citei anteriormente, o deta
lhamento das despesas com pessoal, com efetivo,
com servidores civis e militares, com cargos comis
sionados, com diárias e com serviços de terceiros.
Quando fizermos esse detalhamento, certamente ire
mos perceber que, mesmo analisando as despesas
com pessoal, as distorções são imensas e, portanto,
é possível conceder um reajuste de salário aos servi
dores que efetivamente estão trabalhando desde que
se faça um enxugamento das despesas com pessoal,
particularmente na parte de serviços de terceiros, de
cargos comissionados, de diárias e de outras despe
sas que entram na conta de pessoal, mas que não es
tão sendo dirigidas para os servidores.

Por tudo isso, não vejo como o Governo se recu
se a negociar com as entidades representativas dos
servidores. O Governo não é obrigado - e não tem os
meios para isso - a atender as reivindicações, mas
creio que, num Estado e Governo democráticos, ele
tem a obrigação de receber as entidades sindicais
para negociar. E não pode se recusar a isso. Pode até
se recusar a atender reivindicações, mas não pode
tratar as entidades sindicais e representativas dos
servidores como se não existissem, como se fos
sem algo estranho à administração pública. E é
esse o procedimento adotado por Governo que se
diz social-democrático e defensor do Estado de Direi
to.

Ora, não podemos, sob pena de estarmos sen
do coniventes, silenciar diante de ato autoritário, que
é a recusa sistemática de as comissões estabelece
rem negociações com quem, de fato, represente os
servidores públicos. Daí a necessidade de manifesta
ção dó Congresso Nacional para dizer que, no Estado
Democrático de Direito, além da representação deste
Congresso, os servidores têm sua representação sin-
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dical. E, no caso da negociação salarial, é essa repre
sentação que deve ser ouvida.

Não podemos tolerar que o Governo, que vem
alterando sistematicamente os serviços públicos e as
regras de tratamento em relação aos servidores pú
blicos, recuse-se a negociar e a apresentar proposta
concreta para os servidores. Do mesmo modo que o
Governo não é obrigado a atender as reivindicações,
os servidores também não são obrigados a aceitar a
proposta do Governo.

Não podemos permitir que a falta de diálogo e
de democracia continue imperando. O Governo não
recebe as representações classistas dos servidores
nem oferece qualquer proposta, dando a marca de
um Governo autoritário, intransigente, incompetente
e ineficaz.

Era o que tinha a dizer.
O SR. ROBÉRIO ARAÚJO (Bloco/PL - RR.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, o Instituto Brasileiro de Geo
grafia e Estatística - IBGE, tem em suas pesquisas
dados que mostram existir cerca de 151 mil índios
brasileiros vivendo atualmente em áreas urbanas, o
que corresponde a quase metade dos existentes no
Brasil.

Analisando friamente, sabe-se que essa estatís
tica do IBGE parece-nos até modesta porque a cada
dia que passa o índio deixa a floresta e procura as ci
dades em busca de melhores condições de vida por
que não recebe o apoio necessário.

Esse êxodo indígena para os centros urbanos é
verificado principalmente na Amazônia, porque hoje,
nas demais regiões, o índio já vive praticamente nas
cidades, de forma precária e sendo sempre humilha
do.

Mesmo com esse grande êxodo que se verifica
na Amazônia, em Roraima a situação é bem diferente.
Lá, mesmo sem ter o apoio necessário dos órgãos fe
derais e lutando com todo tipo de dificuldade, eles
preferem ficar nas suas áreas de origem, manten
do-se fiéis à terra onde nasceram.

Mas a situação está ficando cada vez pior. O ín
dio quer continuar em suas terras, mas sem meios
para sobreviver torna-se cada vez mais complicado.

Os problemas vão desde a falta de meios para
desenvolver suas lavouras até a comercialização dos
seus produtos para os centros consumidores, porque
não possuem meios de transporte e as estradas en
contram-se sempre intransitáveis.

O Governo Federal tem um programa, o Pronaf,
agora vinculado ao Ministério do Desenvolvimento

Agrário, que poderia, muito bem, dar a devida assis
tência às comunidades indígenas no que se refere ao
plantio e comercialização dos seus produtos agríco
las.

Os índios roraimenses, hoje num processo de
aculturação, dominam muito bem o artesanato e com
a venda dos seus trabalhos poderiam obter recursos
para sua sobrevivência.

O Ministério do Desenvolvimento Agrário, ao
qual está vinculado o Pronaf e que presta assistência
ao pequeno e microagricultor, pode, muito bem, es
tender sua ajuda também aos índios.

As comunidades indígenas não querem favor.
Apenas ser tratadas de forma igual aos brancos. Por
isso, solicitamos, desta tribuna, ao Ministro Raul
Jungmann que inclua as comunidades indígenas de
Roraima nos programas do Pronaf, a fim de que os ín
dios roraimenses possam ter equipamentos necessá
rios para melhorar sua produtividade e aumentar a
produção.

Dando condições, temos plena certeza de que
os índios transformarão sua agricultura de subsistên
cia em agricultura de renda familiar, trabalhando de
forma honesta, sem precisar de favores.

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

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, no dia 23 de fevereiro deste ano estive
mos na tribuna desta Casa chamando a atenção dos
nobres colegas para problema que reputo como de
séria gravidade. Dizíamos, na ocasião, que a falta de
financiamentos habitacionais pelos bancos privados
- e até mesmo oficiais - é conseqüência das regras
criadas pelo próprio Governo, que estaria incentivan
do as instituições a investirem menos no crédito à
casa própria.

Segundo ficou claro para todos nós, além de fi
xar um limite baixo para aplicações em empréstimos
imobiliários com recursos da poupança, uma resolu
ção do Conselho Monetário Nacional permite que as
instituições contabilizem diversos créditos de fundos
extintos e operações indiretas para o cumprimento
desse limite. Para termos uma pequena idéia da gra
vidade do fato, basta dizer que dos 49 bilhões de reais
captados com caderneta de poupança pelos bancos
privados, apenas 14,8 bilhões de reais estariam com
prometidos com financiamentos habitacionais.

Agora, um mês depois do nosso pronunciamen
to, tomamos conhecimento pela imprensa de que a
Caixa Econômica Federal teria batido, já no primeiro
bimestre deste ano, o recorde da década com o finan·
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ciamento de 36.697 imóveis, o dobro dos 17.020 do
mesmo períod() do ano passado e dos 17.250 de
1998. Os investimentos relativos ao recorde estariam
em torno de 607 milhões de reais, contra os 281 mi
lhões de reais do anterior. A partir daí, a Caixa Econô
mica Federal alardeia uma série de benefícios con
quistados pela população-alvo.

Lamentavelmente, Sr. Presidente e Srs. Deputados,
as boas notícias param por aí, até porque levanta
mento do Jornal do Brasil, de domingo passado, dia
26 de março, nos dá conta de que a Caixa Econômica
Federal também bateu o seu próprio recorde de des
pejos. Diz a matéria do conceituado periódico nacio
nal que essa instituição começou, em 1995, a acele
rar a retomada de imóveis de mutuários inadimplen
tes; e que hoje, quatro anos depois, seu estoque de
bens imóveis é de 60.843 unidades, número cinco ve
zes maior do que se conhecia até 1994.

Isso significa dizer, prezados colegas, que a Cai
xa Econômica Federal acabou, só nos últimos quatro
anos, com o sonho de mais de 60 mil chefes de famíli
as, que sustentam a própria instituição por meio do seu
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Até
então pensávamos que os bancos oficiais tivessem
como regra a pmmissa de instituições interessadas em
promover o desenvolvimento e o bem-estar social da
população. Mas, pelo que estamos observando, tra
ta-se de instrumento selvagemente capitalista, que se
apodera do suado dinheiro arrancado, à força, do con
tracheque do trabalhador, todos os meses. E esse di
nheiro está servmdo, sim, muito mais para capitalizar a
instituição, em detrimento de causa maior.

Infelizmente, a Caixa Econômica Federal não
pode aturar dois, três, quatro meses de atraso da
prestação da casa própria, mas o banco pode liberar
milhões e milhões de reais a empreendedores ines
crupulosos, que se apossam do dinheiro público, não
cumprem o que é acordado e não vão para a cadeia.
Quantos projetos habitacionais fantasmas não
existem por este País afora? Quantos conjuntos ha
bitacionais levantados com o suor do FGTS do traba
lhador brasileiro não estão servindo de moradia ape
nas para gado, cabrito e cavalo neste mundão de
Deus, chamado Brasil?

A Caixa Econômica Federal alega que, atual
mente, cerca dei 170 mil dos 800 mil mutuários com
contratos anteriores a 1995 estão com as prestações
atrasadas há pl310 menos 60 dias, o equivalente a
21 % dessa clientela. Isso significa dizer que os mu
tuários da casa própria do Sistema Financeiro da Ha
bitação estão sendo expulsos de seus imóveis sem

dó nem piedade. E a instituição diz que ainda foi pou
co, já que poderia ter retomado, pelo menos, 50 mil
imóveis somente no ano passado. Vejam os senho
res que barbaridade.

A Caixa Econômica Federal alega que essa
situação só não é pior porque sua política não é a de
executar o mutuário, mas de negociar até a exaustão.
Não é bem verdade, já que todos sabemos que a
mesma Caixa Econômica Federal está estudando
agora a adoção da alienação fiduciária como garantia
dos novos contratos de financiamentos da casa pró
pria. Com isso, o imóvel fica em nome da instituição
até a quitação da última prestação. Só que, como pra
ticamente ninguém consegue mais acompanhar os
aumentos absurdos e impraticáveis das prestações
cobradas, o chamado sonho da casa própria tende a
virar pesadelos horríveis.

É por isso que as associações de mutuários, por
este País afora, estão recebendo a cada dia mais e
mais reclamações de devedores que recorrem contra a
execução de suas dívidas. As queixas teriam aumenta
do em cerca de 90% apenas no último semestre. Todo
mundo sabe que, com a adoção do Plano Real, muitos
perderam o seu emprego ou tiveram o salário congela
do, não podendo honrar seus compromissos, inclusive
junto à Caixa Econômica Federal. Além do mais, o mu
tuário vê-se às voltas com a terrível questão do aumen
to do saldo devedor dos contratos, que acabam também
desestimulando-o a manter sua prestação em dia. É um
absurdo alguém pagar a metade de uma dívida, e ver
que ele ainda deve o dobro ou o triplo do valor estabele
cido previamente em contrato.

No entanto, nossa surpresa fica por conta da in
formação de que essa mesma Caixa Econômica Fe
deral, que não cobra dívidas astronômicas de tuba
rões do dinheiro público, reclama da inadimplência
dos mutuários, despeja pobres indefesos das casas
financiadas com o seu próprio dinheiro e mantém es
tocadas mais de 60 mil imóveis entregues às baratas,
admite ter tido um lucro de 394 milhões de reais no
ano passado.

Com certeza, Sr. Presidente e Srs. Deputados,
alguma coisa deve estar errada nesse emaranhado
de arrogância e injustiça.

Era o que tinha a dizer.

Muito obrigado.
O SR. DR. HÉLIO (PDT - SP. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, que
ro aqui afirmar que, nesta Casa, estamos ficando nus
em nossas funções e a indignação tem sido sempre o
nosso tapa-sexo. Isso é um absurdo.
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Assistimos, ultimamente, à atuação de Comis
são Especial da Casa para instalar o valor adequa
do ao salário mínimo, questão de responsabilidade
do Presidente da República; e, hoje, a um pas
sa-moleque na Comissão Especial, com a definição
do salário mínimo por meio de uma medida provisó
ria que será trazida ao Congresso Nacional.

Para corroborar essa situação, o jornal Folha de
S.Paulo divulgou recentemente que esta Casa discute,
em mais de 64% das vezes, por meio de medidas pro
visórias.

Volto a dizer que estamos ficando nus nesta Casa
e só nos resta a indignação como tapa-sexo. Precisa
mos agir. Mas essa ação não deverá ser dos partidos de
Oposição versus partidos de Situação, pois o que está
em jogo é o interesse da chamada representatividade
legislativa! Os deputados da base governista não são
menos deputados ou menos responsáveis nas suas ba
ses por aquilo que esse Governo está fazendo!

Ora, não é preciso ser deputado da Oposição ou
da Situação para estabelecer um aumento de 15 reais
para o salário mínimo e dizer que a Comissão Especi
al desta Casa é incapaz de fazer um estudo decente
para comprovar que existem, sim, fontes de financia
mento para se conceder um salário mínimo justo e
digno para a população brasileira, já que esses serão
cobrados nas suas bases. Por que estão agindo por
meio de medidas provisórias, prejudicando cerca de
18 milhões de aposentados e pensionistas, que serão
driblados em seus salários por estarem afeitos ao sa
lário de 151 reais? Por que os estados não dão o mes
mo tratamento a aposentados e pensionistas, ofere
cendo algo mais do que esse fator basal?

Também estamos sendo enganados em relação
à discussão que se trava em torno da implantação da
Banda C da telefonia. A controvérsia reduziu-se à
opção entre dois espectros de onda, um de 1,8 giga
hertz e outro, de 1,9 gigahertz. Na verdade, essa
escolha vai decidir a estratégia de desenvolvimento
tecnológico do País. É um negócio de bilhões de dóla
res que está sendo disputado pelos Estados Unidos
da América e por países europeus.

Essa tem de ser uma decisão do País, e não
simplesmente uma deliberação política d·.:' Ministério
das Comunicações ou uma resolução técnica da Ana
tel, até porque esses países são superprotecionistas
e têm prejudicado a balança comercial brasileira com
a criação de barreiras ao café, ao aço, aos calçados e
a outros produtos agrícolas nacionaiS.

Por último, Sr. Presidente, alerto esta Casa para
o fato de estarmos diante de medidas provisórias que

visam regulamentar uma das ferramentas do comér
cio eletrônico: a assinatura eletrônica. No Palácio do
Planalto, na Casa Civil e no Ministério do Desenvolvi
mento, Indústria e Comércio Exterior já se procura es
tabelecer como deve ser a assinatura eletrônica no
País por meio de decreto. E nisso há interesses carto
riais muito sérios neste País, quando nesta Casa
existe Comissão Especial estabelecida pelo Presi
dente para discutir projeto de lei de minha autoria
acerca da regulamentação do comércio eletrônico.

Por tudo isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, está na hora de nós, deputados de Oposição e
de Situação, deixarmos de utilizar tapa-sexo e partir
mos para a ação, que é fazer restrição às medidas
provisórias, que vêm a esta Casa substituir o papel e
a função do legislador brasileiro, que é legislar a favor
do povo e da sociedade brasileira.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Caio Riela) - Mais uma

vez faço um apelo aos Srs. Deputados que se encon
tram em seus gabinetes e nas Comissões, no sentido
de que venham ao plenário. Temos de iniciar a Ordem
do Dia. Há mais de 400 deputados na Casa que não
registraram presença em plenário.

Solicitamos que venham ao plenário para que
possamos começar a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Caio Riela) - Concedo a
palavra ao Sr. Deputado Luiz Sérgio.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
subo a esta tribuna para revelar que, na qualidade de
Deputado Federal, acostumado à leitura de que esta
é uma Casa de defesa de interesses, de confrontos,
jamais esperava assistir a algo que, para mim, foi in
discutivelmente um dos momentos mais ricos e emo
cionantes nesta Casa.

Também parabenizo o jornalista Mareio Moreira
Alves, que na sua coluna no jomal O Globo, do dia 23
de março, consegue sintetizar em palavras aquele que
foi o sentimento apresentado ao público pelo documen
tarista João Moreira Salles na CPI do Narcotráfico.

Em primeiro lugar, na exposição do seu documen
tário, em que exibe e narra a visão da Polícia, do trafi
cante e do morador do morro, ele auto-explica, de forma
'7ducativa e pedagógica, sua verdadeira intenção de es
tar contribuindo com toda a sociedade brasileira para o
entendimento dessa complexidade que é a população
do morro, o tráfico de drogas e os seus moradores.

Mais adiante, numa das partes mais emocio
nantes do seu depoimento, diz claramente que se o
mundo se dividisse entre ingênuos, de um lado, e de-
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sesperançados, de outro, ele queria fazer parte do
primeiro grupo, porque na parte em que se encontram
os ingênuos ainda há lugar para se viver com um ges
to, e gesto generoso, como entende que foi o seu no
momento em que, com a sua bolsa, tentou tirar al
guém que está impregnado no mundo do crime.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, isso
mostra que no cotidiano desta Casa, na complexida
de dos temas aqui debatidos, dos interesses aqui de
fendidos, o Parlamento viveu naquele dia a exposição
de alguém que, mais do que isso, acredita no ser hu
mano, tem consciência de que seu trabalho de docu
mentarista visa buscar o nosso entendimento sobre a
realidade humana que é o cotidiano das pessoas nas
suas maiores contradições.

Em outro trecho do artigo, o jornalista chama a
atenção para Outl'a realidade, ao dizerque aelite brasilei
ra só pensa no seu dia-a-dia, no imediato; que para ser
inteligente precisa, indiscutivelmente, pensara longo pra
zo, no amanhã e, acima de tudo, nas pessoas que ali vi
vem. A sociedade não pode começar a querer construir
um apartheid insuperável entre os que vivem na cidade
e aqueles que moram na favela.

Termino meu pronunciamento chamando a aten
ção para ofato de que, se as autoridades e oGovernador
do Estado do Rio de Janeiro tivessem ao menos tentado
acompanhar o depoimento de João Moreira Salles, não
estariam veiculando na televisão campanha explicando a
demissão do Sr. Luís Eduardo, desqualificando-o em sua
honradez. Na realidade, trata-se de campanha que não
se justifica, algo contrário ao gesto do documentarista
João Moreira Salles. Acima de tudo, o Sr. Luís Eduardo é
uma pessoa de bem, que buscou fazer um trabalho, no
seu modo de entender, objetivando a construção de uma
Polícia com mais respeito à dignidade da pessoa huma
na.

Peço que l) artigo citado seja registrado nos
Anais desta Casa para que possamos, acima de
tudo, documentar, de forma histórica, o que foi a pas
sagem do documentarista João Moreira Salles pela
CPI do Narcotráfico nesta Casa.

Muito obrigado.

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR:

MARCIO MOREIRA ALVES

de Brasília

'"estemunha lúcida

• Há mais de 40 anos sigo o trabalho da Câma
ra dos Deputados. Nunca havia visto um depoente em
CPI reclamar por não ter sido interrogado tão dura-

mente como esperava. Vi, terça-feira, quando o docu
memarista João Moreira Salles, que fez um depoi
mento triunfal, disse entender quem o critica por ter
dado uma bolsa de US$1 ,200 mensais ao traficante
Marcinho VP para que escreva uma autobiografia.

"Reconheço que foi uma decisão difícil e que
pode ser considerada ambígua, pelo que aceito que
dela discordem e a critiquem", disse João. "Mas quero
deixar claro que faria tudo de novo. Como é que pode
ria passar tanto tempo dizendo ao Marcinho: 'Pára,
pára, essa vida só leva à morte' e, no dia em que ele
me diz que está disposto a parar, não faço nada, ou o
mando apresentar-se a uma delegacia de polícia?"

Foi um momento raro na Câmara. Antes de João
começar a depor, foi mostrado o documentário "Notí
cia de uma Guerra Particular", com imagens e depoi
mentos dramáticos dos três lados da história: o da po
lícia, o do traficante e o do morador. A exibição, além
de ser didática para a maioria dos presentes, teve a
vantagem de eximir o depoente de dar explicações
sobre a razão de estar no morro e de dialogar com tra
ficantes.

- Sou um documentarista. Portanto, sou uma
testemunha de meu tempo, do meu país e, sobretudo,
da minha cidade - disse e como tal foi aceito.

Os deputados da CPI são acostumados a des
confiar de tudo que ouvem de policiais, políticos e ma
gistrados corruptos. Muitos saem algemados dos de
poimentos, mas desta vez os deputados reconhece
ram estar diante de uma testemunha excepcional.
João não tem nada a ver com a repressão ao tráfico
ou com o comércio de drogas. Estava ali na condição
de cidadão responsável, conhecedor do problema e
disposto a dar as suas opiniões para ajudar a enfren
tá-Ia. Nada tinha a esconder. Estava sereno, transpa
rente, excepcionalmente lúcido. Foi tratado com res
peito e gentiliza por toda aquela gente de corações
empedernidos.

João Moreira Salles justificou a sua opção:
- Chamam-me de ingênuo porque supus que o

Márcio pudesse voltar atrás, se redimir e abandonar
as armas. Não concordo com esta avaliação, mas a
aceito. Sou, portanto, um ingênuo. Como chamar, en
tão, aqueles que ao acharem tola a idéia da redenção,
subscrevem, mesmo que não explicitamente, a tese
de que uma vez criminoso, sempre criminoso? A pa
lavra que me ocorre é desesperançados. Se o mundo
se dividir entre tolos e ingênuos, de um lado, e deses
perançados e intolerantes de outro, quero dizer, que
prefiro pertencer à primeira dessas geografias. E um
lugar melhor de se viver, pois nele ainda cabe um ges-
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to generoso, a vontade otimista de que falava Grams
cio Já no mundo dos desesperançados resta apenas
convocar o chaveiro para instalar mais uma tranca na
porta, enquanto trememos de medo e solidão. Um
mundo como este seria tão triste e claustrofóbico que
dou graças a Deus por não fazer parte dele.

João deu ainda muitas opiniões sobre o que viu
enquanto filmava e depois, quando continuou a .fre
qüentar o morro Dona Marta por quase um ano, dan
do aulas de História da Arte para adolescentes. Algu
mas delas:

- Só duas instituições estão presentes nos mor
ros: o tráfico e as igrejas evangélicas, que tentam ca
tequizar os bárbaros.

- O Estado só se apresenta com balas; a igreja
católica fica lá em baixo, no asfalto.

- O traficante do morro tem tanto a ver com o
tráfico organizado como o borracheiro de Brás de
gina-tem a ver com a indústria-automobilística.

- É possível prender os líderes do tráfico nas fa
velas sem disparar um só tiro. O delegado Hélio Luz
provou isto.

- Luís Eduardo de Sousa promoveu uma ocupa
ção cidadã da favela do Pereirão, ~m Laranjei~as. Pri
meiro, mandou o Batalhão Especial da PM hmpar o
morro. Depois, mandou um batalhão de assistentes
sociais, médicos, educadores. Os moradores pr~fe

rem a ordem nova, cidadã, à ordem tirânica do tráfico.
- A sociedade não pode achar que o problema

não é seu. A favela faz tanto-parte da sociedade como
os bairros ricos do asfalto. Se continuarrPos a achar
que o morro é inimigo do asfalto não encontraremos
nunca um termo de convivência. Esta divisão é uma
idéia perversa.

Como enfrentar o tráfico? João acha que deve
haver um tripé: a repressão, necessária por ser o tráfi
co ilícito' a dissuasão, permanente e incessante,, .
como a que fazem os pastores, mostrando que o cn-
me não leva a nada, a não ser ao cemitério; e, final
mente, a construção de alternativas para a legião de
jovens.

João acha que o Brasil não tem elites, tem so
mente oligarquias. As elites são capazes de pensar a
longo prazo e de montar projetos nacionais. As oligar
quias pensam apenas no seu lucro imediato e não se
preocupam com o futuro. Está fazendo u~ documen:
tário sobre o deserto criado pelos fazendeiros de cafe
no Vale do Paraíba para ilustrar sua tese.

Durante o discurso do Sr. '-:uiz Sérgio,
o Sr. Caio Riela, § 29 do art. 1B do Regi-

mento Interno, deixa a cadeira da presidên
cia, que é ocupada pelo Sr. Heráclito Fortes,
1!2 Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - A
Mesa solicita aos Srs. Deputados que venham ao ple
nário, a fim de que possamos dar início à Ordem do
Dia.

A SRA. MARIA ELVIRA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
V. Exa. a palavra.

A SRA. MARIA ELVIRA (Bloco/PMDB - MG.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, comunico à Casa que on
tem foi instalada Subcomissão Especial com a finali
dade de averiguar irregularidades na aplicação dos
recursos do Fundef.

Em nome da Subcomissão, cumprimento ('I Mi
nistério da Educação que, ouvindo nossas sugestões
e em diálogos permanentes com a Comissão de Edu
cação, Cultura e Desporto da Casa, está exibindo em
todos os canais de televisão campanha que esclarece
a população sobre o tema e pede seu auxílio no con
trole e fiscalização do uso do dinheiro do Fundef.

Ficarei à frente da Presidência da referida Subco
missão. Os cargos de Vice-Presidente e Relator se
rão ocupados, respectivamente, pelos Deputados
Gastão Vieira e Gilmar Machado, ambos da Comis
são de Educação, Cultura e Desporto. Todos estare
mos atuando na Subcomissão Especial, a fim de apu
rar as irregularidades que vêm sendo cometidas no
que se refere à aplicação dos recursos do Fundef.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Nova

mente a Mesa solicita aos Srs. Deputados que ve
nham ao plenário, pois queremos dar início imediata
mente à Ordem do Dia.

Com a palavra o Deputado Fernando Coruja.
O SR. FERNANDO CORUJA (PDT - se. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, volto a falar a respeito de assuntos que
considero da maior importância: a questão das medi
das provisórias, dos vetos, iniciativas de leis privati
vas do Presidente da República.

Nosso País tem um viés autoritário muito gran
de advindo da própria cultura portuguesa e latina,
qu~ nos leva, muitas vezes, a respeitar mais a figura
da autoridade do que a da própria lei. Não avançamos
ao ponto de chegarmos àquilo que aconteceu na Re
volução Francesa, na revolução gloriosa, quando se
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tirou um pouco do poder das pessoas e se começou a
adotar a lei, até com certo exagero. Neste País, esse
viés :,-utoritário perpassa o próprio Congresso Nacio
nal. As vezes o Presidente da Comissão, ou o Presi
dente da Casa, por uma atitude voluntarista, põe os
projetos em discussão no momento em que deseja,
segundo sua vontade, muitas vezes não cumprindo
dispositivos legais.

Além desse viés autoritário, o Brasil tem ainda
três mecanismos que exacerbam o autoritarismo, fun·
damentalmente o do Presidente da República. O pri
meiro é a iniciativa das leis, consagrado no art. 61 da
Constituição Federal, no qual praticamente se restrin
ge a iniciativa dos parlamentares a meia dúzia de coi
sas. No art. 61 são elencados todos os dispositivos de
iniciativa exclusiva do Presidente da República.

Neste País a possibilidade de veto é ampla, ge
rai e irrestrita. Além disso, o Congresso Nacional não
vota os vetos. Os vetos deveriam obstruir a pauta.
Mas isso acontece por mecanismos regimentais cria
dos pelo próprio Congresso Nacional, que diz que
aquilo que está escrito na Constituição Federal, que o
veto obstrui a pauta, não funciona, porque consegui
mos inventar mecanismos regimentais.

Em terceiro lugar, há a questão das medidas
provisórias. Nesse instante, a Casa está com o Minis
tro do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim,
ex-Parlamentalr, discutindo esse problema.

Ora, o texto da Constituição é nítido e qualquer
pessoa é capaz de compreender o texto do art. 62
que diz que medida provisória precisa de relevância e
urgê,ncia, as duas coísas em conjunto. O que é urgen
te? E algo que não pode esperar, que precisa, naque
le instante, ser resolvido. Temos outros mecanismos
como a própria urgência constitucional para projeto~
do Executivo _. para esses projetos, a urgência é de
45 dias - para resolver, em 45 dias, na Câmara dos
Deputados e mais 45 dias no Senado Federal, aquilo
considerado urgente.

Entretanto, as medidas provisórias não obede
cem, em absoluto, a esses critérios nem de relevân
cia, nem de ur'9ência.

Sr. Presiclente, se queremos um País democráti
co precisamos começar a democracia por esta Casa.
Não é POSSíVEl1 que o País seja democrático, que o
povo seja democrático se o Congresso não o é. Preci
samos, pelo menos, urgentemente, tratar com clareza
essa questão das medidas provisórias. Um País que
tem a iniciativa de leis, onde o Presidente da Repúbli
ca pode tudo -- vetos amplos, gerais e irrestritos, par
cial ou totalmente, mas não votados, medida provisó-

ria - é um País governado por um só. E nós queremos
um País governado por todos.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - A
Mesa determina, baseada em dispositivo regimental,
o encerramento ou a suspensão das atividades nas
Comissões que por acaso estejam funcionando neste
instante, para que possamos dar início à Ordem do
Dia.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB
- RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, temos duas emendas para votar, relativas à re
forma do Judiciário, ambas do Deputado Luiz Antonio
Fleury. E é fundamental que tenhamos quorum de
30B deputados para iniciarmos a Ordem do Dia - e
lembre-se sempre que há Çomissões fora de Brasília,
realizando trabalhos próprios.

Encareço, portanto, aos deputados do Blo
co/PMDS que venham ao plenário para que possa
mos votar essas duas emendas e, assim, cumprirmos
com a pauta da reforma do Judiciário no dia de hoje.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Sr.
Deputado, a Mesa já tomou providências, inclusive
determinando a suspensão ou o encerramento das
atividades nas Comissões. E espera que, dentro do
menor prazo de tempo possível, os Srs. Deputados já
estejam em plenário para que possamos iniciar a
Ordem do Dia.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Sr. Presi
dente, para que se possa colocar as coisas nos seus
devidos lugares, gostaria de lembrar a V. Exa. que es
tamos com a visita do Ministro Nelson Jobim na Co
missão que trata da regulamentação de medidas pro
visórias. Temos a Comissão' Mista de Planos, Orça
mentos Públicos e Fiscalização reunida, assim como
a que trata do subteto. Portanto, é importante que te
nhamos esse tempo de espera para poder comple
tar-se o quorum no plenário.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - A
Mesa tomou as providências, Sr. Deputado, e quero
crer que dentro de aproximadamente cinco minutos
tenhamos atingido esse quorum.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Com a
palavra o Sr. Deputado Fernando Ferro.

O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Sem re
visão do 'orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
nesses tempos de debate sobre o reajuste do salário
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mínimo assistimos, pela imprensa, a uma série de
mensagens enviadas para o nosso País, mostrando
claramente qual a base de apoio da política do Gover
no Fernando Henrique Cardoso.

No jornal que tenho em mãos lê-se a seguinte
manchete: "FMI vê risco em aumento do mínimo". Ao
mesmo tempo, outra manchete: "FMI avisa que juro
pode cair".

Curioso: no dia seguinte a uma manifestação do
Fundo Monetário Internacional, de que as taxas de ju
ros podem cair, o Governo toma a iniciativa de reduzir
a taxa de juros. Em seguida ao anúncio dos riscos do
aumento do salário mínimo, o Governo segura o salá
rio mínimo em 151 reais e propõe sua regionalização,
o que acarretará conseqüências, como sabemos.

Com esse processo de regionalização, amplia
remos o fosso entre as regiões. É evidente que isso
terá implicações no fluxo migratório interno do País.
Quando se estabelecer que em tal estado o salário
mínimo será "x" e em outro, três vezes "x", é evidente,
acena-se para um processo de migração interna que,
como conseqüência, aprofundará o fosso entre as re
giões, na contramão da idéia de federação neste
País.

Sr. Presidente, ao mesmo tempo em que o Go
verno anuncia as dificuldades de reajuste do salário
mínimo, recebemos notícia da Receita Federal de que
houve aumento na arrecadação, o que demonstra
que temos uma das maiores cargas tributárias do
mundo. Ela é da ordem de 32,99% do PIB, enquanto a
da Alemanha, país que tem a maior carga, é de
41,3%. Nossa carga tributária tem padrão de Primeiro
Mundo. E aumento de arrecadação na crise em que o
País vive!

Tivemos sérios problemas de quebra e falência
de indústrias, além de sofrimento na agricultura. Ain
da assim, o Brasil teve aumento de arrecadação. Isso
à custa do consumidor, do cidadão, que pagou mais
impostos e, ao mesmo tempo, viu crescer o desem
prego, viu taxas de juros exorbitantes serem cobra
das, praticamente inviabilizando a possibilidade de
crescimento da indústria e do comércio nacionais.

Sr. Presidente, é por isso que ficamos totalmente
descrentes da iniciativa do Governo com relação ao
salário mínimo. Jogar para os estados essa iniciativa
de decidir sobre salário mínimo, lavar as mãos quanto
a esse assunto? Essa atitude demonstra claramente o
desprezo do Governo pela situação do povo brasileiro,
em particular dos aposentados, que são praticamente
os responsáveis pela sustentação de municípios.

Mais de 2.500 municípios brasileiros têm no par
co salário do aposentado sua principal fonte de renda.
No Nordeste, isso assume proporções impressionan
tes. Então, quando se fala que o reajuste do salário
mínimo vai trazer problemas, na verdade desconhe
ce-se o componente social do reajuste do salário dos
aposentados para a vida dos municípios deste País.

É inaceitável esse tipo de argumento, burocráti
co e financista, de quem desconhece a realidade da
nossa Nação.

Sr. Presidente, o Sr. Arminio Fraga anuncia cada
vez mais o afastamento do Estado em relação a seus
compromissos para com os bancos estaduais. Anun
cia que estes não podem existir, porque têm débitos
estrondosos. O Governo destina cerca de 24 bilhões
para sanear bancos privados, mas não tem a mesma
disposição no que diz respeito a sanear bancos esta
duais, que em seu bojo trazem a função social.

Esse é um discurso vencido pela realidade. Ele
demonstra claramente a insensibilidade do Governo
para com a crise social e a possibilidade de atendi
mento dos anseios de vastos contingentes de popula
ções que precisam do salário mínimo reajustado, que
trará conseqüências para a própria economia dessas
comunidades.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. RUBENS BUENO (PPS - PR. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, desejo parabenizar a Juíza Marga Inge
Barth Tessler, do Tribunal Regional Federal da 4ª Re
gião que, no dia 25 de janeiro deste ano, suspendeu o
aumento das tarifas de pedágio do Anel de Integração
no Estado do Paraná.

A decisão rejeita o aumento que havia sido libe
rado pelo Juiz Zuudi Sakakihara, da 1ª Vara de Curiti
ba, Secção Judiciária do Paraná. Tal reajuste seria de,
em média, 100% e atendia tão-somente aos interes
ses das concessionárias de rodovias: Econorte, Via
par, Rodovia das Cataratas, Caminhos do Paraná,
Rodonorte e Ecovia.

Essas empresas divulgaram as tabelas com os
novos valores, afirmando que a restauração das tari
fas dera-se em conformidade com os contratos de
concessão assinados com o Governo do Estado do
Paraná em 1997. Mas, de acordo com a sentença da
juíza do tribunal sediado em Porto Alegre, a decisão
do juiz de primeira instância não observou, por exem
plo, o princípio da proporcionalidade, pois restabele
ceu o valor originário das tarifas, mantendo as con
cessionárias desobrigadas da realização dos investi-
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mentos a que estavam originariamente obrigadas.
Considerando como manifesto o prejuízo para o agra
vante e a população, decidiu, então, a juíza dar provi
mento ao agravo de instrumento oferecido pelos ter
ceiros interessados, que representam as empresas
de transporte de carga e a coletividade paranaense.

A propósito, cabe assinalar a justiça da reação
contra os aumentos evidentemente abusivos. Os rea
justes, que foram anunciados em função de determi
nação do Juiz Zuudi Sakakihara e atingiam até 116%,
são mesmo inaceitáveis. Mas, principalmente, a situa
ção toda demonstra a imperiosidade de revisão do
modelo de concessão das rodovias no Estado do Pa
raná.

As concessionárias, o Governo, os usuários, os
transportadores, todos estão insatisfeitos. O modelo
adotado no Estado do Paraná é, realmente, insusten
tável e contém vícios graves de origem. Portanto, há
muito o que discutir ainda.

O Presidente do Sindicato das Empresas de
Transporte de Cargas do Estado do Paraná 
SETCEPAR faz referência às conclusões da Comis
são de Viação e Transportes da Câmara Federal, sob
a Presidência do Deputado Airton Cascavel, reco
mendando ao Governo Federal a retomada das rodo
vias cuja administração, como é o caso do Paraná,
vem apresentando problemas.

É preciso, com efeito, mediante a celebração de
contratos de curta duração e com cláusulas claras,
garantir a fiscaIi2:ação, bem como a recuperação e a
manutenção das estradas.

O setor de transporte de cargas, que responde
por 65% da receita gerada nas praças de pedágio,
admite um reajuste de 30% nas tarifas e enfatiza a ne
cessidade da realização de obras na malha rodoviá
ria.

Para concluir, reitero as congratulações pela de
cisão da juíza do Tribunal Regional da 411 Região, que
cancelou o aumento das tarifas de pedágio e assegu
rou uma vitória muito importante para o Sindicato das
Empresas de Transporte de Cargas e para a Federa
ção da Agricultura do Estado do Paraná - FAEP, enti
dades estas que, com razão, defendem a idéia de que
os contratos de concessão assinados pelo Governo
Estadual devem ser integralmente revistos, levando
em consideraçã() os interesses da população e do
Paraná.

O SR. OSVALDO SOBRINHO (Bloco/PSDB 
MT. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, em um País continental como
o nosso, as necessidades de integração in-

ter-regional, para se atingir desejados índices de de
senvolvimento econômico e social, requerem todo o
esforço e o empenho de políticas governamentais no
sentido de vencer distâncias a todo custo, utilizan
do-se dos meios mais acessíveis em primeiro lugar.
Evidentemente, esses meios acessíveis só se justifi
cam se apresentarem razões plausíveis que os reco
mendem por sua viabilidade econômica.

Distante dos mais desenvolvidos centros do
País e dos portos de exportação, a região Cen
tro-Oeste, para que possa expandir-se e oferecer
todo o seu potencial produtivo, incrementar o seu de
senvolvimento regional e marcar definitivamente sua
participação na economia nacional, necessita garan
tir sua integração não só com outras regiões do País,
mas também com as nações vizinhas.

Em virtude da imensa extensão do território
dessa região, os esforços mais representativos para
sua penetração têm sido marcados pela participação
da iniciativa privada mediante investimentos maciços
em ferrovias. Esses investimentos serão recompen
sados com a abertura de muitas perspectivas, com
reflexos positivos em diversos setores e segmentos
da economia regional e nacional.

A construção dessas ferrovias representa tam
bém a viabilização de terminais e portos secos, para
recolhimento, armazenamento e escoamento da pro
dução de forma mais sistemática, regular, segura e,
conseqüentemente, mais competitiva por meio de
menores custos de fretes. Ao serem reduzidos esses
custos, a área de abrangência dessas ferrovias, esti
mada em 34 milhões de hectares aptos à produção,
terá capacidade de aumentar a produção numa esca
la surpreendente.

Com apenas 13,2% de seu território hoje ocupa
dos com o plantio de grãos, essa área de influência
das ferrovias poderá ainda produzir com competitivi
dade outros produtosLcomo arroz e milho, cujas cultu
ras não avançam mais em função dos altos preços
dos fretes rodoviários. Com certeza, a ferrovia pode
alavancar em sua área de influência a produção de
grãos em uma escala da ordem de 100 milhões de to
neladas em apenas duas décadas, ou seja, 20% a
mais do que o Brasil produziu na última safra.

Mas, Sras. e Srs. Deputados, seria modesto eu
falar somente do que a região Centro-Oeste pode ofe
recer com esses investimentos nas ferrovias. Estas
são apenas um agente importante no desenvolvimen
to regional. Elas poderão ser apenas complementa
res de outro trunfo enorme da região, representado
pelas suas vias fluviais navegáveis, as hidrovias.
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o País dispõe de 27.420 quilômetros de vias na
turais navegáveis e outros 11".410'quilômetros poten
cialmente incorporáveis ao sistema. Para melhor
aproveitamento desse potencial, o Governo elegeu
projetos prioritários sob a denominação Brasil em
Ação, com investimentos globais de 317 milhões de
reais até o próximo ano para as hidrovias do Madeira,
São Francisco, Araguaia-Tocantins e Tietê-Paraná.

O Governo, ao definir as prioridades do Brasil
em Ação para o setor hidroviário, minimizou a hidrovia
Tapajós-Teles Pires como importante via de integra
ção regional - norte do Mato Grosso e Estado do
Pará - e fator preponderante para tornar competitivo
no mercado mundial a produção graneleira da região
integrada.

Essa alternativa, pela incorporação da hidrovia
do Tapajós ao sistema intermodal para transporte e
escoamento da produção, numa extensão de 1.043
quilômetros, ao custo de 10 reais e 20 centavos a to
nelada, é fundamental à consolidação do desenvolvi
mento dos dois listados.

A área de influência a ser beneficiada por esse
importante projeto atinge mais de 710 mil quilômetros
quadrados, compreendendo cerca de 38 municípios
em Mato Grosso e oito no Pará.

Do Estado que represento neste Congresso, es
tão incluídos na área de influência os seguintes Muni
cípios: Alta Floresta, Apiacás, Aripuanã, Cana Brava
do Norte, Carlinda, Castanheira, Cláudia, Colíder,
Cotriguaçu, Feliz Natal, Guarantã do Norte, Itaúba,
Juara, Juína, Juruena, Lucas do Rio Verde, Marcelân
dia, Matupá, Nova Bandeirantes, Nova Canaã do Nor
te, Nova Guarita, Nova Monte Verde, Nova Mutum,
Nova Ubiratan, Novo Horizonte do Norte, Novo Mun
do, Paranaíta, Paranatinga, Peixoto de Azevedo, Por
to dos Gaúchos, Santa Carmem, Sinop, Sorriso, Ta
baporã, Terra Nova do Norte, Tapurá, União do Sul e

1Vera.
Estudos preliminares prevêem que essa região

demandará cargas de grãos e fertilizantes superiores
a 1 milhão e 650 mil toneladas ao ano em 1998, al
cançando mais de 3 milhões de toneladas em 2005.

A relação custolbenefício desse projeto estima
que em seis anos de operação os investimentos esta
rão plenamente cobertos.

Outro aspecto importante da implantação da hi
drovia do Tapajós será o caráter social do empreendi
mento, com a absorção de mil empregos diretos e 30
mil novos empregos, além dos benefícios a cerca de
150 mil habitantes dessa região.

Constando do PPA recentemente anunciado
pelo Presidente da República como uma das obras
prioritárias de seu Governo, a Hidrovia Araguaia-To
cantins é vista pelo Governo brasileiro como uma das
melhores saídas, senão a melhor, para baixar o Custo
Brasil.

O eixo dessa hidrovia serve a uma área equiva
lente a 10% do território brasileiro. Ao todo, a via es
tende-se por 1.516 quilômetros do rio Araguaia, entre
Aruanã, no Estado de Goiás, e Marabá, no Estado do
Pará, mais 580 quilômetros de um afluente do Ara
guaia, o rio das Mortes, desde Água Boa, no Estado
de Mato Grosso, bem como 420 quilômetros do rio To
cantins, de Miracema do Norte, no Estado do Tocan
tins, a Estreito, no Estado do Maranhão. Por enquan
to, é navegável de seis a oito meses no ano um trecho
de apenas 1.200 quilômetros, incluindo as partes na
vegáveis do rio das Mortes, até Xambioá, no Estado
do Tocantins.

O maior complicador para a implantação inte
grai da Araguaia-Tocantins é o trecho não navegável
nas proximidades da confluência desses dois rios.

A hidrovia Paraguai-Paraná, sistema formado
pelos rios Paraguai e Paraná, que correm desde os
Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com
penetração em Minas, Goiás e São Paulo, é uma via
excelente de escoamento da produção e de intercâm
bio com os países pelos quais ela também passa e
que são Bolívia, Paraguai, Uruguai e Argentina.

Assim, essa hidrovia apresenta-se como impor
tante sistema de transporte fluvial-marítimo, com
3.442 quilômetros de extensão, que vai desde Porto
Cáceres, no Estado de Mato Grosso, até Nueva Pai
mira, na República Oriental do Uruguai. Em suas mar
gens situam-se importantes cidades, como Corumbá,
Assunção, Corrientes, Resistência, Reconquista, Pa
raná, Santa Fé, Rosário, San Nicolás e Campana.
Sua área de influência engloba um total de 3 milhões
e 200 mil quilômetros quadrados, atingindo uma po
pulação de 40 milhões de habitantes, dos quais 12
milhões e 500 mil brasileiros.

A essa hidrovia está ligada a hidrovia Tietê-Pa
raná, cuja área de influência direta chega a 400 mil
quilômetros quadrados, atravessando o Estado de
São Paulo. As duas fazem parte da bacia do Prata.

O importante nessas hidrovias para o desenvolvi
mento regional é estar provado que, entre os sistemas
rodoviários, ferroviários e hidroviários de transporte, o
que apresenta a melhor relação custo/manutenção por
tonelada transportada é o sistema hidroviário.
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Assim sendo, as hidrovias que servem a região
Centro-Oeste configurar-se-ão em eixos estruturan
tes, os quais irão gerar as condições de novos empre
endimentos para a reativação da economia regional,
a ampliação das fronteiras agropastoris, o maior inter
câmbio comercial, o incremento das ativic<:ldes liga
das à construção naval, à operação portuária, entre
outras.

Entre os benefícios da utilização das hidrovias
prevê-se a redução de 40% no consumo de combustí
vel logo que comece o seu devido aproveitamento.
Outros benefícios serão a redução do tempo consu
mido nos percursos, nos procedimentos de carga e
descarga dos meios de transporte, na diminuição das
multas e prejuízos originados pela demora na entrega
das cargas.

As hidrovias terão também um papel importan
tíssimo no sistema intermodal de transporte, o qual
consiste em art'lcular entre si, em uma cadeia siste
matizada, os transportes rodoviário, ferroviário, aéreo
e fluvial-marítimo. O objetivo desse sistema intermo
dai, no mundo moderno, é transportar a mercadoria
porta-a-porta, reduzindo o tempo de trânsito, aumen
tando a eficiência, a eficácia e a confiabilidade.

Não podemos deixar de ressaltar as vantagens
das hidrovias no que tange à preservação do meio
ambiente. Elas ,apresentam os melhores índices e a
menor quantidade de meios de transporte para a mo
vimentação da mesma quantidade de carga em ou
tros diferentes modais, além do menor consumo de
combustíveis e lubrificantes, baixa poluição, menor
geração de ruídos e baixos níveis de acidentes. Tais
vantagens são fundamentais para que as hidrovias
também represEmtem um avanço considerável no tu
rismo da região Centro-Oeste.

Como vemos, Srs. e Srs. Deputados, as hidrovi
as possuem alto significado para a criação de vanta
gens competitivas à região Centro-Oeste, permitin
do-lhe a melhor inserção na economia nacional e
mundial.

Assim, não pode o Governo postergar os inves
timentos necess.ários ao melhor aproveitamento des
sas hidrovias, notadamente a hidrovia Paraguai-Pa
raná, a qual já tem recebido a devida atenção pelos
países vizinhos. Agora, cabe a nós cumprirmos nossa
parte.

Muito obrinado, Sr. Presidente.
Era o que tinha a dizer.
O SR. CAIO RIELA (Bloco/PTB - RS. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, hoje, produtores da fronteira oeste do

Estado, região que represento neste Parlamento, irão
entrar na Justiça para evitar o ingresso no País de ar·
roz importado da Argentina e do Uruguai, pois, com
essa importação, não estão conseguindo vender seu
produto por preço acima de 11 reais, bem abaixo do
custo de produção de 14 reais e 84 centavos.

O Presidente do Sindicato Rural de Uruguaiana,
José Fagundes, preparou os últimos documentos
para repassar à MS Advogados Associados, de Porto
Alegre, que vai representar os sindicatos durante a
tramitação do processo na Justiça.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, do jeito
que está não dá para ficar. Esperamos que o Governo
Federal, por intermédio do Ministro da Agricultura e
do Abastecimento, apresente medidas enérgicas,
pois o setor primário, que se apresenta tão massacra
do, não agüenta mais pagar para produzir.

O SR. HUGO BIEHL (PPB - SC. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, o oeste catarinense é o cenário de mais
um investimento destinado à geração de energia elé
trica. O assunto será debatido por cerca de quatro
centas pessoas no 3º Fórum de Avaliação da Usina
Hidrelétrica de Foz do Chapecó/Rio Uruguai, previsto
para a próxima segunda-feira, 3 de abril, no Lang Pa
lace Hotel, em Chapecó.

O fórum está sendo organizado pela Prefeitura
Municipal de Águas de Chapecó, Prefeitura Municipal
de Alpestre e pela Associação dos Municípios do
Oeste de Santa Catarina - AMOSC, com apoio da
Universidade do Oeste de Santa Catarina, da Univer
sidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Mis
sões, da Engevix e do ETS. Reunirá prefeitos, verea·
dores e representantes das comunidades envolvidas
no raio de influência da obra, permitindo antecipar as
discussões e encaminhar todas as soluções para que
o empreendimento energético transcorra em harmo
nia, evitando o estresse e a ansiedade dos morado
res.

A Usina Hidrelétrica de Foz do Chapecó tem im
plantação prevista no rio Uruguai entre Águas de
Chapecó, em Santa Catarina, e Alpestre, no Rio
Grande do Sul. O investimento é destinado à geração
de energia elétrica, com previsão de 950 megawatts a
partir da potência plenamente instalada.

Terá barragem com 45 metros de altura e um
lago de represamento com 70 quilômetros quadrados
de área. Absorverá 1 bilhão de reais em investimen
tos, dos quais 400 milhões de reais circularão no oes
te catarinense.
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A obra deve ser licitada em meados deste ano e
iniciar-se em 2001.

O reservatório da barragem ocupará parte dos
territórios dos Municípios de Águas de Chapecó, Ca
xambu do Sul, Guatambu, Chapecó e Paial, em Santa
Catarina. No lado do Rio Grande do Sul serão ocupa
das algumas áreas dos Municípios de Alpestre, Erval
Grande, Faxinalzinho, Itatiba do Sul, Nonoai e Rio dos
índios.

Os benefícios que a usina hidrelétrica trará para
a região, Sr. Presidente, vão muito além da geração
de energia. Geração de empregos durante a constru
ção, aumento na arrecadação de tributos municipais,
movimentação da economia regional, pagamento de
compensação financeira pelo uso dos recursos hídri
cos são alguns dos aspectos positivos, ao lado da re
dução dos picos de cheias do rio Uruguai e o estímulo
à instalação de novas indústrias na região.

Apesar disso, é importante não olvidarmos que
obra desse porte provoca forte impacto ambiental,
econômico e cultural, angustiando milhares de famíli
as que terão suas rotinas e suas vidas alteradas.

A experiência brasileira com obras energéticas
recomenda a máxima prudência do Estado e das em
presas concessionárias no sentido de respeito aos di
reitos e à dignidade das comunidades diretamente
atingidas. Nesse sentido, o Fórum da Hidrelétrica de
Foz do Chapecó cumpre o importante papel de ante
cipar todas as discussões e equacionar previamente
todas as questões, de maneira a reduzir os custos hu
manos e tornar a usina um empreendimento aceito,
vital para o futuro do País, não um marco de ódio e in
compreensão entre Estado e sociedade.

Por esse motivo, quero cumprimentar os organi
zadores do fórum e os membros do Comitê Perma
nente de Acompanhamento da Hidrelétrica pela di
mensão das atividades que estão desenvolvendo em
nome do interesse soCial do Vale do Uruguai.

A SRA. TETÉ BEZERRA (Bloco/PMDB - MT.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. D~putados, a augusta Assembléia Legis
lativa do Estado de Mato Grosso acaba de aprovar o
projeto de lei que cria o Fundo de Transporte e Habi
tação Popular, estabelece condições para o diferi
mento do ICMS em operações internas com determi
nados produtos agropecuários e fixa obrigações para
os contribuintes substitutos nas operações com com
bustíveis.

Esse projeto virou a Lei Estadual nº 36, de 2000.
O fundo por ela criado destina-se a financiar o plane
jamento, a execução, o acompanhamento e a avalia-

ção de obras e serviços de transporte e de habitação
em todo o território mato-grossense. Tem também
como objetivo a construção de casas populares e, no
seu primeiro ano de vigência, o apoio à segurança pú
blica.

À primeira vista, os objetivos pretendidos le
vam-nos a propósitos sem dúvida corretos. Mas se
examinarmos a questão com cuidado veremos que
há uma série de distorções a partir dos meios utiliza
dos para querer atingir tais objetivos.

Para a constituição desse fundo constata-se
que, no mínimo, a contribuição relacionada com o
transporte da produção equivale a um montante de
54 milhões de reais de renda rural que será transferi
da a outros setores da sociedade. Isso é uma barbari
dade, que ocorrerá justamente em um momento em
que o campo, o setor agropecuário, não podem pres
cindir dessa renda se quiserem manter-se. Pode-se
afirmar que o volume das transferências estimadas
por ano equivalerá a 12,6% das dívidas rurais do
Estado de Mato Grosso, avaliadas em 2 bilhões e 600
milhões de reais.

O processo de arrecadação de recursos para
esse fundo é, a nosso ver, em determinados casos,
também ilegal. Vejamos o caso do produtor de soja. A
cultura da soja é grande consumidora de óleo diesel
em suas diversas etapas de desenvolvimento. Assim,
o produtor de soja deverá contribuir para o fundo em
mais de uma ocasião: primeiro, quando adquire óleo
diesel para produzir; depois, quando comercializa a
colheita; e finalmente, quando transporta a produção.
A mesma soja passa a ser, por três vezes consecuti
vas, fato gerador para alimentar o fundo. Isso não pro
cede, ainda mais se considerarmos a incapacidade
contributiva dos produtores. Dessa forma, tais contri
buições inviabilizarão a atividade agropecuária no
Estado!

Observa-se também que os produtos seleciona·
dos para contribuir com o fundo foram a soja e o gado
em pé. Será que eles são os únicos produtos que., ao
serem transportados, depreciam as estradas? E os
demais produtos que são escoados pelas rodovias,
não contam? Será que a madeira extraída e transpor
tada no Estado não interfere em nada no desgaste
das rodovias?

As distorções também atingem o comércio vare
jista de derivados de petróleo. Os recursos para o fun
do também serão consignados por meio de aumentos
nos preços dos combustíveis. Atualmente, os postos
de revenda nas rodovias têm um ganho de 5 centavos
e 7 décimos de real por litro. Ocorre que o preço do
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óleo diesel é tabelado no Estado. Com a contribuição
para o fundo, o Ministério de Minas e Energia e o Mi
nistério da Fazenda terão de rever a estrutura de pre
ços. Caso contrário, os revendedores ou distribuido
ras estarão impossibilitados de fazer o repasse.

Hoje, os revendedores no segmento do óleo die
sel estão pagando para vender, pois a lucratividade
anual não cobre as despesas geradas. Com a contri
buição para o fundo criado, o segmento de transporte
será o primeiro ,a sofrer as conseqüências, contraria
mente ao que Sl3 propõe o próprio fundo.

Do ponto de vista político, parece-nos que a
criação do Fundo de Transporte e Habitação Popular
é mais um golpe do Governo do Estado contra o setor
produtivo e a cla.sse trabalhadora de Mato Grosso. Ao
taxar a comercialização da soja, do gado e do com
bustível, o Governo, em sua ganância, espera arreca
dar 70 milhões de reais a mais do que já arrecada, o
que já não é pouco. Os governos anteriores arrecada
vam muito menos do que o atual e nunca tiveram pro
blemas em investir nos setores de habitação, de
transportes e de segurança pública, que são os bene
ficiários desse fundo instituído.

No Governo do atual Senador Carlos Bezerra o
Estado arrecadava 40 milhões de reais por mês e fo
ram construídas mais de 15 mil casas. Hoje a arreca
dação no Estado é superior a 120 milhões de reais e o
Governo diz que não tem dinheiro para nada. Daí fica
criando fundos à custa dos setores produtivos. Com
essa postura o Governo acabará por tornar a imple
mentação de fundos uma situação rotineira, e quem
pagará a conta será sempre o trabalhador!

Sim, porque o Governo do Estado começou a
tomar gosto pela criação de mais impostos já em de
zembro de 1998, quando fez aprovar na Assembléia
Legislativa o Projeto de Lei nº 7.098, que aumentava
o ICMS da energia e do telefone para 42,85%. O co
nhecido "pacote tarifário" incluiu ainda o aumento do
IPVA em 157%" O Estado acabou fechando o ano
contábil de 1999 com aumento real de receita superi
or a 23% em relação a 1998.

Com relação a isso as lideranças políticas e ou
tros setores da sociedade não fizeram nada. Mas,
desta vez, com a criação desse Fundo de Transporte
e Habitação Popular, é necessário que levantemos a
nossa voz, para evitar que uma vez mais o povo seja
sacrificado pela ganância desse Governo Estadual
que aí está.

Em vez de criar impostos e fundos, o Governo
deveria rever o ICMS da energia e do telefone e com
bater a corrupção na Secretaria Estadual de Fazen-

da, pois um levantamento preliminar do Ministério PÚ
blico já mostrou desvio de mais de 100 milhões de re
ais na arrecadação do Estado pela chamada "máfia
do fisco". Estima-se que esse desvio já deve estar por
volta de 400 milhões de reais! E o Governo do Estado
de Mato Grosso não toma nenhuma providência
quanto a isso!

Sras. e Srs. Parlamentares, estamos levantando
a nossa voz quanto à criação desse Fundo de Trans
porte e Habitação Popular no Estado de Mato Grosso
também porque é inaceitável a cobrança de qualquer
imposto ou contribuição que venha a ser feita sem
qualquer discussão com os segmentos sociais envol
vidos. Trata-se da velha prática de comando e contro
le que o Poder Público exerce sobre a sociedade e,
em especial, nos últimos anos, sobre o setor produti
vo rural. A forma de implantação desse fundo no Mato
Grosso foi totalmente distorcida. Eles copiaram irres
ponsavelmente o que foi implantado em Mato Grosso
do Sul.

Em função do entendimento de que a cobrança
da referida contribuição é ilegal e inconstitucional, o
PMDB e a Federação da Agricultura do Estado de
Mato Grosso - FAMATO ingressaram no Superior Tri
bunal de Justiça com um recurso alegando a inconsti
tucionalidade da cobrança. Aguardamos que o STJ
possa conceder uma liminar respaldando a Adin e,
dessa maneira, suspender a arrecadação dessa con
tribuição.

É preciso que todos fiquemos atentos contra ir
responsabilidades como essas do atual Governo do
Estado do Mato Grosso.

Que meu pronunciamento possa servir de alerta
aos parlamentares dos demais estados da Federa
ção, para que tais coisas não venham a ocorrer em
prejuízo das suas populações trabalhadoras.

Muito obrigada.
O SR. CUNHA BUENO (PPB - SP. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, os corretores de seguros de todo o Brasil
celebram nesta semana o 252 aniversário da Federa
ção Nacional dos Corretores de Seguros Privados, de
Capitalização e de Previdência Privada - FENACOR.

Osetor de seguros representa muito hoje para o
Brasil. Na mensagem que enviou a Leôncio de Arru
da, Presidente da Fenacor, o Ministro da Fazenda,
Pedro Malan, destaca a pujança desse setor, que en
volve hoje mais de 250 mil brasileiros, três vezes mais
do qu.e há cinco anos.

O Ministro Pedro Malan frisou o crescimento
desse mercado que, em 1994, era de 12 bilhões de
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reais e, no ano passado, ultrapassou a casa dos 20
bilhões de reais.

Agora, com a privatização do IRS, cuja emenda
constitucional foi de minha autoria, já há projeções de
que as receitas do setor irão mais que dobrar. Nos
próximos três anos, a previsão é de que mais de 50
mil vagas, 50 mil novos empregos serão abertos no
setor. E é o motor desse sistema que homenageamos
hoje: o corretor de seguros.

O Corretor de seguros é que alavanca, sustenta
e mantém essa indústria que protege o patrimônio, a
saúde e até a sobrevivência de milhões de brasileiros;
essa atividade que garante o bem-estar das pessoas.

É graças a esse profissional que o setor cresce e
estende sua proteção a um número cada vez maior de
brasileiros. É o corretor de seguros que promove a uni
versalização dos seguros e da previdência privada.

Prestamos esta homenagem à Fenacor na
pessoa de seu Presidente, Leôncio de Arruda, que
preside também a Fundação Escola Nacional de Se
guros - FUNENSEG, por mais de um motivo.

Grande liderança do mercado, Leôncio tem re
volucionado a cultura do seguro no Brasil. Sua ou
sadia pode ser medida por atitudes como a de pa
trocinar merchandising sobre a importância dos
corretores de seguros em novelas da Globo.

São iniciativas como essas que têm levado as
companhias a aprimorar seus produtos e baixar
seus preços - duas medidas que podem ser aponta
das como as principais responsáveis pelo cresci
mento dessa indústria, desse mercado.

O esforço, o talento e a garra dos corretores
de seguros merecem nosso aplauso, nossas home
nagens e nossos melhores agradecimentos pelo
que de bom têm feito a este País.

Era o que tinha a dizer.

O SR. SERAFIM VENZON (PDT - se. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, um grande número de pacientes,
por insuficiência financeira, depende exclusivamente
do atendimento do SUS, seja para tratamento clíni
co, seja para cirúrgico.

Existe uma demanda reprimida em pratica
mente todas as especialidades cirúrgicas, em todos
os municípios brasileiros. Diariamente vemos pelos
meios de comunicação a enorme fila de pacientes
para cirurgia cardíaca, para transplante renal; geral-

mente, não são reportados os casos de hérnias, de
adenomas de próstata, de cálculos biliares, de hér
nias de hiato esofágicas e tantos outros.

A lista de espera tende a aumentar por falta de
recursos do cidadão, de bancos de órgãos específi
cos e em virtude dos preços aviltados praticados pe·
los SUS.

Reconheço que o Ministério da Saúde tem se
esforçado na busca de solução para atender a esses
pacientes, possibilitando o exercício pleno de sua ati
vidade profissional para assegurar melhor qualidade
de vida.

O próprio Ministro, indignado com os números,
criou os mutirões da saúde, que têm realizado em
todo o País movimento de solidariedade com os ca
rentes, que tanto necessitam da mão caridosa e soli
dária do Estado para garantir a assistência médi
co-hospitalar de padrão satisfatório.

Diante do exposto, apresento à Mesa Diretora
requerimento dirigido ao Ministro da Saúde, solicitan
do resposta a minhas indagações. Elas servirão de
subsídio para a ampliação do apoio parlamentar, a
fim de que o Ministério da Saúde estenda esse pro
grama a todas as regiões do País, em benefício dos
necessitados.

É o seguinte o requerimento de informações, in
verbis:

Solicita informações ao Sr. Ministro de
Estado da Saúde, Sr. José Serra, sobre o
programa "Campanha Nacional de Mutirões
de Cirurgias Eletivas".

Senhor Presidente,
Considerando a elevada relevância

que poderá adquirir para a saúde pública a
Campanha Nacional de Mutirões de Cirur
gias Eletivas, requeiro a V. Exa., com base
no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, e
nos arts. 24, inciso V e § 29 , e 115, inciso I,
do Regimento Interno, seja encaminhado ao
Sr. Ministro de Estado da Saúde o seguinte
pedido de informações:

1) Quais são as cirurgias programadas
para o presente exercício?

2) Quais são os hospitais cadastrados
junto ao SUS, por estado da federação, que
estão credenciados para participar da cam
panha?

3) Quais enfermidades já foram atendi
das pela campanha e qual o número de pa
cientes operados?
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4) Ouais as metas - se existentes - de
ampliaçiio da campanha?

5) Qual o balanço, em geral, que se
faz, até agora, do programa Campanha Na
cional dl~ Mutirões de Cirurgias Eletivas?

O SR. J()SÉ PIMENTEL (PT - CE. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, os policiais rodoviários federais es
tão, desde janeiro deste ano, tentando sensibilizar o
Governo e o Congresso Nacional para o reconheci
mento do direito à recepção da Gratificação por
Operações Especiais (GOE). Essa gratificação foi
paga às Polícias Federal e Rodoviária Federal de
1979 a 1989, quando foi suspensa pela MP nº
106/89, convertida na Lei nº 7.923/89. Essa suspen
são revestiu-se de ilegalidade, visto que o decre
to-lei instituidor da gratificação determinava sua in
corporação aos salários.

Os policiais rodoviários federais recorreram à
Justiça e obtiveram do Tribunal Regional Federal da
5ª Região sentença favorável ao pagamento da GOE.
Com isso, os policiais rodoviários receberam a gratifi
cação até maio de 1998, quando, novamente, foi sus
pensa. Desde então, os policiais rodoviários federais
recebem apenas contracheques suplementares, con
tendo valores da. GOE, sem o correspondente crédito
em suas contas correntes. Numa palavra: passa-lhes
o Governo contracheques sem fundos.

As contradições não param aí: em dezembro do
ano passado, o Governo editou a Medida Provisória
nº 2.009, que reBtabeleceu o pagamento da Gratifica
ção por Operaçôes Especiais à Polícia Federal, dei
xando de fora a Polícia Rodoviária Federal. Tal fato
não encontra justificativa plausível, já que a natureza
da GOE, consoante o disposto na legislação que a
criou, está vinculada ao peculiar exercício da ativida
de policial, com l~xigência de integral e exclusiva dedi
cação, reconhecido, ainda, o enfrentamento de riscos
inerentes ao eXElrcício profissional.

A situação salarial na Polícia Rodoviária Federal
não destoa da enfrentada pela maioria dos servidores
públicos. O inicial da carreira é de R$1.135,68 e o teto
não passa de R$2.921 ,92. Isso, a propósito, foi o que
reconheceu uma matéria veiculada no Jornal do
Brasil, na edição do dia 19 de março, com o título "Po
lícia muito cara".

Entretanto, o jornalista cometeu o equívoco de
transferir situaçiio de uma ínfima parte dos integran
tes da Polícia Hodoviária para a totalidade de seu
contingente. Nada mais absurdo do que tachar de ga
nhadores de supersalários 8.260 policiais da ativa,

quando somente 61 deles percebem salários entre 11
mil e 14 mil reais, em razão de ganhos via ações judi
ciais. Injusto também é colocar toda a corporação sob
suspeita, ante os desvios de conduta de uma minoria.
Minoria esta que não honra a farda que enverga e
que, por isso, deve ser exemplarmente punida. Acre
ditamos, sinceramente, ser esta a orientação da nova
administração do DPRF.

A Polícia Rodoviária Federal de hoje é uma polícia
que abriga em seus quadros mais de 80% de servido
res com 3º grau completo ou em curso. Com suas 62
delegacias e 412 postos de fiscalização espalhados em
todo o País e, apesar de uma defasagem de 10 mil ser
vidores, o que faz com que, não raro, encontremos ape
nas um ou dois policiais de serviço em suas unidades, a
PRF obra verdadeiro milagre, procurando cumprir sua
missão, estabelecida pelo Decreto nº 1.655/95, que,
aliás, acaba equiparando as atribuições da Polícia Ro
doviária às da Polícia Federal, no âmbito das rodovias
federais, excetuando-se a atuação como polícia judiciá
ria, exclusiva da Polícia Federal, mas acrescentando a
atividade socorrista, não afeta a essa Polícia.

Os números falam mais do que qualquer repor
tagem que se utilize de meias verdades sobre a PRF.
Dados de 1998 e 1999 dão conta das seguintes apre
ensões: 2.671 armas de fogo, 84.945 cartuchos,
568.157 pacotes de cigarro em descaminho, mais de
uma tonelada de cocaína e mais de dezoito toneladas
de maconha. No mesmo período, também foram
recuperados 4.502 veículos roubados e arrecadados
mais de R$197 milhões em multas.

Mas o policial rodoviário federal pagou um preço
por isso: foram 145 acidentados em operações, dos
quais sete perderam a vida. É em nome dessa parce
la majoritária da categoria que solicitamos o apoio de
todos os colegas parlamentares, especialmente os
componentes da bancada governista, para que se es
forcem por sensibilizar o Executivo no sentido de ga
rantir a abertura de concurso com pelo menos 2 mil
vagas para este ano e normalizar o pagamento da
Gratificação por Operações Especiais para a Polícia
Rodoviária Federal.

Muito obrigado.

O SR. FERNANDO GONÇALVES (Bloco/PTB
RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, estamos a seis meses das
eleições municipais e já se pode verificar uma inequí
voca disposição do eleitorado, seja na capital, seja
nas áreas metropolitanas, seja nas pequenas cida
des, de apoiar maciçamente os prefeitos, candidatos
à reeleição, que realizam muitas obras em inteiro be
nefício da comunidade.
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É O caso, por exemplo, de Nova Iguaçu, que se
vem afirmando como um dos principais municípios da
Baixada Fluminense e de todo o Estado do Rio de Ja
neiro.

Nova Iguaçu, Sr. Presidente, na atual adminis
tração do Prefeito Nelson Bornier e seu Vice-Prefeito
Eduardo Gonçalves, encontra-se em franco processo
de recuperação de sua infra-estrutura, com isso, me
lhorando sensivelmente sua capacidade para atrair
novos investimentos que resultam em desenvolvi
mento, maior arrecadação e, sobretudo, geração de
novos empregos.

As obras de pavimentação de ruas, por exem
plo, uma das marcas da administração municipal de
Nova Iguaçu, significam melhoria sensível das condi
ções de urbanização da cidade, quer nas áreas cen
trais, quer nos bairros mais afastados.

O Governo Municipal programou investimentos
em obras de pavimentação de ruas que beneficiam os
bairros de Moquetá, Vila Operária, Miguel Couto,
Viga (Jardim Iguaçu), Prata, Ponto Chic, Cruzeiro do
Sul, Boa Esperança, Belo Horizonte, Cobrex, Santa
Rita, Brasil, Austin, Geneciano, São João, Corumbá,
Coréia, Jardim Alvorada, Figueira, Comendador Soa
res, enfim, cobrindo praticamente toda a área de
Nova Iguaçu.

Outra prioridade atribuída pelo Prefeito Nelson
Bornier e o Vice-Prefeito Eduardo Gonçalves na sua
gestão é a área da educação, Sr. Presidente. São de
zenas de escolas reformadas, algumas com as obras
já concluídas, enquanto em outras o trabalho de
recuperação está em pleno andamento ou ainda de
pende do processo de licitação. Em determinados ca
sos, a reforma envolve não apenas a melhoria do pré
dio, mas igualmente uma revisão completa das suas
instalações hidráulicas e elétricas, visando garantir
conforto e segurança às crianças. Inúmeros bairros
são beneficiados também pela construção de novas
escolas municipais.

Foram ainda concluídas várias obras de urbani
zação de praças e de construção de novas áreas de la
zer, por exemplo, em Austin, em Moquetá e no Km 32.

Sr. Presidente, menciono a seguir uma série de
outras realizações da Administração de Nelson Borni
er e Eduardo Gonçalves:

- Reforma geral da Administração Regional de
Comendador Soares

- Construção de três pontes - Div. Logradouro
- Fossa séptica - Paço Municipal
- Pavimentação de calçada do estacionamento

e Paço
- Execução de serviços no Paço Municipal
- Reforma do prédio da sede da Defesa Civil
- Execução/recomposição de calçadas da

Estrada Iguaçu

- Recomposição da Estrada Ponte e da mureta
- Rua DPO - Cabuçu

- Recomposição da Estrada Mureta, proteção e
guarda-corpo - Viaduto Mesquita

- Construção/recuperação de pontes - Mesqui-
ta

- Construção da cabeceira da ponte do rio Sara
puí - Vila Norma - Mesquita

- Execução e recomposição de calçada na Av.
Abílio Augusto Távora

- Reforma do depósito público da Cositran
- Obras na Gleba Modesto Leal.
Por tudo isso, recebem o Prefeito Nelson Bornier,

o Vice-Prefeito Eduardo Gonçalves, bem como sua
competente equipe de trabalho, o aplauso e o reco
nhecimento da maioria esmagadora da população de
Nova Iguaçu, cujo registro nos Anais da Casa faço
com muita satisfação e alegria.

Era o que tinha a dizer.
O SR. MARÇAL FILHO (Bloco/PMDB - MS.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, tema de acaloradas discus
sões e protestos em todo o País, nos últimos dias, a
cobrança da Taxa de Fiscalização Ambiental foi final
mente suspensa até que se reformule a legislação vi
gente.

Tão importante quanto a suspensão é a sinali
zação de que o Governo Federal dispõe-se a ouvir os
diversos setores envolvidos, na busca de novos crité
rios na metodologia de sua cobrança, uma vez que,
nos moldes atuais, a Taxa penaliza, injustamente, es
tabelecimentos comerciais como floriculturas, padari
as, lojas de materiais de construção e até condomíni
os residenciais, dentre outros setores produtivos agrí
colas e industriais, que em nada são potencialmente
poluidoras ou utilizadoras de recursos ambientais e
que receberam boletos para o pagamento na próxima
sexta-feira trazendo valores de até R$3.000,OO, afe
tando o comércio de alguns gêneros como palmito,
carvão, lenha e flores, levando os empresários a ele
var os preços de vendas ao consumidor, como reflexo
direto da tributação.

Mister se faz, Sr. Presidente, que o percentual
mais elevado seja cobrado apenas das empresas de
grande porte e com maior "potencial de poluição",
como eu mesmo já defendi anteriormente no Con
gresso Nacional.

Para as pessoas físicas e para as pequenas e
microempresas a TFA deve ser cobrada levando-se
em conta sua diversidade, observando-se as peculia
ridades de cada setor, o que não aconteceu até aqui,
com uma cobrança imperfeita e que deixou de ser
equânime, não respeitando o princípio constitucional
de isonomia, ao não obedecer à capacidade de paga
mento dos cadastrados.
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Tanto é, Sr. Presidente, que na semana passada
a Presidenta do Ibama, Marília Marreco, havia anun
ciado o cancelamento das cobranças de 13 mil pes
soas físicas devido a erros técnicos e, ainda ontem,
após acordo fechado entre o Governo e líderes dos
partidos na Câmara, o Ministro do Meio Ambiente,
Sarney Filho, decidiu prorrogar de março para junho a
data de vencimento da taxa. O Supremo Tribunal Fe
deral, acolhendo, por unanimidade de seus membros,
a liminar em ação direta de inconstitucionalidade con
tra o art. 811 da Lei nll 9.960, de janeiro último, que insti
tuiu a Taxa de Fiscalização Ambiental, concedeu limi
nar contra o tributo, suspendendo a sua cobrança.

A tributação atual, absolutamente irreal, consti
tucional ou não, se continuada, torna inviável o co
mércio dos produtos que aqui citei em mercearias e
pequenos mercados.

Tudo isso, Sr. Presidente, reafirma minha posi
ção de que é sempre injusto taxar aqueles que com
seu suor tiram () sustento das suas famílias.

Além disso, Sr. Presidente, temos uma reforma
tributária em andamento e lá é o fórum adequado
para discutirmos isso.

Encerrando, Sr. Presidente, requeremos a todos
os órgãos de divulgação desta Casa que se empe
nhem na divulgação da suspensão da cobrança da
TFA e do cancelamento dos avisos de cobrança ban
cária, a fim de evitarmos transtornos e preocupações
aos pequenos e médios produtores.

Muito obrigado.
O SR. OSMÂNIO PEREIRA (Bloco/PMDB 

MG. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, os investimentos em obras de
engenharia prontamente servem ao propósito de fun
cionar como cartazes de propaganda para os admi
nistradores do dinheiro público. Menos visíveis, po
rém muitas vezes mais importantes, são os investi
mentos na área social.

Apesar das promessas sobre o destino do di
nheiro das privatizações, ainda estamos longe de
garantir aos cidadãos uma assistência próxima da
adequada. Entretanto, é possível verificar uma no
tável melhora no planejamento, gestão e financia
mento dos programas de saúde, por exemplo.

Reportando-nos à publicação do Ministério da
Saúde intitulada "Ações Prioritárias na Atenção Bá
sica em Saúde", podemos constatar os resultados
positivos de um conjunto de ações que nasceram
de uma revisão de prioridades e procedimentos na
área de saúde e que elevaram os investimentos
nessa área, de 1,2 bilhão de reais, em 1996, para
2,5 bilhões de reais, em 1999. No mesmo período,
os recursos para vacinação em massa quase dupli
caram, passando de 145 milhões de reais para 270
milhões de reais.

Ressalte-se que o aumento das verbas ocor
reu paralelamente a uma perspectiva preventiva,
que é a perspectiva adequada, ao lidar-se com o
problema da saúde pública. Além disso, houve mu
nicipalização das verbas, baseada no critério objeti
vo do número de habitantes por município, tornan
do mais difícil a liberação de recursos em função de
interesses políticos questionáveis. Trata-se do Piso
de Atenção Básica, o PAB, criado em 1998.

Com o PAB, o Ministério da Saúde contribuiu
positivamente não apenas para sua área, mas para
a modernização das relações entre o Executivo Fe
deral e os municípios. O PAB garante um valor per
capita de pelo menos dez reais, por ano, para as
prefeituras aplicarem nos procedimentos mais sim
ples, geralmente preventivos. Antes do PAB, o valor
aplicado per capita era três vezes menor, em mé
dia.

Além de um volume mínimo de recursos, ga
rantiu-se também o repasse mensal, regular e au
tomático diretamente ao fundo municipal de saú
de.

Falávamos da perspectiva preventiva. Ora, des
sa perspectiva é fundamental a atuação dos agentes
de saúde, pois o número desses funcionários mais
que triplicou, passando de 29 mil, em 1994, para 111
mil, em 1999, prestando assistência a 64 milhões de
pessoas em 4.052 municípios.

Ao trabalho preventivo soma-se a ação do Pro
grama Saúde da Família, cujas equipes são formadas
por um médico, um enfermeiro, um auxiliar de enfer
magem e até seis agentes comunitários. Cada equipe
responsabiliza-se pelo atendimento de, em média,
860 famílias da comunidade.

Ora, o número de equipes do Saúde da Família
cresceu mais de quinze vezes: era apenas 328, em
1994, e chegou a 4.945, em dezembro de 1999, pres
tando assistência a mais de 17 milhões de pessoas
em 1.870 municípios.

Não é tarefa fácil resumir, no pouco tempo que
me resta, algumas das outras ações meritórias do
Ministério da Saúde. Posso, entretanto, de forma
objetiva, listar algumas delas: o Programa de Com
bate às Carências Nutricionais, que garante a distri
buição de leite a cada criança de 6 a 23 meses de
idade em risco nutricional, podendo ser estendido a
.crianças mais velhas ou mesmo às mães. Em 1999,
tal programa atendeu a 850 mil pessoas. A meta para
este ano é o atendimento de quase um milhão de
pessoas.

Outro dado objetivo é a redução da taxa de mor
talidade infantil, entre 1989 e 1998, de 51 mortes por
mil para 36 mortes por mil, ou seja, uma queda de
29% em nove anos. Foram salvas 230 mil vidas. Esse
progresso resulta da prioridade que se deu, principal-



Março de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 31 13059

mente nos últimos quatro anos, ao combate às doen
ças diarréicas, às doenças imunopreveníveis, às pne
umonias e à desnutrição.

Os programas Agentes Comunitários, Saúde da
Família e Combate às Carências Nutricionais privile
giam as regiões mais necessitadas, destinando cerca
de metade de seus recursos para o Nordeste. Tra
ta-se de uma política de diminuição das desigualda
des regionais, conscientemente aplicada pelo Minis
tério da Saúde, cujo titular, Ministro José Serra, ape
sar da campanha que lhe movem os inimigos, passa
rá à História como um marco divisor na gestão dos re
cursos destinados à área social.

O SR. NILTON CAPIXABA (Bloco/PTB - RO.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, hoje analisarei as condi
ções da rede de armazenagem em Rondônia, siste
ma convencional e a granel, em silos metálicos. A
capacidade estática global é da ordem de 225.120
toneladas e está distribuída, administrativamente, à
Cagero, com 124 mil toneladas, o que expressa
55% do total; à Conab, 22.800 toneladas, com
10,1 %; à Hermasa, 50 mil toneladas, 22,2%; e seg
mentos privados com um total de 28.320 toneladas,
ou seja, 12,7% do total.

É importante assinalar que a capacidade de ar
mazenagem atual de 225.120 toneladas já apresenta
um déficit quando comparada com a produção de
grãos do Estado de 750 mil toneladas, e que, histori
camente, já alcançou quase um milhão de toneladas.

Um outro aspecto importante a ser considerado
é comparar a-capacidade de armazenagem levando
em conta sua localização nos municípios e a capaci
dade de produção de grãos (arroz, feijão e milho) nes
ses mesmos municípios. Utilizamos como fonte de
dados as informações repassadas pela CONAB 
Companhia Nacional de Abastecimento, Superinten
dência Regional de Rondônia, que relaciona os arma
zéns implantados no Estado de Rondônia e que figu
ram no Anexo 1.

A partir dos dados contidos no Anexo 1, "Rela
ção dos Armazéns Implantados no Estado", foi ela
borado o QUADRO 1 - "Capacidade de Armazena
gem nos Dez Municípios Mais Populosos de Rondô
nia". Do total de 225.120 toneladas foi subtraído o
valor da capacidade de armazenagem da capital,
Porto Velho, com 59.600 toneladas. Desse total, é
importante referir que 45 mil toneladas dizem res
peito ao silo metálico de propriedade da Hermasa,
operada no sistema de transporte multimodal,
BR-364/rio Madeira.

O subtotal (A) de 165.520 mil toneladas passou
a ser o número utilizado para efeito comparativo com
os demais 41 municípios. Os "Dez Municípios Mais
Populosos de Rondônia" perfazem um subtotal (8) de
94.575 toneladas, o que representa 57,2% do subto-

tal (A). Os municípios mais bem dotados em termos
de armazenagem são: Ji-Paraná, 21.500 toneladas;
Vilhena, 15.500 toneladas; Cacoal, 14.200 toneladas;
e Rolim de Moura, 10.100 toneladas. Isso significa
que apenas quatro municípios concentram 61.300 to
neladas, o que corresponde a 37% da capacidade to
tal de armazenagem do Estado.

Os restantes 41 municípios ficam com uma ca
pacidade de armazenagem de 70.845 toneladas,
que são 3"1,5% do total geral de Rondônia. Se so
marmos a capacidade de armazenagem da capital,
59.600 toneladas, à capacidade dos "Dez Municípi
os Mais Populosos de Rondônia", 94.575 tonela
das, alcançaremos 154.175 toneladas, que repre
sentam 68,5% da capacidade instalada, demons
trando uma extrema concentração da armazena
gem no Estado.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, uma
comparação interessante a fazer é a de considerar
para os mesmos "Dez Municípios Mais Populosos
de Rondônia" a produção agropecuária representa
da pela produção de alimentos (arroz, feijão, milho
e mandioca) e a produção de café e cacau, que é
apresentada no Quadro 2, "Dez Municípios Mais
Populosos de Rondônia: Urbanização e Produção
Agropecuária, 1998", relacionando-a com a capaci
dade instalada de armazenagem que figura no Qua
dro 1.

A produção de grãos, nos "Dez Municípios Mais
Populosos de Rondônia", totalizou no ano de 1998,
98.430 toneladas. Representou em termos percentu
ais 24,3%, quando comparada com as 387.972 tone
ladas, para a produção do Estado, diminuída da pro
dução de grãos da capital. A produção de mandioca
desses mesmos municípios foi de 55.148 toneladas,
comparada com a produção dos 51 municípios, sub
total (A) do QUADRO 2, de 165.189 toneladas que ex
pressou um percentual de 33,4%.

Quando a análise é feita para as produções de
café e de cacau, as figuras numéricas, assemelha
das, aparecem. A produção de café nos "Dez Municí
pios Mais Populosos de Rondônia" é de 45.279 tone
ladas de café em coco, o que equivale a 34,8% da
produção dos 51 outros municípios. No caso do ca
cau, as 3.911 toneladas produzidas nos "Dez Municí
pios Mais Populosos de Rondônia" representou
56,7% da produção dos 51 municípios, subtotal (A) do
QUADRO 2, de 6.893 toneladas.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, toda a
maçante e cansativa utilização dos números que faço
em meu discurso tem o propósito de alertar as autori
dades do Governo de meu Estado para a extrema
concentração dos serviços de armazenagem nos
"Dez Municípios Mais Populosos de Rondônia", com
57,2% da capacidade instalada em localidades onde
a produção, seja de alimentos (arroz, feijão, milho e
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mandioca). seja de café e de cacau não é condizente
com a produção que realizam: 24,3% para grãos,
33,4% para mandioca, 34,8% para café. Apenas o ca
cau figura com um percentual mais alto, 56,7% da
produção agrícola do Estado.

Está ocorrEmdo um descompasso entre a produ
ção verificada H a capacidade instalada de arma
zéns, nos "Dez Mais Populosos Municípios de Ron
dônia", que podl;)rá vir a recomendar uma redistribui
ção dos armazéns - se isso for tecnicamente possí
vel e economicamente viável- ou obrigar o Estado e
o público usuário a um pesado encargo na movimen
tação da produç:ão agrícola, em estradas nem sem
pre em bom estado de tráfego, mormente no período
das chuvas.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, por uma
questão administrativa e gerencial o processo produ
tivo que depende da armazenagem está estrangula
do, uma vez que a maior parte do sistema é vinculada
à Cagero (55%) e a referida armazenadora está impe
dida de cumprir seu verdadeiro papel, para o qual a
empresa foi criada. A maioria dos agricultores sedia
dos em regiões interiorizadas e sem opção de espaço
para estocar SLlas produções normalmente encon
tra-se em mercados denominados intermediários,
que em alguns aspectos caracterizam-se como ver
dadeiros predadores da agricultura, principalmente
em se tratando cios pequenos e miniagricultores, que,
pela própria denominação, são os mais carentes de
apoio e proteção dos poderes oficiais.

Há necessidade, Sr. Presidente, de a Conab
adotar uma política mais agressiva para, em regime
de parceria com o Estado de Rondônia, resolver defi
nitivamente o problema da armazenagem no Estado.
A responsabilidade da Conab torna-se mais evidente,
tendo em vista que a empresa detém em toda a estru
tura imóvel da extinta Cagero a propriedade de de
zesseis unidades armazenadoras em condições de
operar e cedidas em regime de comodato para o Go
verno do Estado, pela citada estatal extinta, cujo patri
mônio já deveria estar à disposição dos produtores
rurais e demais usuários, que, de uma forma ou de
outra, produzem riquezas para Rondônia.

Ao largo de dez ou treze anos, a situação sub
judice da Cagl3ro, conseqüentemente sem poder
operar com o Poder Público, já ocorre desde períodos
de Governo de Oswaldo Piana Filho, Valdir Raupp.
Desde que empossado, o Sr. Governador José Bian
co, por meio de sua Secretaria de Estado da Agricul
tura, AbastecimEmto e Reforma Agrária, tem procura
do resolver a pendência na Presidência da Conab, em
Brasília.

O processo de apuração efetiva de deteriora
ção e perda de produtos vinculados à PGPM - Polr
tica de Garantia de Preços Mínimos, iniciou-se a
partir de 1987, ocasião em que, dada a gravidade

progressiva dos acontecimentos, a Conab viu-se
obrigada a adotar alguns mecanismos mais eficien
tes, inclusive por meio de sistemáticas fiscaliza
ções mais efetivas nos armazéns depositários, com
a finalidade de coibir ou diminuir o nível de irregula
ridades contra o Erário.

Existe, na posição de final de fevereiro de 2000,
débito da Cagero para com a Conab no montante de
R$3.917.094,26, correspondente a uma quantidade
apurada de 6.398.659 toneladas de arroz (1.813.847
toneladas), feijão (392.73_8 toneladas), milho
(4.191.008 toneladas) e sacaria.

De parte de armazéns privados para com a Co
nab ocorrem também débitos, com base em 19 de
abril de 1992, de valores de R$509.342,66 para diver
sas firmas do Estado.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, desde o fi
nal do ano de 1999 o Governador do Estado, José Bian
co, e o Secretário da Agricultura vêm negociando com a
Conab, Diretoria Financeira e Gerência de Cobrança,
de forma a viabilizar, o mais breve possível, a operacia
nalização de toda a rede armazenadora oficial e privada
disponível, no sentido de proporcionar a retomada do
crescimento da produção agrícola rondoniense.

Junto à Conab, Gerência de Cobrança, na pessoa
do Dr. José Carlos Granjeiro, obtive a informação de
que uma das causas do retardamento da solução do
"nó górdio", um verdadeiro "nó cego", não foi resolvida
por uma questão do prazo solicitado para a renegocia
ção da dívida. Do lado do Governo, que todos nós sabe
mos atravessa desde o seu início do período governa
mental sérias dificuldades de caixa, foi solicitado um
prazo de sessenta meses. A Conab, baseada em ques
tões de normas internas, não teve como acolher a solici
tação com a argumentação de que o prazo máximo que
poderia ser concedido seria de trinta meses. Adiantou,
ainda, o Dr. Granjeiro que o pagamento da dívida pode
ria ser feito com produção, em base da "equivalên
cia-produto". O procedimento sugerido pela Conab já
foi posto em prática com outros estados.

Tenho a convicção de que o Exmo. Sr. Governa
dor, Or. José de Abreu Bianco, e o Secretário de Agri
cultura, Abastecimento e Reforma Agrária, Dr. Miguel
de Souza, haverão de encontrar apoio e determina
ção do lado do Exmo. Sr. Ministro da Agricultura e do
Abastecimento, Marcus Vinicius Pratini de Moraes, e
do Sr. Presidente da Conab, Dr. Antonio Carlos da Sil
veira Pinheiro, para desatar o "nó cego" da agricultura
de meu Estado, Rondônia.

Muito obrigado.

QUADROS E ANEXOS A QUE SE
REFERE O ORADOR:
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CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM NOS DEZ MUNICÍPIOS MAIS
POPULOSOS DE RONDÔNIA

Capacidade de

Municípios Armazenagem (t)

RONDÔNIA 225.120

PORTO VELHO 59.600

SUB-TOTAL (A) 165.520

VILHENA 15.500

GUAJARÁ-MIRIM -
·JI·PARANÁ 21.500

ARIQUEMES 9.000

ROLIM DE MOURA 10.100

CACOAL 14.200

JARU 8.000

PIMENTA BUENO 8.300

OURO PRETO DO OESTE 6.400
,

1.575PRESIDENTE MEDICI

SUB-TOTAL (D) 94.575

Fonte: CONABISURREG-RO



QUADRO 2

Dez munidpios mais populosos de Rondônia: Urbanizaçio e Produçio Agropecuária, 1998

Taude PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA (toneladas) Pecuária

Municípios Urbanizaçlo de

(%)
ARROZ FEIJÃO MILHO MANDIOCA CAFÉ CACAU

Corte

RONDôNIA 61,6 136.014 54.153 200.513 199.233 130.241 6.893 5.014.506

PORTO VELHO 81,0 1.021 438 1.249 34.044 316 - 130.304

SUB TOTAL (A) - 134.993 53.715 199.264 165.189 129.925 6.893 4.884.202

VILHENA 89,7 2.040 420 2.850 1.680 18 - 54.611

GUAJARÁ-MIRIM 86,6 945 96 903 4.620 18 1 46.135

JI-PARANÁ 84,7 1.885 800 2.250 1.750 2.280 67 258.724

ARlQUEMES 7~4 2.352 548 2.301 2.100 4.150 1.552 190.820

ROLlM DE MOURA 70,5 4.502 1.924 6.750 8.260 4.866 15 144.607

CACOAL 64,2 7.765 1.940 17.011 9.738 21.142 118 300.750

JARU 62,3 6.S02 1.786 8.640 13.500 5.370 1.551 249.560

PIMENTA BUENO 55,3 777 192 1.182 4.080 180 2 139.155

OURO PRETO SO,O 2.890 1.189 5.524 3.420 3.290 562 268.962

PRESIDENTE MEDICI 42,4 4.206 2.480 5.280 6.000 3.960 43 220.245

SUB TOTAL (B) 70,8 34.464 11.375 52.591 55.148 45.279 3.911 1.873.575

Fontcj:hSeplanlRD - Indicadores Municipais - 1998
Nota 'f'- Subtotal (A) = Rondônia - Porto Velho
Nota 2- SubtotaI (B) = Somatório dos dez municípios mais populosos.
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RELAÇÃO DOS ARMAZÉNS llWPLANTADOS NO ESTADO

WCALIDADE TIPO CAPACIDADE (t\ PROPRIEDADE
Alta Floresta do Oeste Fibrocimento 2.900 CAGERO
Alto Paraíso Alvl MetáJieo 500 J.Ciufa
Alto Paraíso Alvl Metálico 300 Assoe. Cafeicultor
Alto Paraíso Madeira 100 Bramazônia
Alto Paraiso Metálico 1.800 CAGERO
Alvorada D'Oeste Metálico 3.000 CAGERO
Ariquemes Metálico 7.700 CAGERO
Ariquemes Metálico 700 Bramazônia
AriQuemes Metálico 600 Mercado Martins
Cabixi AlvlMetálico 2.000 Coooermarc
Cacaulândia* Metálico 1.800 CAGERO
Cacoal Metálico 6.400 CAGERO

~~,-

Cacoal Fibrocimento 5.400 CAGE!J:tO
~~-~~

eacoal Alvenaria 800 Ind. C,m. C'!~L
Cacoal Alvenaria 1.600 h!d.. Com~ Oerctd!J
Canelinha Alvenaria 600 ~t\ri('l) -~-~-1
Cere.ieiras Lonal Metálico 3.000 CAGERO
Cere_ieiras Metálico 5.000 CAGERO
Cereieiras Metálico 5.000** HERMASA
Colorado D'Oeste Metálico 3.000 CAGERO
Corumbiara Alvl Metálico 1.800 Cooperativa
Costa MarQueS Alvenaria 700 CAGERO
Espiaão D'Oeste Metálico 4.800 CAGERO
Jaru Metálico 8.000 CAGERO
Ji-Paraná Metáüco 3.300 CAGERO
.r...Paraná Fibrocimento 10.500 CAGERO--
Ji-Paraná - Alvl Metálico 3.500 CIAGRON

~

Ji-Paraná Alvl MetáHco 1.400 ClAGRON
Ji-Paraná Alvenaria 1.800 Luiz Bernardo ._
Ji-Paraná Metálico 300 < CooJetat!Va ._
Ji-Paranâ Alvenaria 700 CONAB

~-

Machadinho D'Oeste Metálico 3.000
~

ÇAGi~R(~

iMif!rantinópolis Alvl Metálico 1.000 Assoe. ProcL Rurais
Monte Net!I'o Metálico 1.800 CAGERO
Nova Brasilândia Fibrocimento 2.900 CAGERO
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RELAÇÃO DOS ARMAZÉNS IMPLANTADOS NO ESTADO (cont.)

LOCALIDADE TIPO CAPACIDADE ft) PROPRIEDADE
Nova Uniio Metãlico 1.800 CAGERO
Novo Horizonte Alv! Metálico 945 CAGERO
Ouro Preto do Oeste Metálico 6.400 CAGERO
Pintenta Bueno Metálico 3.000 CAGERO
Pimenta Bueno Fibrocimento 5.300 CAGERO
PortoVelbo Metálico 7.800 CONAB
Porto Velho Alvl Metálico 4.700 CONAB
Porto Velho Alvl Metálico 1.200 CONAB
Porto Velho AlvlMetáüeo 900 CAGERO
Porto Velho Metálico 45.000** HERMASA
Presidente Médici Metálico 800 Cooperativa
Presidente Médici Alvl Metálico 800 Assoe. Prod. Rurais
Presidente Médici Alvl Metálico loS75 CAGERO
Rolim de Moura Metálico 4.800 CAGERO
Bolim de Moura Metálico 3.000 CAGERO
Rolim de Moura Alvl Metálico 1.000 CAGERO
RoUm de Moura Alvl Metálieo 700 C. Silva
Rolim de Moura Alvl Metálico 600 Caf.Jodan
RondomiDas Metálieo 3..000 CAGERO
S.C. da Serra Metálico 1.800 CAGERO
Santa Luzia do Oeste Fibrocimento 2.900 CAGERO
810 MitnJel do Guauoré Fibrocimento 2.900 CAGERO
Teheirónolis Alvl MetáHco 1.000 Coooerativa
Theobroma Metálico 3.000 CAGERO
Urapá Metálico 3.000 CAGERO
Vale do Paraíso* Fibrocimento 3.000 CAGERO
Vilheu MetMico 8.400 CONAB
VUbella Alvl MetáUco 4.500 Waldinev Mazzuti
Vdhe.a Alvl Metálico 1.100 Waldir Kurtz
VUhena Alvenaria 1.soo Moacir Barlete
TOTAL 225..120
Fonte: CONAB/SUREG(RO)
C·) armazéns desativados
C··) silos metálicos
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o SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, embora seja homem tradicio
nalmente ligado à agricultura, setor primário da eco
nomia, não deixo de acompanhar os novos caminhos
da modernidade. Em mais de uma ocasião, ocupei
esta tribuna para destacar o papel relevante que a
globalização reserva ao setor de serviços.

Em nosso País os serviços estão começando a
se organizar. Existem federações em São Paulo e em
Minas Gerais, devendo ainda ser destacadas as Fe
derações dos Corretores de Seguro. da Cultura e dos
Serviços Técnicos de Informática. Reunidas, acabam
de criar a Confederação Nacional de Serviços, tendo
sido escolhido para presidi-Ia o dinámico empresário
paulista Luligi Nesse. Felicito essa iniciativa e desejo
grande êxito.

Mas o motivo principal deste meu discurso, Sr.
Presidente, é solicitar a transcrição, nos Anais da
Casa, do artigo publicado na Gazeta Mercantil, do úl
timo dia 12, de autoria do DI'. Charles Holland, Só
cio-Diretor da conceituada empresa Ernst & Young.
As considerações ali expendidas espelham a vitalida
de do setor e sua ascendente importância dentro de
uma economia mundial, que transcende meras fron
teiras políticas.

Para se ter uma idéia da pujança desse seg
mento, Srs. Deputados, basta dizer que nos Estados
Unidos da América 2%, dos trabalhadores estavam
ocupados com a agricultura, 6% na indústria e 92%
em serviços. Naquele país não existe a classificação
do setor terciário como comércio. Mas aqui no Brasil,
onde ainda se teima em manter concepções antiqua
das, as últimas estatísticas disponíveis demonstram
que 54,7% dos postos de trabalho estão no setor de
serviços. E a tendência é crescer sempre mais. Hoje o
carroceiro, catador de papéis e latas de cerveja de
alumínio, recicláveis, tem seu celular. O mesmo com o
flanelinha, guardador de carros, que reserva vagas perto
dos teatros €f das casas de espetáculo. Serviços estão
crescendo a UJma velocidade tal que, sem medo de errar,
posso dizer que, dentro de muito breve tempo, mudarão
o perfil da economia brasileira.

Para finalizar, desejo destacar apenas este trecho
do artigo do Dr. Holland: "As máquinas e os equipamen
tos, que estão substituindo o trabalho humano na produ
ção, não podem automatizar o relacionamento humano,
típico do setor de serviços".

Concordo com o eminente empresário quando diz
que a velocidade das mudanças só não será maior por
que a cabeça das pessoas não está preparada. Mas,

neste particular, já temos um rompimento com essa situ
ação estática. A nova Confederação Nacional de Servi
ços está preparada para enfrentar o desafio dos novos
tempos. E, estou certo, promoverá essa mudança de
mentalidade e de atitudes. E o grande beneficiário, sem
dúvida alguma, será o País.

Muito obrigado.

ARTIGO A QUE SE REFERE O
ORADOR:

SETOR DE SERViÇOS E NOVOS TEMPOS

Já se foi o tempo em que progresso era sinônimo
de industrialização. O setor de serviços é hoje a bola da
vez no PIS dos países desenvolvidos e marcha para se
tornar o grande geradorde recursos da economia mundi
al. Um exemplo extremo é o de Hong Kong, onde mais de
90% do PIS provém da participação de serviços. Nos pa
íses industrializados é muito comum a participação entre
75% e 80%.

Essas mudanças são fruto de uma série de trans
formações na economia, como a urbanização, o acesso
à informática e as novas tecnologias. Isso não significa o
fim do nacionalismo ou a perda da importância da indús
tria; significa simplesmente que a renda da sociedade
está sendo gerada na área de serviços. Em função des
sa modernização e automação, nos próximos anos o nú
mero de trabalhadores na indústria e na agricultura vai
ser reduzido. A tendência é que esses profissionais pas
sem a atuar em serviços.

A transformação da indústria ajudou esse movi
mento, pois, com a descentralização, muitos trabalhos
hoje são terceirizados. Na última pesquisa do IBGE, a in
dústria respondia por 16% dos empregos nas dez re
giões metropolitanas. Na última FNAD, esse índice sub'u
para 20%, mostrando que 80% dos empregos estão fora
da indústria. Já a última pesquisa da Fundação Instituto
de Pesquisas Econômicas (FIPE) mostrou que, em Siio
Pau/o, dobrou a participação dos serviços de utilidade
pública na estrutura do orçamento familiar, principalmen
te nas áreas de telefonia e energia elétrica. Isso repre
senta um acesso crescente das famOias ao conforto da
vida moderna.

De acordo com um estudo da Ernst & Young, 2%
dos trabalhadores norte-americanos estavam ocupados
na agricultura, 6% na indústria e 92% em serviços. A pre
visão para este ano é que o percentual da agricultura
seja mantido, a ocupação na indústria seja reduzida para
5% e o setor de serviços passe para 93%. No Brasil, a
previsão é que esse percentual seja atingido em 10 ou 20
anos.
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Airton Cascavel
Alceste Almeida
Almir Sá

RONDÔNIA

Confúcio Moura PMDB PMDB/PST/PTN
Eurípedes Miranda PDT
Sérgio Carvalho PSDB PSDB/PTB
Presentes de Rondônia: 3

TOCANTINS

Antônio Jorge PTS PSDB/PTB
Igor Avelino PMDB PMDB/PST/PTN
Osvaldo Reis PMDS PMDS/PST/PTN
Presentes de Tocantins: 3

PUPSL

PUPSL

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB
PSS/PCdoB

ACRE

PFL
PSL
PPS
PT

PARÁ

PSDB
PT
PMDB PMDB/PST/PTN
PMDB PMDB/PSTIPTN
PTB PSDB/PTB
PT
PTB
PT
PFL
PSDB

AMAPÁ

PSDB
PPB
PSDB

IIdefonço Cordeiro
José Aleksandro
Márcio Bitiar
Marcos Afonso
Presentes do Acre: 4

AMAZONAS

Francisco Garcia PFL
Pauderney Avelino PFL
Silas Câmara PTB
Vanessa Grazziotin PCdoS
Presentes do Amazonas: 4

Anivaldo Vale
Babá
Jorge Costa
José Priante
Josué Bengtson
Paulo Rocha
Renildo Leal
Valdir Ganzer
Vic Pires Franco
Zenaldo Coutinho
Presentes do Pará: 10

Badu Picanço
Dr. Benedito Dias
Fátima Pelaes
Presentes do Amapá: 3

Elton Rohnelt PFL
Robério Araújo PL
Presentes de Roraima: 5

v - ORDEM DO DIA

PRESENTES OSSEGUINTES SRS. DEPUTADOS:
Partido Bloco

RORAIMA

PPS
PMDB PMDS/PST/PTN
PPB

As máquinas e os equipamentos que estão
substituindo o trabalho humano na produção não po
dem automatizar o relacionamento humano, típico do
setor de serviços. As atividades ligadas a educação,
entretenimento e qualidade de vida são as mais pro
missoras. Nos Estados Unidos, os gastos com entre
tenimento são superados somente pelos gastos com
manutenção de residências.

Na Europa, a prestação de serviços para a me
lhoria da qualidade de vida está em primeiro lugar, o
que deverá se repetir no Brasil. O turismo, maior em
pregador do mundo, também deverá ser o maior em
pregador nacional.

Toda essa transformação esta ampliando opor
tunidades. Enquanto as grandes organizações se
unem, aumenta o número de negócios para as pe
quenas empresas, que se tornam fornecedoras de
serviços. As companhias terceirizam seu restaurante,
o sistema de transporte e acabam gerando novos ne
gócios. E isso está mudando a mentalidade do País e
fazendo com que o grande beneficiário seja o grupo
de brasileiros de menor renda. É o caso do guardador
de carro que usa celular para reservar uma vaga para
o cliente que estiá chegando. Tudo isso está chegando
ao Brasil em uma velocidade maior do que chegou
aos países industrializados, já que nos países em de
senvolvimento a rapidez dos avanços tecnológicos
tende a ser maior devido à função do processo de glo
balização e disseminação do conhecimento.

A velocidade das mudanças só não será maior
porque a cabeça das pessoas não está preparada.
Uma das maneiras de o País acelerar o progresso é
aumentar o investimento em todos os níveis de edu
cação. No ano passado, recebemos US$29 bilhões
de investimentos externos, mais do que a China, que
teve US$26 bilh6es. No começo dos anos 90, rece
bíamos cerca de US$2 bilhões. Isso mostra que o
Brasil é um país promissor, com um grande mercado,
e que está avançando, apesar de que poderia dar
mais certo ainda" Mas ele acertou em muitas áreas e
o saldo é positivo.
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RIO GRANDE DO NORTE

Lavoisier Maia PFL
Múcio Sá PMDB PMDB/PST/PTN
Ney Lopes PFL
Presentes do Rio Grande do Norte: 3

MARANHÃO

Cesar Bandeira PFL
Costa Ferreira PFL
Eliseu Moura PPB
Gastão Vieira PMDB PMDB/PST/PTN
José Antônio Almeida PSB PSB/PCdoB
Mauro Fecury PFL
Nice Lobão PFL
Pedro Fernandes PFL
Presentes do Maranhão: 8

CEARÁ

PIAuí

PSDB PSDB/PTB
PSDB PSDB/PTB
PMDB PMDB/PST/PTN
PFL
PMDB PMDB/PST/PTN
PFL
PMDB PMOB/PST/PTN
PT

ALAGOAS

PSDB/PTB

PSDB/PTB
PSDB/PTB

PSDB/PTB
PSDB/PTB

PSB/PCdoB
PSB/PCdoB

BAHIA

PFL
PFL
PL PUPSL
PTB PSDB/PTB
PMDB PMDB/PST/PTN
PFL

PARAíBA

PFL
PMDB PMDB/PST/PTN
PT
PMDB PMDB/PST/PTN
PFL
PSOB
PSOB

SERGIPE

PSDB PSDB/PTB
PMDB PMDB/PST/PTN
PSDB PSDB/PTB
PSB PSB/PCdoB

Aroldo Cedraz
Claudio Cajado
Eujácio Simões
Félix Mendonça
Francistônio Pinto
Gerson Gabrielli

Albérico Cordeiro PTB
Helenildo Ribeiro PSOB
José Thomaz Nonô PFL
Luiz Dantas PST PMDB/PST/PTN
Olavo Calheiros PMDB PMDB/PST/PTN
Regis Cavalcante PPS
Presentes de Alagoas: 6

Adauto Pereira
Armando Abílio
Avenzoar Arruda
Carlos Dunga
Efraim Morais
Ina/do Leitão
Ricardo Rique
Presentes da Paraíba: 7

PERNAMBUCO

Armando Monteiro PMDB PMDB/PST/PTN
Carlos Batata PSOB PSDB/PTB
Clementino Coelho PPS
Djalma Paes PSB
Eduardo Campos PSB
Fernando Ferro PT
Joaquim Francisco PFL
Joel de Hollanda PFL
José Chaves PMDB PMOB/PST/PTN
José Mendonça Bezerra PFL
José Múcio Monteiro PFL
Sérgio Guerra PSDB
Presentes de Pernambuco: 12

Augusto Franco
Jorge Alberto
José Teles
Pedro Valadares
Presentes de Sergipe: 4

PSDB PSDB/PTB
PL PUPSL
PMDB PMDB/PST/PTN
PSDB PSDB/PT
~MDB PMDB/PST/PTN
PSDB PSDB/PTB
PCdoB PSB/PCdoB
PPB
PT
PSDB PSDB/PTB
PSDB PSDB/PTB
PSDB PSDB/PTB
PMDB PMDB/PST/PTN
PSDB PSDB/PTB
PSDB PSDB/PTB
PSDB PSDB/PTB

Adolfo Marinho
Almeida de Jesus
Anibal Gomes
Antonio Cambraia
Antônio José Mota
Chiquinho Feitosa
Inácio Arruda
José Unhares
José Pimentel
Léo Alcântara
Manoel Salviano
Nelson Otoch
Pinheiro Landim
Rommel Feijó
Ubiratan Aguiar
Vicente Arruda
Presentes do Ceará: 16

Átila Lira
B.Sá
Gessivaldo Isaias
Heráclito Fortes
João Henrique
Mussa Demes
Themístocles Sampaio
Wellington Dias
Presentes do Piauí: 8
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PSDB/PTB
PSDB/PTB
PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB
PSDB/PTB
PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB
PSDB/PTB

PSDB/PTB
PSDB/PTB

PSB/PCdoB
PSDB/PTB

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB
Alexandre Santos PSDB
Almerinda de Carvalho PFL
Arolde de Oliveira PFL
Ayrton Xerêz PPS
Carlos Santana PT
Cornélio Ribeiro PDT
Coronel Garcia PSDB
Dino Fernandes PSDB
Dr. Heleno PSDB
Eurico Miranda PPB
Fernando Gonçalves PTB PSDB/PTB
Francisco Silva PST MDB/PST/PTN
lédio Rosa PMDB PMDB/PST/PTN
Jair Bolsonaro PPB
Jandira Feghali PCdoB PSB/PCdoB
João Mendes PMDB PMDB/PST/PTN
João Sampaio PDT
Luís Eduardo PDT
Luiz Ribeiro PSDB
Luiz Sérgio PT
Milton Temer PT
Paulo Feijó PSDB
Rodrigo Maia PTB
Ronaldo Cezar Coelho PSDB
Rubem Medina PFL
Simão Sessim PPB
Presentes do Rio de Janeiro: 27

EspíRITO SANTO

Aloízio Santos PSDB
João Coser PT
José Carlos Elias PTB
Max Mauro PTB
Nilton Baiano PPB
Ricardo Ferraço PSDB/PTB
Presentes do Espírito Santo: 6

Saraiva Felipe PMDB PMDB/PST/PTN
Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCdoB
Virgílio Guimarães PT
Vittorio Medioli PSDB
Walfrido Mares Guia PTB
Zezé Perrella PFL
Presentes de Minas Gerais: 30

PUPSL
PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB
PSDB/PTB

PSB/PCdoBPCdoB
PFL
PFL
PT
PSDB
PSDB
PFL
PFL
PFL
PFL
PSDB
PFL
PFL
PSDB
PT
PSDB
PFL
PMDB PMDB/PST/PTN
PFL
PSDB
PFL

MINAS GERAIS

PMDB PMDB/PST/PTN
PFL
PSDB PSDB/PTB
PSDB PSDB/PTB
PMDB PMDB/PST/PTN
PMDB PMDB/PST/PTN
PPB
PPB
PFL
PT
PMDB PMDB/PST/PTN
PMDB PMDB/PST/PTN
PFL
PPB
PMDB PMDB/PST/PTN
PT
PMDB PMDB/PST/PTN
PPB
PDT
PL
PSDB
PFL
PPB
PFL

Antonio do Valle
Aracely de Paula
Custódio Mattos
Danilo de Castro
Fernando Diniz
Glycon Terra Pinto
Herculano Anghinetti
Ibrahim Abi-Ackel
Jaime Martins
João Fassarella
João Magalhães
Júlio Delgado
Lael Varella
Márcio Reinaldo Moreira
Marcos Lima
Maria do Carmo Lara
Maria Elvira
OdeImo Leão
Olimpio Pires
Philemon Rodrigues
Rafael Guerra
Roberto Brant
Romel Anizio
Ronaldo Vasconc:ellos

Haroldo Lima
Jairo Azi
Jairo Carneiro
Jaques Wagner
João Almeida
João Leão
José Carlos Aleluia
José Lourenço
José Rocha
José Ronaldo
Jutahy Júnior
Luiz Moreira
Manoel Castro
Mário Negromonte
Nelson Pellegrino
Nilo Coelho
Paulo Magalhãe~;

Pedro Irujo
Roland Lavigne
Saulo Pedrosa
Ursicino Queiroz
Presentes da Bahia: 27
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PUPSL

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PUPSL
PSDB/PTB

PSOB/PTB
PSOB/PTB
PSOB/PTB

PSOB/PTB
PSDB/PTB
PSDB/PTB

PFl
PSOB
PSDB
PSOB
PPB
PT
PMOB PMOB/PST/PTN
PTB PSOB/PTB
PFl
PMOB PMOB/PST/PTN
PTB PSDB/PTB
PPB

GOIÁS

PMDB PMDB/PST/PTN
PMOB PMOB/PST/PTN
PMOB PMOB/PST/PTN
PMOB PMOB/PST/PTN
PSDB PSDB/PTB
PMOB PMOB/PST/PTN
PT
PPB

Barbosa Neto
Euler Morais
Geovan Freitas
Norberto Teixeira
Pedro Canedo
Pedro Chaves
Pedro Wilson
Roberto Balestra
Presentes de Goiás: 8

MATO GROSSO DO SUL

Ben-Hur Ferreira PT
Flávio Der.!:i PMDB PMDB/PST/PTN
Marçal Filho PMOB PMOB/PST/PTN
Marisa Serrano PSDB PSDB/PTB
Pedro Pedrossian PFl
Presentes do Mato Grosso do Sul: 5

PARANÁ

Affonso Camargo
Airton Roveda
AJex Canziani
Chico da Princesa
Dilceu Sperafico
Or. Rosinha
Gustavo Fruet
Iris Simões
Ivanio Guerra
José Borba
José Carlos Martinez
José Janene

MATO GROSSO

Celcito Pinheiro PFl
Uno Rossi PSDB
Osvaldo Sobrinho PSDB
Pedro Henry PSDB
Presentes do Mato Grosso: 4

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMOB PMOB/PST/PTN
Jorge Pinheiro PMOB PMOB/PST/PTN
Maria Abadia PSOB PSOB/PTB
Paulo Octávio PFL
Pedro Celso PT
Ricardo Noronha PMOB PMOB/PST/PTN
Presentes do Distrito Federal: 6

PUPSL
PSOB/PTB
PSDB/PTB

PSDB/PTB
PSDB/PTB
PSDB/PTB

PSDB/PTB
PSDB/PTB
PSDB/PTB

PSOB/PTB
PSB/PCdoB

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSOB
Aldo Rebelo PCdoB
Aloizio Marcadante PT
André Benassi PSOB
Antonio Kandir PSOB
Arnaldo Madeira PSDB
Ary Kara PPB
Bispo Wanderval PL
Clivis Volpi PSOB
Corauci Sobrinho PFL
Cunha Bueno PPB
De Velasco PSL
Delfim Netto PPB
Or. Hélio POT
Duilio Pisaneschi PTB
Edinho Araújo PPS
Eduardo Jorge PT
Emerson Kapaz PPS
Fernando Zuppo PDT
Iara Bernardi PT
João Paulo PT
Jorge Tadeu Mudalen PMDB PMDB/PST/PTN
José de Abreu PTN PMOB/PST/PTN
José Genoíno PT
José índio PMDB PMOB/PST/PTN
José Machado PT
José Roberto Batochio POT
Lamartine Posella PMDB PMDB/PST/PTN
Luiz Antonio Fleury PTB PSOB/PTB
Maluly Netto PFL
Marcos Cintra PL PUPSL
Milton Monti PMOB PMOB/PST/PTN
Moreira Ferreira PFL
Nela Rodolfo PMOB PMOB/PST/PTN
Nelson Marquezelli PTB PSDB/PTB
Neuton Lima PFL
Paulo Kobayashi PSOB
Ricardo Berzoini PT
Salvador Zimbaldi PSOB
Sampaio Oória PSDB
Silvio Torres PSOB
Vadão Gomes PPB
Valdemar Costa Neto PL
Xico Graziano PSOB
Zulaiê Cobra PSDB
Presentes de São Paulo: 45
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RIO GRANDE DO SUL

SANTA CATARINA

Luciano Pizzatto PFL
Luiz Carlos H:'luly PSOB PSOB/PTB
Moacir MichelettCl PMDB PMDB/PST/PTN
Nelson Meurer PPB
Odilio Balbinotti PSOB PSDB/PTB
Oliveira Filho PPB
Osmar Serraglio PMOB PMDB/PST/PTN
Renato Silva PSOB PSOB/PTB
Ricardo Barros PPB
Rubens Bueno PPS
Santos Filho PFL
Presentes do Paraná: 23

Antônio Carlos Kandir Reis PFL
Carlito Merss PT
Edinho Bez PMOB PMOB/PST/PTN
Fernando Coruja POT
Gervásio Silva PFL
Hugo Biehl PPB
João Pizzolatti PPB
José Carlos Vieím PFL
Luci Choinacki PT
Pedro Bittencourt PFL
Raimundo Colombo PFL
Renato Vianna PMOB PMDB/PST/PTN
Presentes de Santa Catarina: 12

Waldomiro Fioravante PT
Veda Crusius PSOB PSDB/PTB
Presentes do Rio Grande do Sul: 20

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - A lis
ta de presença registra o comparecimento de 309
Srs. Deputados.

O SR. JAQUES WAGNER - Sr. Presidente, ten
do sido desrespeitosamente citado, hoje de manhã,
em discurso do Deputado Claudio Cajado, peço a pa
lavra por igual tempo, para responder às afirmações
feitas

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - A
Assessoria da Mesa confirma que a solicitação de
V. Exa. tem acolhimento no Regimento Interno.

Portanto, concedo a palavra ao Deputado Ja
ques Wagner, por 5 minutos.

O SR. JAQUES WAGNER (PT - BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
confesso que o que vou fazer agora vai ser com triste
za, pois não é do meu estilo trazer para o plenário da
Câmara dos Deputados as disputas paroquiais, nor
mais em todos os estados e cidades. Mas, infelizmen
te, hoje de manhã, um Deputado, que não orgulha
nem engrandece a Bahia, fez afirmações desrespei
tosas sobre minha pessoa.

Aprendi em minha infância e juventude, dentro
de minha casa, com meu pai, que hoje está com 81
anos, homem que passou fome, que se pode até pas
sar fome, mas não se pode passar vergonha. Esse
aprendizado tem pautado minha vida pública durante
mais de 20 anos.

Entendo que a motivação do Deputado Claudio
Cajado seguramente não se deu na busca da probi
dade administrativa, até porque, nas prefeituras que o
apóiam, inclusive a de Camaçari, não pode ser toma
do como exemplo de honradez.

Sei que S. Exa. está abalado, até porque, nesta
semana, foi rejeitada sua presença na embarcação
que conduzia o Governador César Borges, do mesmo
grupo político da Bahia, à inauguração de obra em
Ituberá, sul do Estado, forçando-o a correr e alugar
um barco para acompanhar a cerimônia.

Segundo, o Deputado Cláudio Cajado defende a
atual administração de Camaçari, que imaginava não
haver pleito este ano. Com minha decisão de ser
pré-candidato à prefeitura municipal, seu atual prefei
to e grupo político já entenderam que haverá disputa.

Finalmente, até porque o fato que vou narrar
tem a ver com as acusações que me fez: no período
do carnaval, S. Exa. ia fazer viagem ao exterior e me

PT
POT
POT
PTS PSOB/PTB
PMOB PMDB/PST/PTN
PPB
PPB
PPB
PT
PMOB PMDB/PST/PTN
PSDB PSDB/PTB
PMDB PMDB/PST/PTN
PMDB PMDB/PST/PTN
PHOBS
PMDB PMDB/PST/PTN
PPB
PT
PMDB PMDBIPST/PTN

Adão Pretto
Airton Dipp
Alceu Collares
Caio Riela
Cezar Schirmer
Fetter Júnior
Júlio Redeker
Luis Carlos Heinze
Luiz Mainardi
Mendes Ribeiro Filho
Nelson Marchezan
Nelson Proença
Osvaldo Biolchi
Roberto Argenta
Synval Guazzelli
Telmo Kirst
Valdeci Oliveira
Waldir Schmidt
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solicitou que usasse o prestígio que tenho como Ter
ceira-Secretário da Mesa Diretora, o responsável pe
las passagens aéreas da Câmara dos Deputados,
para conseguir o que se convencionou chamar de
upgrade - pagar menos e viajar numa categoria mais
onerasa - com determinada companhia aérea. Pro
vavelmente, por não ter conseguido, veio aqui destilar
raiva e mentira.

A afirmação que fez, por meio de requerimento
à Mesa, é de que este Deputado, Tercei
ro-Secretário, estaria usando a estrutura da Câmara
dos Deputados - portanto, dinheiro público - para fa
zer propaganda eleitoral como pré-candidato à Pre
feitura de Camaçari.

S. Exa. apresentou três documentos: duas xero
cópias de discursos e ações que tenho feito em defe
sa dos aposentados e na comemoração do aniversá
rio de Camaçari, enviados aos interessados, a popu
lação da Camaçari, e o cartão de Natal que enviei,
como a maioria dos deputados, por meio de mala di
reta para meus. eleitores. Antecipo, -inclusive para
tranqüilizar a Mesa Diretora, que já me conhece por
esse trabalho de quatorze meses, que a nota fiscal,
feita em gráfica fora daqui, está à disposição do Depu
tado Claudio Cajado, apesar de o cartão de Natal, em
nenhum momento, fazer qualquer tipo de propaganda
eleitoral, muito menos os outros dois documentos as
sinados.

Digo mais: S. Exa. não deveria levantar acusa
ções sobre um Deputado que, modéstia à parte, tem
trilhado sua vida pública na honestidade e transpa
rência. Como líder sindical, quando candidato a depu
tado, sequer uma folha de papel do sindicado do qual
fui presidente e do qual continuo diretor saiu para fa
vorecer minha campanha. Desafio qualquer um a di
zer o contrário.

O Deputado Claudio Cajado deveria, respon
dendo à curiosidade despertada pelo jornal A Tarde,
no ano passado, dizer onde está o dinheiro, 1 milhão
e 700 mil reais, destinado a Seabra, cidade que o
apóia, na Operação Tapa-Buracos, do DNER. O que
fizeram lá foi jogar barro sobre os buracos, que na pri
meira chuva foi embora.

S. Exa. também deveria contribuir com a probi
dade pública e esclarecer onde estão os 123 mil reais.
Os que me conhecem sabem que não faço a política
da acusação leviana e não confundo atividade políti
ca com atividade policialesca. Mas aqui está à dispo
sição dos deputados a nota fiscal da MOA Publicida
des, que diz ter gastado em Camaçari, no ano passa
do, 123 mil reais na festa do padroeiro da cidade. Ao

lado, encontra-se a carta, assinada pelos dois padres
daquela paróquia, afirmando que lhes chegaram não
mais do que 3 mil reais às mãos.

O Deputado Cláudio Cajado também poderia
contribuir esclarecendo por que Camaçari, a cidade
mais rica da Bahia, pasmem os senhores, com uma
receita de 14 milhões mensais - vou repetir, 14 miQ

Ihões mensais -, para uma população de 135 mil ha
bitantes, não consegue ser a melhor para se habitar.
Ao contrário, é tida por quase todos como um verdaQ

deiro faroeste, onde, infelizmente - por isso me dispo
nho a ser Prefeito -, ainda se morre de tuberculose.

Sr. Presidente, a Mesa pode ficar absolutamen
te à vontade. Este Deputado construiu, ao longo da
vida, história, alegro-me dizer, de respeito dos parti
dos conservadores e de esquerda, dos trabalhadores
e empresários da minha terra, que conhecem meu
modo de agir.

a Deputado Claudio Cajado deveria preocu
par-se em fazer o Prefeito de Camaçari produzir o que 
a cidade merece, em vez de ficar fazendo acusações
levianas.

Estou disposto a fazer campanha em Camaçari
sem baixar o nível. Mas S. Exa. e o Prefeito não te
nham dúvida de que a cortesia e a educação que de
dico àqueles que merecem serão substituídas na me
dida certa, porque sei tratar aqueles que se respeitam
e aqueles que não se respeitam.

Ao final, Sr. Presidente, peço ao Deputado Clau
dio Cajado, até como contribuição, que, com seu bri
lhantismo, me ajude a esclarecer uma dúvida: por que
Ceci muda tanto a conta bancária no Estado da Ba·
hia? Repito: por que Ceci muda tanto a conta no Esta
do da Bahia, de banco para banco?

Muito obrigado.
O SR. ALDO REBELO - Sr. Presidente, pela or

dem.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem

V. Exa. a palavra.
O SR. ALDO REBELO (Bloco/PCdoB - SP. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gos
taria fosse dado como lido...

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Nobre
Deputado, apelo a V. Exa. para que aguarde o final da
Ordem do Dia, até porque, se acolhesse agora seu
discurso, teria que dar o mesmo tratamento aos de
mais Deputados.

O SR. ALDO REBELO - S. Exas. já receberam
o mesmo tratamento, Sr. Presidente. Muitos já deram
como lidos seus pronunciamentos.
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o SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Peço a
V. Exa. que aguarde o f{nal da Ordem do Dia, que será
curta, para dar c:omo lido seu pronunciamento, já que
há outros companheiros com o mesmo direito.

O SR. ALDO REBELO - Perfeitamente.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes)
Vai-se passar à apreciação da matéria que está

sobre a mesa e da constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes)-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 96-B, DE 1992

(Do Sr. Hélio Bicudo)

Continuação da Votação, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constitui
ção nQ 96~A, de 1992, que introduz modifica
ções na estrutura do Poder Judiciário; tendo
parecerE~s da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela admissibilidade
de todas as emendas apresentadas na Co
missão I~, no mérito, pela aprovação das de
nQs 1/95, 2/95 e 4/95 (apresentadas na le
gislatura anterior) e das de nºs 1, 2, 3, 5, 7,
8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,
21, 24, ~!6, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 39,
40, 42, 43, 44 e 45; pela rejeição das Pro
postas de Emenda à Constituição nºs
127-A/9ti e 215-A/95, apensadas, e das
emendas n"s 3/95 (apresentadaa na legisla
tura anterior) e 4, 6, 17, 22, 23, 25, 30, 34,
38 e 41, nos termos do paarecer da Relato
ra, que apresentou complementação e refor
mulação parcial de voto. Apresentaram vo
tos em separado o Deputado Antônio Carlos
biscaia e" em conjuto, os Deputados Marce
lo Déda, José Dirceu, Waldir Pires, Nelson
Pellegrino, Antônio Carlos Biscaia, José Pi
mentel, Paulo Rocha e Padre Roque. Foram
aprovados os destaques de nlls 247, 72, 79,
298, 70, 51, 281, 296, 42, 33, 293, 27, 88,
238, 187', 67, 32, 149, 73 e os destaques
dos relatórios parciais dos Deputados Luiz
antônio f:leury e Renato Vianna; rejeitados
os de nQs 297, 291, 2251, 23, 220, 82,155,
50,292,295,233,256,283,221,177,184,
286,25,216,219,162,200,218,240,201,
274,217,,248,101 e os destaques dos rela
tórios parciais dos Deputados José Roberto
Batochio e Ibrahim Abi-Ackeil; e prejudica
dos os de n!O!s 156, 38, 40, 241, 71, 83, 3'7,
86, 154, 13, 134, 112, 208, 24, 280, 21 :2,

213, 211, 113, 210, 34, 78, 111 e 59 (Rlato
ra: srª Zulaiê Cobra). Tendo apensadas as
PECs nºs: 112-Al95, 127-Al95, 215-Al95,
SOO-Al97, 368-Al96.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Por
acordo havido entre os Srs. Líderes, decidiu-se a vo
tação para hoje dos Destaques nºs 143 e 149.

Passa-se, então, à votação do Destaque nº 143.
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Sr. Presi

dente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem

V. Exa. a palavra.
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMOB

- RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, respe
ito muito o Deputado Luiz Antonio Fleury, apenas não
concordo com os termos do seu destaque. Acredito
que é necessário admitirmos os destaques, para que
os mesmos possam ser votados.

Se tivermos de admiti-los - e sou contra os des
taques do Deputado Luiz Antonio Fleury -, pergunto a
V. Exa. se posso manifestar-me contra o requerimento
e, dessa forma, não termos de votar as emendas com
as quais o PMDB não concorda.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Nobre
Deputado, evidentemente V. Exa. está correto.
Teremos de votar o requerimento, em primeiro lu
gar. V. Exa., então, manifestar-se-á da maneira que
julgar melhor.

O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, houve um acordo de pro
cedimento em que todos concordamos em dar admis
sibilidade aos destaques. Creio que, se essa regra for
alterada, terá de ser feita por acordo, como uma exce
ção, porque pela regra, independentemente do mérito,
daríamos admissibilidade àqueles destaques negocia
dos, garantindo-se a votação do mérito de todos eles.

Então, uma hipótese como essa, muito embora
regimentalmente correta, já havia sido objeto de um
acordo anterior. Para não quebrar o acordo, corremos
o risco de nos próximos, aberto o precedente, não
com relação ao Regimento, mas com relação ao acor
do, termos problemas para mantê-los.

Se for um acordo que, inclusive, conte com a po
sição do PTB, de fazer, neste caso, uma exceção ao
acordo celebrado, não há problema algum, mas man
tido o acordo de que todos os destaques negociados
terão admissibilidade, em função do...
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o SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - V. Exa.
está correto e a Mesa confirma que receberá como
exceção.

O SR. MARCELO DÉDA - Muito obrigado, Sr.
Presidente. Então, nesse sentido, não temos objeção
se o PTB não tiver.

O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO (PDT - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, de fato, se o nobre Deputado Luiz Antonio
Fleury, que fala pela Liderança do PTB, estiver de
acordo, a decisão tecnicamente correta seria, efetiva
mente, impugnar a admissibilidade dos destaques.
Isso, pela razão específica de que a matéria objeto
destes destaques já é vencida, 'é matéria examinada
e aprovada na Casa, quando o tema foi apreciado no
plenário num espectro mais amplo.

Se o nobre Deputado Luiz Antonio Fleury estiver
de acordo, efetivamente o caso é de não se conhecer
dos destaques, posto que a matéria está superada.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Com a
palavra o Deputado Luiz Antonio Fleury, autor da ma
téria.

O SR. LUIZ ANTONIO FLEURV (Bloco/PTB 
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o objeti
vo dos dois destaques a serem votados no dia de hoje
é, em primeiro lugar, impedir que a perda do cargo por
parte do membro do Ministério Público seja decreta
da pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Da
mesma maneira, que não se deixe em aberto a defini
ção do que venha a ser conduta incompatível com o
decoro da função do cargo de Promotor de Justiça,
portanto, sujeito também a perda do cargo, em razão
de uma decisão administrativa. Em votação anterior, a
Casa já decidiu em relação ao Poder Judiciário que o
Juiz de direito poderá perder o cargo, em razão de
uma decisão administrativa do Conselho Nacional da
Magistratura.

Os representantes do Ministério Público dese
jam a absoluta igualdade de direitos e deveres em re
lação à magistratura. Como a Casa, em relação à ma
gistratura, a meu ver erradamente, decidiu que o juiz
pode perder o cargo por uma decisão do Conselho
Nacional da Magistratura, para manter a absoluta
eqüidade e similaridade entre o Ministério Público e a
magistratura, concordo com a opinião dos colegas.

Não configurando uma praxe, mas por exceção,
concordamos com a votação do destaque na forma
proposta por V. Exa.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - A
Mesa indaga à nobre Relatora, Deputada Zulaiê Co
bra, se deseja manifestar-se sobre o assunto.

A SRA. ZULAIÊ COBRA (Bloco/PSDB - SP.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, houve um
acordo para rejeitar os requerimentos desses dois
destaques simples que serão agora votados. Portan
to, a Relatora concorda com esse procedimento.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado José Antonio
Almeida, pela Liderança do Bloco Parlamentar
PSB/PCdoB •

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB
MA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, apenas
para registrar que não queremos tornar esse procedi
mento uma praxe. Esse acordo foi feito no sentido de
possibilitar que o conteúdo dos destaques fossem
objetos de deliberação em plenário.

Se não houver um precedente, esta Liderança
concorda com isso.

A SRA. ZULAIÊ COBRA (Bloco/PSDB - SP.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, quero ex
plicar o seguinte: estamos fazendo um exercício anor
mal, até porque não temos na Casa um quorum para
votação nominal.

Muitos Deputados registraram presença e foram
embora. Então, "a quebra deste acordo" - entre aspas
- só foi feita por causa da falta de quorum. Então, não
estamos quebrando acordos, até porque não temos
como votar nem matéria de acordo.

O SR. LUIZ ANTONIO FLEURV - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. LUIZ ANTONIO FLEURV (Bloco/PTB 
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
deixar claro que não há qualquer quebra de procedi
mento no que se refere ao acordo. Trata-se apenas de
uma exceção para manter absoluta igualdade entre
as duas carreiras, objeto da reforma do Judiciário.
Não há nenhuma quebra de procedimento, repito.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Para
que fique registrado nos Anais, a Mesa declara que
este acordo foi feito entre os líderes no gabinete da
Presidência, com a participação deste Presidente.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.
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o SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB
- RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. deixo
bem claro que o problema não é falta de quorum para
votação, porque quorum existe. É uma questão de
praticidade. Se existe o requerimento. que pode não
ser admitido, é muito mais prático votá-lo do que as
duas emendas de forma nominal.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Com a
palavra o Líder do PPB.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador. ) - Sr. Presidente, o PPB também con
corda com o acordo. e votará favoravelmente. Quero
dizer a V. Exa. que existe quorum e acordo. Então, o
PPB fica com o acordo.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Va
mos ler o Requerimento de Destaque n2 143

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
SIMPLES Nº 143

Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 161, inciso I. do Regimen

to Interno, requeremos a V. Exa. destaque para vota
ção em separado para a supressão da expressão "ou
por decisão do Conselho Nacional do Ministério PÚ
blico". acrescida à alínea a, do inciso I, do § 5º, do arti
go 128, da Constituição Federal. pelo artigo 37, do
Substitutivo da Relatora à PEC nº 96-A, de 1992..
Deputado Luiz Antonio Fleury, PTB-SP; Arnaldo
Faria de Sá, Vice-Líder do PPB; Caio Riela, Vi
ce-Líder do PTB.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Em
votação o requerimento.

Como votam os Srs. Líderes?
Como vota o PSC?
Como vota o PHS?
Como vota o PV?
Como vota o PPS?
Como vota o Bloco Parlamentar PUPSL?
Como vota o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB?
O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB-

MA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PSB/PCdoB vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) -
Como vota o PDT'? PDT, "sim".

O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO (PDT - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o sinal que

fiz a V. Exa. foi para dizer que sou favorável ao acor
do. Portanto, o voto é "não".

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Eu en
tendi mal. Nunca esperei que V. Exa. fosse votar "não".

O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO (PDT - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quem se ex
pressou mal fui eu. Devia tê-lo feito verbalmente.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Como
vota o PT?

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, é compreensível o pe
queno equívoco entre o Deputado José Roberto Ba
tochio e a Mesa, porque a simpatia com que V. Exa.
preside nos enseja a votar "sim" sempre. Mas, nesse
caso, votaremos "não".

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Como
vota o PFL?

OSR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Como
vota o PSDB?

OSR. SILVIO TORRES (Bloco/PSDB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco Parla
mentar PSDB/PTB vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Como
vota o PPS?

O SR. PEDRO EUGÊNIO (PPS - PE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota "não".

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Como
vota o Bloco Parlamentar PMDB/PST/PTN?

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB
- RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o voto
é "não".

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fdrtes) - Como
vota o Bloco Parlamentar PSDB/PTB?

O SR. NELSON OTOCH (Bloco/PSDB - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o voto é "não".

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Como
recomenda o voto o Líder do Governo?

O SR. ELTON ROHNELT (PFL- RR. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o Governo vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Os
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

Rejeitado.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Sobre

a mesa Requerimento de Destaque n2 149.
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REQUERIMENTO DE DESTAQUE
SIMPLES Nll 149

Senhor Presidente da Câmara dos Deputados,
Nos termos do artigo 161, inciso I, do Regimen

to Interno, requeremos a V. Exa. destaque para vota
ção em separado para a supressão do inciso 1/1, do §
6º, do artigo 128, da Constituição Federal, constante
do artigo 37, do Substitutivo da Relatora à PEC nQ

96-A, de 1992. - Deputado Luiz Antonio Fleury,
PTB/SP; Deputado Arnaldo Faria de Sá, Vice-Líder
do PPB; Caio Riela, Vice-Líder do PTB.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Vota
remos em primeiro lugar o requerimento.

Como recomenda o voto o Líder do PSC?

O SR. LUIZ ANTONIO FLEURY - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Pela
ordem, como autor, tem V. Exa. a palavra.

O SR. LUIZ ANTONIO FLEURY (Bloco/PTB 
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, da mes
ma forma como fizemos na votação artterior, para
manter absoluta eqüidade entre Ministério Público e
magistratura, retiro o destaque. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - A
Mesa lamentavelmente informa ao Deputado Luiz
Antonio Fleury, sabendo das suas intenções de coo
perar com os trabalhos da Casa neste dia, que não há
amparo regimental à retirada do destaque de V. Exa.

O SR. LUIZ ANTONIO FLEURY - Então, Sr.
Presidente, para manter magistratura e Ministério PÚ
blico com os mesmos direitos e deveres, seguindo o
acordo feito sob a orientação de V. Exa., gostaria que
os Líderes recomendassem o voto "não" e rejeitas
sem o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Va-
mos consultá-los.

Como vota o PSC? (Pausa.)
Como vota o PPS? (Pausa.)
Como vota o PHS? (Pausa.)
Como vota o PV? (Pausa.)
Como vota o B[oco Parlamentar PUPSL?
O SR. ROBÉRIO ARAÚJO (Bloco/PL - RR.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votamos
pela orientação do acordo: "não".

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Como
vota o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB?

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB
MA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
Parlamentar PSB/PCdoB vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Como
vota o PDT?

O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO (PDT - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota
"não".

o SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Desta
vez é "não" e "não".

Como vota o Bloco Parlamentar PMDBIPSTIPTN?

A SRA. MARIA ELVIRA (Bloco/PMDB - MG.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Bloco
Parlamentar PMDB/PST/PTN vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Como
vota o PT?

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Como
vota o PFL?

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL vota
"não".

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Como
vota o PPB?

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Como
vota o Bloco Parlamentar PSDB/PTB?

O SR. SILVIO TORRES (B[oco/PSDB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o B[oco Parla
mentar PSDB/PTB vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Como
vota a Liderança do Governo?

O SR. ELTON ROHNELT (PFL - RR. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do Go
verno vota "não".

O SR. PEDRO EUGÊNIO (PPS - PE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Todos
se manifestaram?

Em votação. O Requerimento.

Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (Pausa.)

Rejeitado.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Fica

adiada "de ofício" a continuação da votação, em 1º
turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
96-B/92.

O SR. NELSON OTOCH - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
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o SR. PRE:SIDENTE (Heráclito Fortes) - Antes
de conceder a palavra a V. Exa., declaro encerrada a
Ordem do Dia.

Tem V. Exa. a palavra.

O SR. NELSON OTOCH (Bloco/PSDB - CE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço a aten
ção de V. Exa. e dos Srs. Líderes partidários. Hoje o
painel acusa a presença de 360 deputados, quorum
insuficiente para votações importantes, sob o ponto
de vista nominal. Acho que deveria ser feita uma avali
ação com mais tempo, a fim de que os deputados rea
lizem trabalhos nas suas bases. Fica inviável não
comparecer, pois o quorum é necessário.

O apelo que faço é para aqueles que não com
pareceram hoje, a fim de que compareçam nas próxi·
mas semanas.

Era essa a minha observação.

O SR. IÉDIO ROSA - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR.IÉDIO ROSA (Bloco/PMDB - RJ. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, no ú[timo dia 28, ao votar e aprovar a au
tonomia funcional e administrativa da Defensoria PÚ
blica, matéria contida na reforma do Judiciário, fazen
do-a constar da nossa Constituição Federal, esta
Casa deu demonstração de que o povo está realmen
te bem represenitado.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não se
podia continuar admitindo que o pobre, o carente, o
hipossuficiente, fosse assistido judicial e extrajudicial
mente por defensores sem autonomia funcional. E
sem previsão orçamentária anual a Defensoria Públi
ca não poderia sobreviver, pois não seria cumprido o
estabelecido na própria Constituição, que é dar assis
tência judiciária com independência e de qualidade
aos despossuídos.

Daí porque" até hoje, alguns estados não terem
constituído a assistência judiciária nos termos do
mandamento constitucional.

A autonomia aprovada foi fruto de acordo com a
liderança do govElrno, no qual fomos obrigados a acei
tar a exclusão da Defensoria Pública da União e do
Distrito Federal, () que foi decidido visando à adoção
desse benefício à Defensoria Pública dos Estados e
aos Procuradores do Estado.

A nossa emenda contemplava as Defensorias
Públicas quer dos Estados quer da União e do Distrito

Federal e fora acolhida pela relatora Zulaiê Cobra e
aprovada pela Comissão da Reforma do Judiciário.

Aproveito a oportunidade para demonstrar meu
entusiasmo e externar meus agradecimentos a todos
os 371 deputados que votaram pelo engrandecimento
da nossa instituição.

Cabe aqui também agradecer não só à Relato
ra, essa colega combativa, dinâmica e exímia conhe
cedora da ciência do direito e sensível à causa dos
despossuídos - Deputada Zulaiê Cobra -, mas tam
bém ao relator que a precedeu, o Deputado Aloysio
Nunes Ferreira, hoje Secretário-Geral da Presidência
da República, que também se mostrou compassivo à
causa da nossa Defensoria Pública.

Finalmente, expresso a minha gratidão às Asso
ciações de Defensores Públicos dos Estados, que de
forma permanente me ajudaram a prosseguir o imen
so labor de convencimento, por meio do diálogo, junto
aos companheiros parlamentares. Cito especialmen
te as Defensorias Públicas dos Estados do Rio de Ja
neiro, nas pessoas dos defensores públicos Drs. Mar
celo Bustamante, José Fontenelle, Luiz Paulo Vieira
de Carvalho, André Luiz de Felice Souza; do Rio
Grande do Sul, representado pelo defensor público
Dr. Ladislau Cochlar Junior; do Piauí, representado
pelo Dr. Roberto Gonçalves Freitas Filho; de Pernam
buco, na pessoa do Dr. Edmundo Antônio de Siqueira
Campos Barros; do Ceará, na pessoa da Dra. Andréa
Coelho, bem como representantes dos Estados de
Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Acre e Tocantins.
Estendo o meu agradecimento à Associação dos
Defensores Públicos da União, nas pessoas dos Dr.
Ariosvaldo de Gois Costa Homem e Dra. Clarice
Nascimento Costa, bem como ao Dr. Reinaldo Silva
Coelho, Defensor Público Geral da União e à Dra.
Anne Elisabeth Nunes de Oliveira, Subdefensora PÚ
blica Geral da União.

Espero ver, em decorrência do princípio aprova
do, dentro em breve a atuação uniforme das defenso
rias públicas em todos os Estados, cumprindo o esta
tuído na Lei Complementar Federal nº 80/94, exer
cendo as funções contidas no seu art. 4º, tais como:
promover, extrajudicialmente, a conciliação entre as
partes em conflito de interesses; patrocinar ação pe
nai privada e a subsidiária da pública; patrocinar ação
civil; patrocinar defesa em ação penal; patrocinar de
fesa em ação civil e reconvir; atuar como Curador
Especial, nos casos previstos em lei; exercer a defesa
da criança e do adolescente; atuar junto aos estabele
cimentos policiais e penitenciários, visando assegu
rar à pessoa, sob quaisquer circunstâncias, o exercí-
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cio dos direitos e garantias individuais; assegurar aos
seus assistidos, em processo judicial ou administrati
vo, e aos acusados em geral, o contraditório e a am
pla defesa, com recursos e meios a ela inerentes; atu
ar junto aos Juizados Especiais de Pequenas Causas
e patrocinar os direitos e interesses do consumidor le
sado.

Apelo, pois, aos Governadores dos Estados do
Acre, Alagoas, Espírito Santo, Goiás, Maranhão,
Mato Grosso, Pará, Paraíba, Paraná, Roraima, Rio
Grande do Norte, São Paulo, Santa Catarina e Tocan
tins para que não percam a oportunidade de oferecer
melhor assistência jurídica e jurisdicional às camadas
mais humildes de suas populações.

Era o que eu tinha dizer, Sr. Presidente. Obriga-
do.

o SR. CORIOLANO SALES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. CORIOLANO SALES (Bloco/PMDB 
BA. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, amanhã, dia 31 , a
Comunidade de Vitória da Conquista, na Bahia, exal
ta a criação, há 60 anos, do atual Colégio Diocesano
de Conquista, fruto do idealismo e da obstinação do
Pe. Luís Soares Palmeira, figura que marcou a vida
cultural e política da Cidade pela firmeza de caráter,
inteligência, presença de espírito e, sobretudo, de
educador.

a "Ginásio do Padre", como era conhecido - or
ganizado, inicialmente, em Caetité, depois transferido
para a Cidade de Vitória da Conquista, como "Ginásio
de Conquista", "Colégio Normal Diocesano", durante
longos anos constitui-se na referência símbolo das
aspirações de milhares de jovens que adentraram,
um dia, os seus umbrais, atravessaram as soleiras de
suas portas, ocuparam suas classes para beber li
ções de civismo, de ensinamentos, que lhes permiti
ram a busca do conhecimento, da mobilidade social e
da civilidade. a "Ginásio do Padre", portanto, referên
cia símbolo de um tempo da educação, fundada no bi
nômio "dever e responsabilidade social", marcou uma
geração inteira de jovens que tiveram suas consciên
cias plasmadas por educadores que fizeram história
na vida educacional de Vitória da Conquista.

As comemorações que ocorrem, agora, aos 60
anos do velho "Ginásio do Padre"traduzem irretorquí
vel justiça ao Pe. Palmeira, sacerdote e líder, político e
educador, que, embora alagoano, amou Vitória da

Conquista, talvez mais e com maior sinceridade do
que muitos que lá nasceram.

Apesar de não ter sido "aluno do Padre", tor
nei-me seu amigo pelos caminhos da vida e da políti
ca estudantil, já em Salvador, capital da Bahia, quan
do tive oportunidade de saudá-lo, em nome dos estu
dantes baianos, ao ser afastado do cargo de Secretá
rio de Educação daquele Estado por exigências das
forças militares que comandavam o Brasil naquela
quadra da nossa história. Daí nasceu uma amizade
verdadeira, sincera e desinteressada. Aprendi a
admirá-lo, não apenas pela verve, pela sua inteligên
cia e saber, mas, sobretudo, pela figura humana que
era, além de educador e político.

Aos 60 anos das comemorações do "Ginásio do
Padre", hoje Colégio Diocesano, as mais justas ho
menagens que poderão ser tributadas ao seu ideali
zador serão as que dêem continuidade ao seu projeto
educacional, ampliando ovelho "Ginásio de Conquis
ta" para transformá-lo num grande e importante Cen
tro Universitário que possa abrigar milhares de novos
jovens que perpetuem o espírito renovador, construti
vo e edificante do Pe. Luís Palmeira.

A criação do Instituto Educacional Pe. Luís
Soares Palmeira será um marco de reconhecimento
muito como embrião, quem sabe, de uma futura Uni
versidade Católica de Vitória da Conquista. De qual
quer sorte, uma iniciativa que abre possibilidade para
modernizar o velho e inesquecível "Ginásio do Pa
dre".

O Colégio Diocesano, que completa amanhã 60
anos, já poderia ter-sido a base Ele-uma universidade 
de há muitos anos. Mas nunca é tarde para resgatar
essa dívida com a sua trajetória, render e eternizar êl

luta, o sonho e a grandeza do Pe. Palmeira.
Faço este registro nos anais desta Casa, SI'.

Presidente, porque, estando aqui como um dos repre
sentantes da comunidade de Vitória da Conquista,
não poderia deixar de fazer justiça ao homem que ide
alizou, construiu, dirigiu e conduziu, como um grande
timoneiro, o "Ginásio de Conquista", marco e página
viva, imorredoura, da vida educacional de Vitória da
Conquista.

Agradeço, Sr. Presidente, sua tolerância. Muito
obrigado.

O SR. ALDO REBELO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem a
palavra V. Exa.

O SR. ALDO REBELO (Sloco/PCdoS - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
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Bras. e Srs. Deputados, será iniciado hoje, no auditó..
rio Nereu Ramos, o 22 Congresso dos servidores do
Poder Legislativo Federal e do Tribunal de Contas da
União.

Quero saudar o encontro dos trabalhadores que
se reúnem durante dois dias para defender direitos
que foram reduzidos ou mesmo extintos após a finali
zação das reformas administrativa e da Previdência,
aprovadas pelo Congresso Nacional.

O Congresso debaterá propostas para a recu
peração do podElr aquisitivo dos servidores e decidirá
sobre sua filiação à Central Única dos Trabalhadores.
Há cinco anos sem reajuste salarial, os servidores lu
tam peJa isonomia entre os poderes, contra a cres
cente terceirização dos serviços e em defesa da uni
versalidade do concurso público.

Dessa forma, Sr. Presidente, solicito a V. Exa.
que autorize a tr.anscrição nos Anais da Casa de arti
go do servidor deste Poder Legislativo, José Carlos
Matos, Diretor do Sindilegis, a respeito da realização
do referido congresso.

Sr. Presidente, desejo também tratar de outro
assunto. Há dez anos o Iraque está submetido a um
sufocante embargo econômico que estrangula o país,
mata o povo de fome e as crianças de doenças típicas
da desnutrição e dos efeitos de uma guerra sangrenta
que violou a soberania de um país milenar, berço da
civilização nascida na antiga Mesopotâmia.

Nos vales dos férteis rios Eufrates e Tigre, avis
ta-se hoje uma paisagem que nada lembra a recente
prosperidade de um país que detém 3% do petróleo
do mundo e não pode vendê-lo para financiar o pro
gresso de seu povo.

Desde agosto de 1990, o governo dos Estados
Unidos, por meio do Conselho de Segurança das Na
ções Unidas, impede o Iraque de exercer sua sobera
nia e realizar opt~rações comerciais com quem bem
entender. Somente por causa da pressão internacio
nal foi que, no final do ano passado, a ONU liberou a
exportação de um máximo de 5,26 bilhões de dólares
em petróleo num período de seis meses.

As receitas são usadas para a importação de tri
go e outros alimentos, além de artigos essenciais à hi
giene da população. O mundo conhece o efeito des
ses embargos. As ruas de Bagdá hoje estão muito pa
recidas com as dEl Cuba. O povo mantém a dignidade,
mas há filas, e quotas, para a compra de produtos,
cena trágica num país rico. Tal como em Havana, os
prédios estão desbotados, os automóveis são velhos,
carecem de peças de reposição - é de ressaltar que a
maioria são veículos fabricados no Brasil e vendidos

no período em que nosso país era o segundo maior
exportador para o Iraque. Hoje, nosso comércio é
quase insignificante.

Por pressão dos Estados Unidos, o Brasil dei
xou de comprar petróleo iraquiano e o governo do
presidente Fernando Henrique Cardoso deu uma de
monstração cabal de servilismo às diretrizes america
nas ao retirar de Bagdá qualquer representação di
plomática.

Atualmente, 51 nações têm representação no
(raque - do Vaticano à Turquia, de Portugal à Vene
zuela, da França à Itália. Até mesmo os Estados Uni
dos, mesmo depois de agredirem a soberania do Ira
que, mantêm em Bagdá seção Encarregada dos Inte
resses Americanos.

É um dado para ressaltar: até os Estados Uni
dos, que iniciaram uma guerra, que são inimigo mor
tal, que jogaram bombas, mantêm uma representa
ção diplomática no Iraque, mas o Brasil retirou a sua,
entregando à própria sorte um antigo e leal parceiro
comercial que nos comprava alimentos, automóveis e
equipamentos para as forças armadas.

Por sinal, informo que, neste momento, os
Deputados Agnelo Queiroz e Gonzaga Patriota estão
em missão oficial, para acompanhar as eleições no
Iraque.

Sitiado pelo embargo americano, sofrendo os
efeitos nocivos de uma guerra na qual os Estados
Unidos defenderam seus interesses estratégicos no
Golfo Pérsico, sem levar em conta a história e a auto
nomia dos países da região, o Iraque sente, também,
as conseqüências da abominável agressão bacterio
lógica de que foi vítima na chamada Guerra do Golfo.

, Até agora as conseqüências mais leves desse
crime de lesa-humanidade puderam ser vistas nos
noticiários das televisões e nos filmes de Hollywood:
,ex-soldados americanos queixando-se de deforma
ções físicas e psíquicas geradas pelas bombas quí
micas que lançaram sobre o (raque. Se os agressores
sofreram só ao manipular esses produtos malignos,
os agredidos pagam, ainda hoje, um preço caro por
afrontar a maior e mais agressiva potência do plane
ta.

Um boletim epidemiológico divulgado pelo go
verno do (raque informa que cresceu a níveis assus
tadores o índice de mortalidade de crianças e velhos
depois da agressão americana. As mortes de crian
ças por pneumonia e doenças respiratórias cresce
ram de 179 em janeiro de 1989, ou seja, antes do
bombardeio químico, para 3.464 em janeiro de 2000
um aumento de 1.835%.



Março de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 31 13079

A incidência de tumores malignos entre pesso
as com mais de 50 anos subiu, no mesmo período, de
247 para 1.728 - um aumento de 1.153%.

O próprio Unicef, organização da ONU voltada à
infância, avaliza os dados. Uma pesquisa feita pela
instituição com 30 mil famílias revelou que na região
centro-sul, que concentra 85% da população de 21
milhões de habitantes do Iraque, a taxa de mortalida
de anual de crianças de até 5 anos, nascidas vivas,
subiu de 56, no período de 1984 a 1989, para 131 nos
anos de 1994 a 1999. Dobrou.

Em números absolutos, esses dados indicam
que em dez anos morreram meio milhão de crianças
iraquianas por causa do embargo econômico e das
seqüelas da guerra bacteriológica.

A tragédia do Iraque tem, entre muitos, o triste
papel de nos indicar que a solidariedade internacional
já não é idêntica à dos anos 60, quando a agressão
dos Estados Unidos ao Vietnã produziu uma onda in
ternacional de protesto - com destaque, aliás, entre
os estudantes americanos. Um dos ícones daquela
guerra foi a menina Kim Phuc, de apenas nove anos,
fotografada correndo, numa estrada vietnamita, com
o corpo corroído pelo napalm, a pele soltando-se, o
rosto crispado num esgarde horror. A imagem percor
reu o mundo, a demonstrar a monstruosidade que é o
lançamento de bombas químicas sobre quem quer
seja, principalmente contra populações civis indefe
sas em seu trabalho e em suas casas.

Hoje, Kim Phuc é embaixadora da Unesco, en
carregada de levar uma mensagem de paz ao mundo.
Pode iniciar sua tarefa no próprio prédio das Nações
Unidas em Nova York, onde os donos do mundo deci
dem quantos iraquianos vão morrer de doenças cau
sadas pela agressão americana e pelo embargo eco
nômico que sufoca um povo cujo único pecado é es
colher o seu destino.

Este é o apelo que faço, Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, em nome da longa e duradoura ami
zade entre noSso País e as nações árabes, bem como
entre o povo brasileiro e nossos irmãos árabes, cujos
descendentes ajudaram e ajudam na construção de
nossa pátria, tão brasileiramente integrados ao nosso
País.

Aproveito a oportunidade nesta tribuna, Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Deputados, para dizer que entre
os projetos mais difíceis em tramitação nesta Casa
estão os que dizem respeito à imprensa. Desde 1991
não conseguimos tomar uma decisão sobre a neces
sidade ou não de uma nova lei que regule a imprensa,
de modo a substituir a legislação hedionda legada

pela ditadura militar. Em vigor desde 1967, essa lei
resiste a qualquer tentativa de mudança, sobretudo a
substituição por nova legislação que expurgue os as
pectos ditatoriais e privilegie a liberdade de expres
são e de imprensa no Brasil. O projeto da nova lei, ori
ginai do senador Josaphat Marinho, já passou por
três relatores, no Senado e nesta Câmara, e, sempre
que é dado como apto para a votação em plenário, é
retirado da pauta sob o argumento de que precisa ser
mais discutido.

Em contrapartida, o projeto de emenda ao
art. 222 da Constituição, que também trata da impren
sa, mas regulando o controle societário e a participa
ção de pessoas jurídicas no capital social das empre
sas, teve tramitação bem mais acelerada. Havia pro
postas no limbo, mas foi a iniciativa do Deputado go
vernista Aloysio Nunes Ferreira, hoje secretário-geral
da Presidência da República, apresentada em 1997,
que ganhou rápida tramitação, ao propor uma mudan
ça importante na Constituição.

O art. 222 é taxativo ao reservar a imprensa bra
sileira para os brasileiros, proibindo até mesmo que
cidadãos estrangeiros residentes no país possam ser
sócios de jornais, revistas ou emissoras de rádio e te
levisão.

Diz o artigo:

Art. 222. A propriedade de empresa
jornalística e de radiodifusão sonora e de
sons e imagens é privativa de brasileiros na
tos ou naturalizados há mais de dez anos,
aos quais caberá a responsabilidade por
sua administração e orientação intelectual.

§ 1º É vedada a participação de pes
soa jurídica no capital social de empresa jor
nalística ou de radiodifusão, exceto a de
partido político e de sociedades cujo capital
pertença exclusiva e nominalmente a brasi
leiros.

§ 2º A participação referida no pará
grafo anterior só se efetuará através de ca
pital sem direito a voto e não poderá exce
der a trinta por cento do capital social.

Em três anos - contra nove da lei de imprensa,
que continua parada -, a proposta de emenda foi
apreciada por uma Comissão Especial e, com pe
quenas mudanças, está pronta para ser votada pelo
plenário.

A emenda permite que empresas estrangeiras
tornem-se proprietárias de até 30% do capital total e
com direito a voto.



13080 Sexta-feira 31 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2000

Para pôr em debate o projeto da nova lei de im
prensa, o Deputado Pinheiro Landi~, quando ~ela~or

na Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunlcaçao
e Informática, realizou seis audiências públicas, algu
mas delas fora de Brasília. A emenda do art. 222, ao
contrário, passa em brancas nuvens, com uma au
diência pública aqui realizada, e sem nenhum debate
- na verdade, sequer sem noticiário sistemático e plu
ralista - na impnmsa nacional.

O assunto já foi tratado com mais atenção e
apuro nesta Casa. Em 1963, por requerimento do ~e

putado João Dória, funcionou na Câmara uma Coml~

são Parlamentar de Inquérito da Imprensa Estrangei
ra. Ao justificar a CPI, o deputado Dória destacou a
publicidade e o financiamento direto da imprensa
como "um dos poderosos mecanismos de que se utili
zam grupos financeiros internacionais para e~e,rcitar

no mundo moderno uma nova forma de colonrahsmo:
aquela que domina as fontes de informação e os mei
os de exploração de riquezas com outras armas que
não a da ocupação militar e dá aos povos colonizados
a falsa e por isso cruel impressão de senhores do seu
destino".

Na época, como hoje, revistas estrangeiras cir
culavam no Brasil, as atuais editadas ao arrepio do
art. 222 da Constituição de 1988, da mesma forma
que, no setor ele televisão, grupos nacionais ~êm

aberto o capital ia estrangeiros, sem que as autorida
des se pronunciem sobre tamanha violação legal.

Os próprios donos de meios de comunicação já
fizeram até manifesto contra o ingresso ele capital es
trangeiro na imprensa brasileira. Em 23 de janeiro de
1996, proprietários de jornais de São Paulo, entre
eles Julio Mesquita Filho e Rui Mesquita, pelo O Esta
do de S. Paulo e Jornal da Tarde, Otavio Frias de
Oliveira, pela Folha de S.Paulo, Edmundo Monteiro,
pelos Diários Associados e pelo Sindicato dos Propri
etários dos Jornais e Revistas, e Paulo Machado de
Carvalho pela Associação das Emissoras de São Pa
ulo, falaram como próceres de uma imprensa que se
sabia um bem nacional a serviço exclusivamente dos
interesses do país e de seu povo.

O primeiro parágrafo do manifesto era duro:

Não se pode dizer que a opinião públi
ca brasHeira tenha sido inteiramente surpre
endida pelas últimas divulgações de fatos
relacionados com a infiltração de capitais
estrangeiros na indústria jornalística nacío
nal, bem como na exploração de conces
sões de rádios e televisão. Circulam, com
efeito, por aí, numerosas publicações - re-

vistas principalmente - que não escondem a
origem dos capitais que as sustentam e não
disfarçam a origem· extranacional do seu
pensamento, dos seus sentimentos e, por
tanto, dos interesses também.

Protestavam contra o desrespeito à legislação
nacional e cobravam providências das autoridades.
Hoje, muitos proprietários e executivos de g~andes

meios de comunicação pedem que as autondades
mudem a lei para que possam vender parte de suas
empresas ao capital estrangeiro. A pretexto de se
"capitalizarem", almejam como sócios empresas que
não têm compromissos com o Brasil, mas cultivam o
interesse de participar da imprensa que deveria fis
calizá-Ias.

Seguramente, não interessa aos grupos jorna
lísticos estrangeiros abrir jornais no Brasil, talvez nem
na América Latina. Quem está de olho nessa possibi
lidade são os bancos que intermedeiam negócios das
grandes empresas e, diretamente, as, comp,an,hias
multinacionais que hoje exploram serviços publicas.
Estas seguramente têm grande interesse em se tor
narem sócias dos jornais, revistas, rádios e TV que
tanto denunciam os problemas dos serviços que elas
prestam.

E dispõem de muito capital para isso. A Argenti
na abriu seu mercado, e quem apareceu para se as
socíar ao Clarín? Não foi uma empresa jornalística
que pudesse aportar padrões técnicos e ~ditoriais su
periores, mas um banco, o banco amencano Gold
man Sachs, que pagou 500 milhões de dólares por
18% do maior grupo de comunicação daquele país.
Meio bilhão de dólares é todo o faturamento do nosso
maior jornal diário, a Folha de S.Paulo.

A restrição ao capital estrangeiro na imprensa
brasileira, inscrita na Constituição desde 1934, não é
uma xenofobia brasileira. Todos os países importan
tes impõem limitação à participação de estran~ei~os

no capital das empresas jornalísticas ou de radiodifu
são. Nos Estados Unidos, um país de imigrantes, o
australiano Rupert Murdoch teve de naturalizar-se
para tornar-se dono de uma rede ~e !V, a Fax. Exe~
pio muito estimulante nos vem da Indla, onde a Soc~e

dade de Jornais faz pressão para que o governo nao
aceite a entrada de Murdoch no mercado local. Um
grande mercado, aliás. A Índia é o p~ís que mais im
prime jornais diários - 3.805 -, segUida dos Estados
Unidos, com 1.570. O Brasil tem cerca de 320.

A abertura de 30% do capital da empresa de co
municação no Brasil tem implicações mais gra~e~ que
uma simples liberalização de um setor tradlclonal-
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mente fechado ao capital estrangeiro. É de ponderar
que as empresas jornalísticas nacionais são de pro
priedade familiar, e portanto de capital pulverizado
entre numerosos membros da família, a maioria dos
quais não detém, obviamente, 30% do capital. Um só
proprietário de tal participação pode vir a ditar o rumo
editorial da empresa. •

Por esses motivos, consideramos que o assun
to, este sim, merece apreciação mais apurada desta
Casa, inclusive com realização de audiências públi
cas em que não apenas - mas também eles - os pro
prietários da imprensa sejam ouvidos. A imprensa é
um serviço público que goza de privilégios, como imu
nidade fiscal, e prerrogativas, como legislação crimi
nal especial, e por isso o conjunto do povo brasileiro
deve ser convidado a dar sua palavra sobre a iminen
te desnacionalização de mais esse importante ramo
da vida nacional.

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR:

Congresso do Sindilegis

Pela valorização do servidor público

*José Carlos Matos

Desde o início da tramitação das reformas
Administrativa e da Previdência, iniciadas em 1995,
até hoje, os servidores públicos sofreram ataques
diários por parte dos representantes do Governo Fe
deral.

A quantidade de declarações e atos depreciati
vos elevOu o volume do discurso governista para aler
tar o cidadão sobre a descoberta do suposto vilão dos
débitos nas contas públicas. Ministros de Estado, por
ta-vozes e assessores alardearam a proximidade do
colapso provocado pelos salários dos marajás encas
telados nas repartições, sem admitir a responsabili
dade do próprio Governo pelo descontrole adminis
trativo.

Devemos lembrar que os servidores não podem
fazer uso dos benefícios do FGT-5 e, salvo poucas ex
ceções devem ter dedicaçãó exclusiva ao trabalho, o
que os impede de buscar fontes de renda alternativas
como qualquer outro trabalhador. Além disso, pelo
Regime Jurídico Único, ainda em vigor, mas próximo
da extinção, o recolhimento e mensal para a previdên
cia é de 11 %, enquanto que pela CLT é de 8%.

Mesmo assim os servidores foram invariavel
mente identificados como "minoria privilegiada" em
oposição "à grande massa espoliada". Esta foi a fór
mula para confundir a população e os trabalhadores
da iniciativa privada, comparando situações díspares

para na verdade garantir mudanças na Constituição e
justificar o acerto de contas com o Fundo Monetário
Internacional.

Hoje as reformas estão aprovadas e o jogo ar
quitetado pelo Presidente conseguiu retirar importan
tes direitos dos servidores públicos e também dos
aposentados e pensionistas. Chamamos a atenção
para o fato de que amanhã poderá ser a vez dos apo
sentados e pensionistas da iniciativa privada, depois
de amanhã será a vez de colocar em risco as garanti
as individuais, o direito e.c0nômico e assim por diante.

O projeto neoliberal é amplo o bastante para ex
por o servidor público como peça utilitária no cenário
de trocas com o FMI. Na verdade, Fernando Henrique
tem sido o maior empreendedor de ações no rumo da
quebra dos direitos trabalhistas, do desmonte do
Estado, da privatização generalizada, do enfraqueci
mento da estrutura sindical e do arrocho salarial, pro
vocando prejuízos irreparáveis a todos os trabalhado
res.

O Sindilegis está empenhado na luta pela inver
são desses valores. O enfoque no sentido das verda
deiras mudanças e da melhoria da qualidade de vida
retira dos ombros do servidor o peso de servir como
capacho para um governo esquecido de que o ônus
pela falta de uma política social será pago não só pe
los servidores públicos, mas por toda a sociedade.

*Diretor do Sindileges.

O SR. MAURO BENEVIDES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O 'SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB 
CE. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, durante a manhã
de hoje, a Comissão Especial que aprecia a proposta
de emenda à Constituição relativa à limitação do uso
de medidas provisórias encerrou o ciclo de debates,
em termos de audiência pública, ouvindo brilhante ex
posição do Ministro Nelson Jobim, do Supremo Tribu
nal Federal, autor, ainda na legislatura de 1991 a
1995, de proposição vinculada ao tema, hoje objeto,
afinal, de deliberação conclusiva por parte da Câmara
dos Deputados.

Emprestou-se, por isso, justificado relevo ao
pronunciamento daquele íntegro magistrado, que re
úne a singularidade de haver escalonado pelos três
Poderes da República, uma vez que exerceu o man
dato de Deputado Federal pelo Rio Grande do Sul;
ocupou, por dois anos, o Ministério da Justiça e, a
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partir de 1997, ascendeu à mais alta Corte do País,
revelando semprEl a sua competência, talento e espí
rito público,

Na Assembléia Nacional Constituinte, foram nu
merosas as suas iniciativas, muitas das quais inseri
das no texto de nossa Lei Fundamental, valendo re
lembrar que, em 1994, durante a revisão da Carta
Magna, coube-lhe a missão de reajustá-Ia diante da
realidade emergente, atendendo ao que estabeleci
am as Disposições Transitórias, o que parcialmente
apenas foi cumprido, em razão de fatos políticos que
tumultuaram a tal'efa revisional.

Como titular daquela Pasta, a cujo lado também
estive na condição de Assessor Especial, o seu de
sempenho foi assinalado por saliente participação no
processo das reformas estruturais, algumas delas
conseqüentes de sua abalizada orientação, evitando
que tais iniciativas pudessem conter qualquer eiva de
inconstitucionalidade.

Agora, como integrante do Supremo Tribunal, a
fulgurância de sua cultura continua a ser a marca in
delével das decisões que profere - todas calcadas no
Direito e na justiça, a ponto de haver-se tornado um
dos mais eminentes componentes do Pretória Excel
so.

Por todas essas credenciais é que a sua indica
ção para encerrar o ciclo de audiências públicas ocor
reu à unanimidade, dando lugar a que se fizessem pre
sentes quase todos os deputados que pertencem à
Comissão, cujo presidente, Ricardo Izar, regozijou-se
pelo acerto da indicação, que signifieava um .facho de
ouro nessa etapa preliminar dos nossos trabalhos,

Antes de Jobim, lá estiveram vultos exponenciais
da ciência jurídica como o Senador Bernardo Cabral,
relator da Carta Cidadã, e Celso Bandeira de Mello,
dentre outros, expendendo brilhantes considerações
em torno do instituto da medida provisória, transplan
tado do direito italiano, com o objetivo de garantir maior
celeridade ao processo legislativo, em todas aquelas
mensagens do Governo que atendessem aos requisi
tos essenciais de urgência e relevância.

É inegável que a pletora de medidas provisórias
continua atropelando a prerrogativa fundamental do
Congresso que é legislar, em uma usurpação irrefreá
vel, que se caracteriza por abusividade gritante, de
que se valeram todos os presidentes da República,
desde José Sarney, Fernando Collor, Itamar Franco
até Fernando Henrique Cardoso, em um crescendo
inquietador, que exige providências restritivas que
cerceiem a sua aplicabilidade, a não ser em casos re-

conhecidamente indispensáveis, capazes de assegu
rar maior eficácia às diretrizes de governabilidade.

Acredita-se, agora, que a,·fase preliminar deline
ada pela Comissão chega ao seu término, restando a
tarefa de aprimorar a proposta emendada pelo Sena
do, buscando-se celeridade para a missão legislativa,
por meio de instrumentos que fviabilizem a demanda
da própria sociedade, sequidsa por ver decididas
aquelas matérias submetidas à deliberação congres
sual.

A contribuição oferecida por Nelson Jobim foi
extremamente relevante, por sua longa experiência e
notável tirocínio, podendo servir de segura diretriz
para o voto consciente que haveremos de proferir na
quele colegiado, antes de a proposta chegar a este
plenário para a sua soberana apreciação.

O SR. NILSON PINTO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
V, Exa. a palavra.

O SR. NILSON PINTO (Bloco/PSDB - PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gos
taria de informar que dei entrada junto à Mesa desta
Casa ao projeto de lei que altera as Leis nl!S 7.990,
8.001 e 9.648, para estender aos municípios situados
próximos à jusante das usinas hidrelétricas o paga
mento da compensação financeira, os royalties a
que têm direito os mnicípios afetados pela exploração
de recursos hídricos, para fins de geração de energia.

O SR. ALDIR CABRAL - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. ALDIR CABRAL (Bloco/PSDB - RJ. Pela
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, encaminhei ao exame
desta Casa uma proposta de emenda à Constituição
que, por certo, aperfeiçoa o instituto jurídico do plane
jamento familiar, democratizando o acesso de todas
as camadas da população aos procedimentos médi
cos e cirúrgicos que propiciem a limitação definitiva
da prole. Para tanto, estou oferecendo nova redação
ao § 72 do art. 226 da Constituição Federal.

Em sua redação atual, o referido parágrafo diz o
seguinte:

Art. 226 .
§ 72 Fundado nos princípios da digni

dade da pessoa humana e da paternidade
responsável, o planejamento familiar é livre
decisão do casal, competindo ao Estado
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propiciar recursos educacionais e científicos
para o exercício desse direito, vedada qual
quer forma coercitiva por parte de institui
ções oficiais ou .privadas.

Na simples leitura do texto vigente, verifica-se
que o direito ao planejamento familiar é reconheci
do, mas a sua prática exclui os menos favorecidos,
uma vez que não assegura a todos o acesso aos
procedimentos médicos e cirúrgicos que favoreçam
a limitação definitiva da prole. A proposta de emen
da à Constituição que elaborei e que mereceu o
apoiamento de parcela considerável dos membros
desta Câmara dos Deputados objetiva suprir a terrí
vel discriminação social que, inadvertidamente, o
Poder Constituinte originário registrou entre linhas
na Constituição vigente.

A Carta Magna, mesmo avançando no que se
refere à elevação do planejamento familiar à qualida
de de um direito constitucional, possibilitou que referi
do direito se tornasse privilégio apenas das classes
sociais mais favorecidas, que, com acesso aos me
lhores hospitais particulares e assistidas pelos mais
caros "planos de saúde", têm acesso, a qualquer mo
mento, às cirurgias próprias de laqueadura ou de va
sectomia.

O mesmo não ocorre com as camadas mais
pobres da sociedade, que, dependentes da medici
na "oferecida" pelo Estado, nesta não vislumbra a
possibilidade do exercício de seu direito ao planeja
mento familiar uma vez que a rede hospitalar pública
ou conveniada não adota e nem oferece os procedi
mentos cirúrgicos próprios à limitação definitiva da
prole.

Este descompasso que existe entre o acesso ao
direito que é dado às classes A, B e C da sociedade e
a negação do mesmo direito às classes D, E, F gera a
discriminação social, que produz, cada vez mais, o
crescimento da população pobre e miserável, ao tem
po em que os mais ricos e abastados, a partir da cha
mada classe média, planejam e limitam suas proles,
assistidos pela medicina privada e pelos planos priva
dos de saúde.

O Constituinte originário foi sábio, justo e mo
derno ao estabelecer que o planejamento familiar é
um direito. E mais, avançou quando fixou na livre deci
são do casal a única maneira de ser vivenciado Q

mencionado direito. Ninguém pode interferir ou influ
enciar na decisão soberana do casal. Mas, se não
pode influenciar, igualmente não pode frustrar. Mas,
se não se obriga o Estado a satisfazer o direito do ca
sai, sempre os pobres e miseráveis serão vítimas da

própria Constituição, que, neste caso, torna-se madri
nha da pobreza e da miséria e carrasco das vítimas
inocentes do abandono a que o Estado relega as fa
mílias das classes mais empobrecidas.

O planejamento familiar, se tornado possível a
todas as famílias, será um fator importante no proces
so de equilíbrio social e de distribuição de renda. So
mente alcançaremos um padrão verdadeiro e equili
brado de democracia social se, na Constituição, o di
reito ao planejamento familiar for deferido a todos os
casais brasileiros, inclusive aos que estão incluídos
entre os mais de 40 milhões de brasileiros que convi
vem na linha da pobreza constrangedora e da miséria
aviltante.

As estatísticas, conhecidas de todos e ao alcan
ce das autoridades e da mídia, revelam a importância
de se permitir aos pobres e aos ec_onomicamente
excluídos a possibilidade de acesso às cirurgias pró
prias que lhes limitem em definitivo a prole. Assim,
oferecendo esta proposta de emenda à Constituição,
estamos deferindo a todos os brasileiros, indepen
dentemente da classe social, o acesso a um direito
que a Constituição já consagrou e que precisa ser de
mocratizado: o planejamento familiar.

Sei que o assunto é polêmico e que algumas vo
zes se levantarão contra o teor da mencionada pro
posta de emenda à Constituição. Entretanto, tenho
por princípio o combate à injustiça e à hipocrisia-e, na
redação que ofereço, desnuda-se o teor injusto e hi
pócrita de um enunciado constitucional que é, indis
farçavelmente, discriminador para com os pobres E1

miseráveis e privilegiador dos mais ricos e abastados.
Assim, mantendo em sua essência todo o texto do §
7º do art. 226 da Constituição, e confirmando o plane
jamento familiar como um direito a ser exercido pela li..
vre decisão do casal, acrescentamos, como compe
tência do Estado, o "atender, de modo irrecusável, na
rede hospitalar pública ou conveniada, a livre decisão
do casal que, já possuindo dois ou mais filhos, preten
da a limitação definitiva de sua prole através de pro
cedimento cirúrgico próprio a que se submeta o ho
mem ou a mulher".

Espero, pois, que esta matéria tramite com a
agilidade que o tema exige, pois, sem dúvida, trata-se
de questão importante e que deve ser priorizada no
contexto das preocupações desta Casa com as gra
ves questões sociais que inquietam o povo brasileiro
e, em especial, sua camada mais pobre.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados.
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A SRA. MARIA ELVIRA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
V. Exa. a palavréi.

A SRA. MARIA ELVIRA (Bloco/PMDB - MG.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, hoje será
lançado um livro sobre a obra do grande brasileiro Mil
ton Campos, na Academia Mineira de Letras. O autor
é o ex-Deputado Federal e ex-Senador Murilo Bada
ró, que mais uma vez, na qualidade de literato e inte
lectual, dá a sua contribuição ao nosso País, trazendo
a público a memorável vida desse grande estadista
brasileiro que foi Milton Campos.

Sr. Presidente, gostaria também de informar
que o Tribunal Hegional Eleitoral de Brasília conde
nou o ex-Governador Cristovam Buarque a devolver
aos cofres públic:os aproximadamente 7 milhões, que,
segundo o TRE, foram gastos irregularmente com pu
blicidade durante a última campanha.

Eu não sou do PT e não tenho procuração para
defendê-lo, mas me parece injustiça, porque em to
das as prefeituras em que estivemos os candidatos à
reeleição estão ,gastando rios de dinheiro em publici
dade institucional.

Recomendo, então, ao Tribunal Superior Eleito
ral que proponha aos TRE a adoção da mesma políti
ca para todos os Estados da Federação, porque não é
justo penalizar CI ex-Governador Cristovam Buarque,
aqui em Brasrlia" e deixar correr solto em outros muni
cípios brasileiros, como é o caso, por exemplo, de
Belo Horizonte.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Con

cedo a palavra ao nobre Deputado Aloizio Mercadan
te para uma Comunicação de Liderança, pelo PT.

O SR. AL.OIZIO MERCADANTE (PT - SP.
Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, gostaria de iniciar a minha intervenção agrade
cendo à Deput~lda Maria Elvira o pronunciamento
solidário. Ontem, fizemos um ato de desagravo ao
ex-Governador Cristovam Buarque, porque é evi
dente - e qualquer cidadão de bom senso sabe da
sua história, da sua competência e da sua serieda
de - que foi condenado por um artifício processual
referente ao pra.zo da defesa. No mérito, é inaceitá
vel a decisão do TRE, que terá que ser revogada.

Mas o que me espanta é que, ao mesmo tempo
em que a Justiça toma decisão como essa, não se
pronuncie, por exemplo, sobre as denúncias em rela
ção à Prefeitura de São Paulo. A opinião pública cla
ma por justiça e pelo afastamento do Prefeito Celso

Pitta, para que não se permita o desmonte da cidade,
o qual está em andamento. Houve certo acoberta
mento político e jurídico nesta Casa, diante de tão
grave episódio. Queremos, então, que a estrutura ju
rídica do País se reencontre com o direito e com ajus
tiça. Isso não tem ocorrido sempre.

Nessa mesma direção, lquanto ao espanto que
me causa um episódio como esse, quero falar do que
ocorreu neste plenário no dia de hoje. Todos que co
nhecem o Deputado Jaques Wagner sabem da sua
história e da sua seriedade. S. Exa. foi líder da nossa
bancada e dirigente sindical, é um homem público
absolutamente comprometido com a ética, com a
transparência, com a luta em defesa dos interesses
da população e do nosso povo. Pergunto se é tolerá
vel, por parte dessa Mesa, o encaminhamento feito
contra nosso colega.

O Deputado Jaques Wagner tem sido construti
vo nos encaminhamentos e solidário com a Mesa em
suas decisões. No que se refere às relações do PT e à
seriedade dos nossos pronunciamentos e encami
nhamentos, temos evitado qualquer tipo de compor
tamento que possa assemelhar-se a oportunismo
eleitoral.

Sr. Presidente, se o caminho desta Casa for
nessa direção, o partido estará absolutamente de
acordo, sem qualquer problema. Se o intuito for a
transparência, queremos contribuir e temos várias
sugestões a oferecer nesse sentido. Espero que o
Deputado tenha a humildade de reconhecer que não
é dessa forma que se trava uma luta política. Que haja
disputa eleitoral na cidade, da maneira mais conveni
ente, mas não se podem fazer ilações e suspeições
indevidas, inaceitáveis e irresponsáveis.

Vamos aguardar, Sr. Presidente, pronunciamen
to da Mesa sobre o episódio. Queremos saber como a
Mesa da Casa vai comportar-se na defesa desse Par
lamentar que tem sido absolutamente importante nas
decisões deste Parlamento e que é fundamental na
moralização da secretaria. Estamos dispostos a apre
sentar os dados necessários para esclarecimento
dos fatos e discuti-los no plenário. No momento em
que a Mesa recomendar, faremos o balanço sobre as
atividades do Parlamento.

Portanto, vamos aguardar um posicionamento
da Mesa, na certeza de que será em defesa de um
dos seus membros, em função de uma atitude eleito
reira, que em nada contribui para a convivência har
moniosa nesta Casa. Além disso, no nosso ponto de
vista, trata-se de atitude inaceitável.
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Concluindo meu pronunciamento, Sr. Presiden
te, anuncio que acabo de vir de um ato público que
teve a participação de centenas de entidades do ser
vidor público federal, há cinco anos sem aumento de
salário. Lutam pelo reajuste de 63%, índice fornecido
pelo Dieese relativo à inflação acumulada no período,
pelo menos para repor parte das perdas que acumu
laram.

Estamos muito preocupados com a peça orça
mentária, no sentido de que ela comporte um índice
de reajuste dos salários neste ano. Deputados de vá
rios partidos de oposição que estiveram presentes ao
ato, solidários com os servidores públicos, foram in
formados pelas entidades da Coordenação Nacional
dos Servidores que haverá uma greve geral do funcio
nalismo na primeira semana de maio.

Quero dizer, Sr. Presidente, que, se essa greve
vier a ocorrer, terá o nosso apoio e solidariedade. Não é
possível que se degrade o serviçó público, como temos
visto acontecer; não é possível que se destrua a quali
dade dos serviços e não se preserve a dignidade do
servidor público. Está na hora de o Governo rever essa
política de arrocho de salários e de amparar, no Orça
mento, a legítima reivindicação dos servidores de todos
os setores fundamentais para a qualidade de vida da
população: educação, saúde e todos os serviços pres
tados pelos funcionários públicos federais.

Por tudo isso, Sr. Presidente, conto com a gene
rosidade da Mesa. Estaremos aguardando, até quar
ta-feira, pronunciamento da Mesa sobre esse episó
dio. Temos certeza de que ela tomará atitude solidá
ria, pelo respeito e consideração e pelo conhecimento
que tem da história, das atitudes e da grandeza do
Deputado Jaques Wagner, orgulho da nossa banca
da. Estamos aqui para respaldar integralmente as de
cisões que S. Exa. tomou à frente da Secretaria e na
sua vida pública.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Nobre
Deputado Aloízio Mercadante, em respeito a V. Exa. e
ao Deputado Jaques Wagner, a Mesa esclarece, em
primeiro lugar, que V. Exa. pode ficar absolutamente
tranqüilo com relação à transparência dos atos da
Mesa.

Convivo, há quatorze meses, com o Deputado
Jaques Wagner, na gestão da presente Mesa, como
convivi com o Deputado Paulo Paim, na Mesa passa
da, e desconheço, por parte dos Deputados citados
ou de outro Parlamentar membro desta Mesa, qual
quer ato que não seja transparente, lícito, mesmo por
que os atos da Mesa são publicados, divulgados para
conhecimento público. As decisões administrativas da

Mesa são do conhecimento de todos nós, divulgadas
que são pelo Jornal da Câmara, e as decisões que
dependem cio Plenário são aqui deliberadas.

A Mesa acolhe a questão levantada por V. Exa. e
a encaminhará ao Colegiado, para que, na próxima
quarta-feira, todos tomem conhecimento do assunto
e se manifestem a respeito.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE - Sr. Presiden
te, Deputado Heráclito Fortes, agradeço a V. Exa. as
palavras proferidas. Tenho certeza de que esse tipo
de atitude apenas fortalece a nossa convivência de
mocrática, a capacidade de conviver com as diferen
ças e de separar disputa eleitoral de decoro Parla
mentar e de seriedade no mandato.

Sr. Presidente, certamente esse será o caminho
da Mesa, em função da história, da dignidade e da se
riedade do Deputado Jaques Wagner.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Esta
Presidência espera apenas que esse embate relativo
a Camaçari não traga novos dissabores para esta
Casa ou para qualquer pessoa do País.

O SR. MILTON TEMER - Sr. Presidente, peço a
palavra para uma reclamação.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. MILTON TEMER (PT - RJ. Reclamação.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, encaminhei
à Mesa ofício contendo reclamação e pedido de provi
dências.

Quero relatar essa questão fundamental, à qual
a Mesa não pode deixar de atentar. E o faço direta
mente ao titular, Vice-Presidente, Presidente em
exercício. Creio que deveria haver nesse caso um
controle automático da Secretaria.

No dia 6 de março, venceu o prazo para respos
ta ao meu requerimento de informações dirigido ao
Ministro das Comunicações, relativo à progressão
histórica das tarifas de telecomunicações. Se a Pri
meira-Secretaria tem o controle desses pedidos, por
meio da informática, vencido o prazo, ela deveria ter
de comunicar imediatamente à Mesa o andamento do
requerimento, se foi ou não cumprido, pois são de
mandas dos Deputados, dentro de suas prerrogati
vas. Feito isso, teria de ter a obrigação de, delicada
mente, lembrar ao Ministro que o prazo para resposta
se esgotou.

Esperei durante todo este mês, e nada foi feito.
Ontem, então, oficiei à Mesa, pedindo que encami
nhasse ao Ministério Público um pedido de investiga-
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ção, inclusive no que tange à prática de crime de r€'s
ponsabilidade pelo Sr. Ministro, tendo em vista o que
dispõe o art. 50 da Constituição Federal. A Secretaria
interferiu, numa ordem dada à assessoria, determi
nando que não Sl3 fizesse esse pedido, porque ele te
ria sido considerado muito grave. No entanto, esse
pedido refere-se a uma questão constitucional e à
correção de uma deficiência da Primeira-Secretaria.

Dessa forma, comunico ao Presidente em exer
cício que estou enviando um ofício à Mesa, pedindo
sejam tomadas providências junto ao Ministério Públi
co contra o Ministro das Comunicações. O que acon
teceu pode ser que faça parte da rotina da Câmara,
mas representa um abuso em relação às prerrogati
vas dos Parlamentares.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Porter
amparo regimental, a Mesa recebe a reclamação de
V.Exa.

A Presidênc:ia tomará as providências necessá
rias e comunicará o resultado a V. Exa. no mais breve
espaço de tempel possível.

OSR. ALBÉRICO CORDEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem a
palavra V. Exa.

O SR. ALBÉRICO CORDEIRO (Bloco/PTB 
AL Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, estou apresentando à Mesa projeto que dispõe
sobre a denominação de logradouros, obras, serviços
e monumentos püblicos.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. LINCOLN PORTELA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
como Líder do PSL e em nome da minha bancada,
quero registrar o meu protesto contra a violência que
vem ocorrendo em Contagem, Estado de Minas Ge
rais.

Quatro jovens menores foram brutalmente as
sassinados e seviciados naquela cidade. Entre esses
jovens estava uma sobrinha do Deputado Ademir Lu
cas.

A cidade de Contagem tem-se tornado extrema
mente violenta, e percebo que as autoridades munici
pais precisam tomar um pouco mais de ciência. Ou
melhor, ciência tomam, só não tomam as devidas pro-

vidências em relação aos fatos que estão acontecen
do.

Espero que a gloriosa Polícia Militar do Estado
de Minas Gerais possa seguir adiante nessas investi
gações e colocar um ponto final em toda essa violên
cia extrema que está acontecendo naquela cidade.

Quero deixar registrada a minha manifestação
de pesar e de solidariedade ao Deputado Federal
Ademir Lucas, do PSDB.

A SRA. LUIZA ERUNDINA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
V. Exa. a palavra.

A SRA. LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB - SP.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presiden
te, comunico à Casa que estou encaminhando à
Mesa proposta de emenda à Constituição que altera o
art 150, a fim de isentar do pagamento de impostos
aparelhos, equipamentos, produtos e medicamentos
destinados ao uso ou ao tratamento relacionado aos
portadores de deficiência física.

Sr. Presidente, estou encaminhando a referida
proposta e espero a acolhida desta Casa para essa
iniciativa, que certamente beneficiará grande número
de pessoas no País, inclusive as que vivem em condi
ções sociais precárias. Se essa proposta de emenda
à Constituição for aprovada por esta Casa, poderá be
neficiar a todas essas pessoas.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Nobre Deputada Luiza Erundina, a proposta de
V. Exa. foi recebida, de acordo com o Regimento
Interno.

o Sr. Heráclito Fortes, 1g Vice-Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Themístocles Sampaio, § 2º do artigo
18 do Regimento Interno.

O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Tem V. Exa. a palavra.

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero fazer
um registro que considero necessário. Assim como
outros colegas, sou integrante do Grupo de Trabalho
que estuda o Projeto de Transposição de Águas do rio
São Francisco.

Nesse grupo, temos tentado trazer ao conheci
mento da Casa todos os problemas que ocorrem hoje
no São Francisco que poderiam ser agravados pela
realização da obra. Em nenhum momento temos de-
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fendido algum tipo de posição sectária nem buscado
construir uma mitologia em torno dos problemas já
conhecidos pela opinião pública nordestina e também
brasileira.

Sr. Presidente, temos recebido denúncias fre
qüentes sobre a possibilidade de alteração no regime
de salinidade do rio, pela possível intrusão de água do
mar em certos períodos, a chamada cunha salina.

Tivemos oportunidade de denunciar várias ve
zes esse problema, o que quase terminou virando
motivo de folclore ou tentativa de caricaturar a preo
cupação que expusemos a partir de declarações de
pessoas de várias comunidades que vivem às mar
gens dos rios.

Solicitamos a alguns órgãos técnicos estudos a
respeito da chamada cunha salina, que se dizia ine
xistente, que era um folclore ou alguma espécie de
mito.

Pois bem, a Universidade Federal de Alagoas e
a Codevasf responderam, e S. Exa. o ilustre Relator,
Deputado Marcondes Gadelha, daquele grupo de tra
balho, em várias ocasiões, tem-se baseado nessa
resposta para dizer que a tal cunha salina não era
mais do que um dos mitos que estariam povoando o
Velho Chico. Queremos divergir das informações
prestadas pelo Sr. Relator.

Temos em mão cópia do parecer técnico assina
do pelos Professores Amo M. de Oliveira, Ph.D, ocea
nógrafo físico da UFAL, e Paulo R. Petter Medeiros,
mestre e também oceanógrafo químico daquela uni
versidade.

Os dois técnicos, em documento enviado à Co
missão, dizem que, nos últimos cinco anos, fazem
com relativa freqüência estudos sobre a salinidade do
rio, atendendo às necessidades de diferentes proje
tos. Dizem ainda que fazem medições periódicas,
com intervalos de três meses, e que não estavam pro
gramadas para identificar picos de salinização even
tual. E dizem mais: em função de vazões da represa
de Xingó coincidirem com períodos de marés conhe
cidos como marés de sizígia, há momentos em que,
de fato, a intrusão de água do mar pela foz adentro
chega a um perímetro muito maior, ou a uma área mu
ito maior do que a normalmente verificada.

Deixamos registrado que, nos termos do documen
to, os dois técnicos admitem que seus estudos, agora
realizados periodicamente, não são os mais adequa
dos para examinar o fenômeno.

Passo a ler a conclusão do documento:

A única maneira de se obter um resul
tado totalmente confiável será com o mani-

toramento da salinidade da região estuarina
e baixo São Francisco, incluindo o estudo
de propagação das ondas de baixas vazões
e a advecção e difusão do sal durante as
marés de sizígia, identificando e quantifican
do os picos de salinizações.

E tais estudos poderão durar até um ano, para
que se tenha uma definição a respeito do fenômeno.

Portanto, continuo afirmando que a existência
ou não de cunha salina, que tem prejudicado o ecos
sistema do rio São Francisco, ainda é uma questão
em debate. Considero as respostas a nós enviadas
ainda não definitivas. Pelo contrário, revelam que es
tudos deverão ser feitos com a finalidade de identifi
car a existência ou não de tal fenômeno - e esses es
tudos, além de específicos, terão a duração mínima
de um ano.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Tem V. Exa. a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, lamentavelmente, no próximo
final de semana entrará em vigor o novo salário míni
mo.

Sabemos que o objetivo da antecipação da da
ta-base de 19 de maio para abril é justamente o valor
concedido, o qual corresponde a uma grande mentira.
O pior é que o percentual de aumento do salário míni
mo não será estendido aos aposentados e pensionis
tas da Previdência Social. Aliás, a data-base para o
aumento desses benefícios, de acordo com medida
provisória que vaga nos corredores do Congresso
Nacional, mudou para junho, sendo que o pagamento
somente será efetuado em julho. E a armação de
transferir a responsabilidade da fixação do valor do
piso salarial para os estados corresponde ao que fez
Pilatos, isto é, lavou as mãos.

Na verdade, isso não resolveria o problema dos
aposentados e dos pensionistas. Essa é definitiva
mente a minha grande preocupação. Os aposentados
e pensionistas estão sendo abandonados, largados à
própria sorte. Esse aumento só irá valer para aquele
que ganha um salário mínimo. Muitos que ganhavam
pouco mais do que um salário mínimo irão ficar efeti
vamente prejudicados e serão levados, cada vez
mais, a um patamar mínimo de benefícios.

Hoje temos 12 milhões de pagamentos da Pre
vidência Social, entre os quais muitos não são de pre-
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vidência, mas de assistência social, renda mensal vi
talícia, Loas e outros benefícios assistenciais - eles
recebem, têm todo o direito de receber, mas estão
onerando a Previdência Social.

Se 12 milhões recebiam um salário mínimo,
agora, com esse patamar, cerca de mais de 1 milhão
que ganhavam pouco mais do que um salário mínimo
ficarão no patamar do salário mínimo. É lamentável o
descaso que se faz com aposentados e pensionistas.

Esta Casa parece não perceber que se abando
nam à própria sorte aposentados e pensionistas, en
quanto alguns poucos chegam aqui bradando, jogan
do ao léu, gritando no vazio, e sem solução alguma.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. LUIS CARLOS HEINZE - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)

V. Exa. tem a palavra.
O SR. LUIS CARLOS HEINZE (PPB - RS. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, quero registrar meu repúdio ao Governo
do Estado do Rio Grande do Sul pelo impasse que
está causando aos pecuaristas e ao estado na tentati
va de barrar uma conquista almejada há mais de trin
ta anos.

Se não houver acordo até o dia 30 de abril entre
pecuaristas e governo, a declaração do Rio Grande
do Sul como zona livre de aftosa sem vacinação pode
ser adiada, com perdas incalcu láveis na exportação
de carnes, uma atitude impensada desse governo
que está querendo exterminar com o setor primário
gaúcho.

O Governador do Estado, Olívio Dutra, e seu
Secretário da Agricultura, José Hermeto Hoffmann,
estão ameaçando denunciar o estado à Organização
Internacional de Epizootias - OIE, com sede na Fran
ça, a respeito dos riscos de declarar o Rio Grande do
Sul como zona livre de febre aftosa sem vacinação,
caso não seja instituído um fundo público, o Fundo
Estadual de Sanidade Animal, para possíveis indeni
zações de produtores. Que governo é esse que está
indo contra o seu próprio estado?

O Rio Grande do Sul já tem um fundo privado
e em diversos outros estados brasileiros também
existem fundos em funcionamento - e começa a arre
cadar do produtor um real por animal abatido a partir
de 3 de abril, cUJos recursos serão administrados pe
las indústrias e pela Farsul, e o governo não abre mão
de constituir um fundo público. Os pecuaristas con
cordam em discutir a possibilidadA com o governo,
porém, no próximo ano, já que para 2000 não há tem-

po hábil para a criação de um fundo público até maio,
prazo exigido pela 01E. Essa atitude do Governo gaú
cho nada mais é do que um devaneio político que irá
causar prejuízos enormes à economia do estado. Na
verdade, querem fazer o estado perder uma oportuni
dade histórica, já que há mais de trinta anos luta por
esse título. Sem dúvida, uma atitude irracional do Go
verno Olívio Dutra.

O fundo precisa ser criado e comunicado à OIE,
a nova condição sanitária neste ano; caso contrário,
só irá tornar o território livre sem vacinação após o
Centro-Oeste conquistar essa posição, possivelmen
te em 2003. Se isso acontecer, sem dúvida os prejuí
zos para o estado serão incalculáveis, pois deixare
mos de conquistar mercados importantes para a nos
sa carne. Um grupo de importadores dos Estados
Unidos virão em maio ao Rio Grande do Sul, e os pe
cuaristas pretendem fechar os primeiros negócios
com aquele país.

Abandonar a conquista da situação de zona li
vre de aftosa sem vacinação, como quer o governo do
estado, seria rejeitar a oportunidade de ingressar no
mercado internacional, correndo o risco de, em breve,
ser mais um segmento inviável na economia gaúcha.

Portanto, manifestamos nossa indignação con
tra esse ato do Secretário da Agricultura do Estado do
Rio Grande do Sul, que prejudica toda a pecuária na
cional, especialmente a do Rio Grande do Sul e a de
Santa Catarina.

O SR. REGIS CAVALCANTE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Tem V. Exa. a palavra.

O SR. REGIS CAVALCANTE (PPS - AL. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, re
gistro o movimento, nesta Casa, dos servidores públi
cos federais, que estão há mais de cinco anos sem re
ajuste salarial.

Enquanto o Governo discute teto, teto duplex, a
questão do salário mínimo interfere na independência
deste Poder. Espero que a Comissão Mista do Con
gresso Nacional defina uma política de salário míni
mo para o País.

Faço, portanto, o registro da presença, nesta
Casa, de centenas de servidores públicos federais,
que estão abrindo a campanha salarial do ano 2000.

Quero também corroborar as palavras do Depu
tado Marcelo Déda. A questão da intrusão salina é
uma realidade. A postura dos técnicos da Universida
de Federal de Alagoas é de total importância para o
Estado e para o País. Quem conhece a foz do São
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Francisco vê o que está acontecendo no Vale da Ma
rituba, nosso pantanal alagoano, que continua sendo
destruído - a destruição iniciou-se com a obra incon
seqüente de Xingá. Sabemos que é importante a ge
ração de energia, mas diziam, à época, que não ha
veria impacto ambiental e que o Vale da Marituba não
seria prejudicado. Entretanto, está ocorrendo ali o fim
de uma área ambiental importantíssima para o Esta
do de Alagoas. O vale está secando. A intrusão salina
não está acontecendo só no rio, mas no próprio vale,
que antes era fértil para a plantação de arroz e hoje
está desaparecendo, em conseqüência da ação pre
dadora e irresponsável que se desenvolve na Bacia
do rio São Francisco.

Como membro do grupo de trabalho destinado a
tratar da transposição de águas do rio São Francisco,
creio que temos de discutir a viabilidade e a possibili
dade de revitalizar o rio.

Muito obrigado.
O SR. UBIRATAN AGUIAR - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)

Tem V. Exa. a palavra.
O SR. UBIRATAN AGUIAR (Bloco/PSDB - CE.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
há poucos instantes o nobre Deputado Milton Temer
fazia reclamação à Mesa acerca de pedido de infor
mação de sua autoria encaminhado ao Ministério das
Comunicações, uma vez que, decorrido o prazo de
trinta dias de que o Ministério dispõe para responder,
até agora a resposta não havia chegado às suas
mãos.

À Primeira-Secretaria cabe diligenciar no senti
do de encaminhar ao Ministério os pedidos de infor
mação, o que aconteceu tão logo o pedido do Deputa
do chegou às nossas mãos. Essa Secretaria, por
meio do seu titular, promoveu reuniões com os asses
sores parlamentares alertando-os para os prazos
constitucionais e que o descumprimento corresponde
a crime de responsabilidade.

Quanto à reclamação do nobre Deputado Milton
Temer, ontem S. Exa. i'ngressou com um pedido na
Primeira-Secretaria, onde conclui: "Diante do expos
to, venho requerer a V. Exa. seja dada notícia do fato
ao Sr. Procurador-Geral da República, a fim de que
tome as providências a cargo do Ministério Público",

Hoje mesmo, junto com o Chefe de Gabinete da
Primeira-Secretaria, estou despachando a matéria
para o Presidente da Casa, a quem cabe encaminhar
qualquer correspondência aos órgãos da República.
A parte da Primeira-Secretaria está cumprida. É pro-

cedente a alegação do Deputado em relação ao
não-cumprimento do prazo, o que, no entanto, não é
de responsabilidade da Primeira-Secretaria, mas,
sim, do Ministério ao qual foram solicitadas as infor
mações.

Eram estas as explicações que desejaria trazer
à Casa.

O SR. EDINHO BEZ - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) 
Tem V. Exa. a palavra.

O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB - SC. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, recebi no meu gabinete cor
respondência assinada por todos os presidentes de
associações de aposentados de Santa Catarina. Eles
reivindicam para os que ganham mais de um salário o
mesmo reajuste dado ao salário mínimo.

Eles vêm reunindo-se em todo o estado. Na mi
nha região, no sul catarinense, estava programada
para hoje de manhã - deve ter ocorrido - a paralisa
ção do trânsito na BR-1 01, com o objetivo de chamar
a atenção das principais autoridades para o fato de
que os aposentados estão, em Santa Catarina, orga
nizados, por meio de suas associações, com o objeti
vo de que seja concedido aos aposentados que ga
nham valor acima do salário mínimo o mesmo per
centual de reajuste concedido ao salário mínimo.

O SR. SERAFIM VENZON - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Tem V. Exa. a palavra.

O SR. SERAFIM VENZON (PDT - SC. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, encaminhei à Mesa requerimento de
informações ao Ministro da Saúde sobre os mutirões
da saúde.

Infelizmente, há um grande número de cidadãos
brasileiros com doenças ditas eletivas, que podem
aguardar tratamento mas que não podem continuar
com aquela doença, que lhes piora as condições de
vida, às vezes impedindo-as até de trabalhar. É o
caso das hérnias e adenomas de próstata, entre ou
tros males. Fiz esse pedido justamente na intenção
de ampliar os mutirões para outras doenças.

Desejo também referir-me a outro assunto, Sr.
Presidente. É lamentável o fato de que atualmente a
terra tem deglutido, diariamente, grande número de
jovens, cujas vidas têm sido tiradas especialmente pe
las más condições das nossas estradas. Onde há pavi-
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mento asfáltico" permitindo uma velocidade maior, fal
ta sinalização. Essa é a causa de grande número de
acidentes.

Certamente o acidente de trânsito tornou-se a
maior causa de mortalidade no País. Paralelamente
aos mutirões que o Sr. Ministro da Saúde vem fazen
do, o Ministério dos Transportes terá de encontrar al
ternativas para diminuir o número de acidentes que
têm ceifado grande número de vidas humanas, a maio
ria delas de jovens em fase útil, que deixam suas famí
lias desamparadas.

Muito obr~gado.

O SR. MARCONDES GADELHA - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Tem V. Exll a palavra.

O SR. MARCONDES GADELHA (PFL - PB.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
como Relator do Grupo de Trabalho para tratar da
transposição de águas do rio São Francisco, senti-me
chamado à colação pelo nobre Deputado Marcelo
Déda quando apresentou neste plenário o relatório
da Universidade Federal de Alagoas sobre suposta
salinização da foz do rio São Francisco. Aquele docu
mento, Sr. Presidente, foi lido por mim na Comissão.
Ao contrário do que sugere o Deputado Marcelo
Déda, o documento afirma que não há salinização da
foz do rio São Francisco, ou que existe - a expressão
usada pelos técnicos é esta - baixíssima salinidade.
A inclusão salina em marés de sizígia foi mal interpre
tada pelo Deputado Marcelo Déda. As marés de sizígia
correspondem às marés altas, quando há lua cheia. E
sempre promoveram, desde que o mundo é mundo,
desde que o rio existe, essa inclusão salina, que é
transitória e parcial. Mas o monitoramento sustentado
do rio mostra que não há salinização.

Ademais, Sr. Presidente, informo à Casa e aos
Deputados Marcelo Déda e Regis Cavalcante que re
cebi agora um relatório cabal da Universidade Federal
de Sergipe, mostrando que não há salinização, que o
pH da água é normal ou levemente alcalino e que o
teor de oxigênicl, que o nível de oxigenação da água é
normal.

Mais ainda, Sr. Presidente, os pesquisadores
se deram ao trabalho de catalogar as cem espécies
de microfitoplâncton e microzooplâncton presentes
na foz. Atestaram a predominância de uma espécie
chamada rotrfera, aceita internacionalmente como in
dicador preciso e rigoroso de qualidade da água fres
ca, qualidade rigorosamente Iimnética, para usar a
expressão técnica. Desta maneira, a presença de rotí-

fera na foz do São Francisco é a indicação mais segu
ra das condições do rio.

Além disso, esse estudo da Universidade Federal
de Sergipe mostra que a erosão existente no cabeça,
que é verdadeira, não foi provocada pela barragem de
Xingó nem pela barragem de Itaparica ou pela barra
gem de Sobradinho. A erosão no cabeça foi provoca
da pela construção do Porto de Sergipe, a quarenta
quilômetros ao sul, que alterou as correntes de deri
va, provocando a erosão na região do cabeço, fenô
meno igual ao que aconteceu no Ceará, com a cons
trução do Porto de Mucuripe, e em Pernambuco, com
a construção do Porto de Suape.

Esses documentos estão à mão.
Recebi mais um outro documento, da Universi

dade Federal de Alagoas, de outros técnicos, atestan
do ecorroborando a mesma afirmação que faço neste
momento. Não existe salinização da foz do São Fran
cisco nem qualquer alteração das suas característi
cas químicas ou das suas propriedades organoléti
caso

O SR. AIRTON CASCAVEL - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Tem V. Ex· a palavra.

OSR. AIRTON CASCAVEL (PPS - RR. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srls e
Srs. Deputados, em primeiro lugar, registro o meu
apoiamento ao movimento dos servidores federais
que está ocorrendo nesta Casa. Representantes de
todas as entidades federais, lideradas pela Coorde
nação Nacional das Entidades de Servidores Federa
is buscam a reposição salarial desses funcionários,
perdida nesses cinco anos. O Governo elegeu os ser
vidores federais como bodes expiatórios.

Dessa forma, presto a minha solidariedade a es
sas entidades e reitero o apoio concreto a esse movi
mento nacional.

Em segundo lugar, Sr. Presidente, SrIs e Srs.
Deputados, desejo reportar-me à questão do salário
mínimo.

A bancada do PPS tem-se debruçado incansa
velmente sobre o assunto, com afinalidade de se rea
lizar a norma contida na Constituição Federal e de se
oferecer aos trabalhadores a possibilidade de uma
vida digna.

O salário mínimo, nos termos preconizados pela
nossa Constituição, art. ~, IV, deve ser capaz de
atender às necessidades vitais básicas e às da farnf
lia do trabalhador, como moradia, alimentação, edu-
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cação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e
previdência social.

Atualmente, entretanto, vigora um valor de salá
rio mínimo que dificilmente, para não afirmar mesmo
a impossibilidade, será capaz de atender às necessi
dades mais elementares dos trabalhadores. Mal dá
para fazer face à cesta básica de alimentação.

Que o seu valor merece reajuste é notório e in
contestável. Mas, vários obstáculos impedem a rea
lização desse objetivo, sobretudo pertinentes a as
pectos econômicos da questão.

Em razão disso foi instituída nesta Casa uma
Comissão Especial, com a finalidade de encontrar
meios de se efetuar o melhor reajuste possível do sa
lário mínimo, levando sempre em consideração o im
pacto socioeconômico desse aumento, seja no setor
privado ou público.

Não foram poucas, Sr. Presidente, as contribui
ções encaminhadas pelo nosso partido, durante as
discussões do tema na aludida Comissão Especial.

Contudo, há no Senado uma Comissão Mista
destinada a analisar e emitir parecer sobre a Medida
Provisória nº 2.019, de 2000, que dispõe sobre o salá
rio mínimo a vigorar a partir de 3 de abril deste ano.
Nessa Comissão há apenas sete deputados titulares
e sete suplentes.

Proponho que a data de reajuste do salário mí
nimo passe a ser 1º de janeiro, não mais 1º de maio.
Além disso, em atenção ao período de férias e festivi
dades dos trabalhadores, que ocorrem justamente no
final e início de ano, proponho que a fixação do valor
do salário mínimo seja feita até 31 de outubro.

Ocorre, Sflls e Srs. Deputados, que o salário mí
nimo vem sendo reajustado anualmente sempre na
data de 1ºde maio. Não se deve esquecer que o seu
valor é um parâmetro fundamental para o balizamen
to de vários outros elementos que compõem o cená
rio macroeconômico nacional e também das Finan
ças Públicas em todas as esferas da Federação.

Ele influi sobre o resultado da Previdência, que,
por sua vez, reflete-se"no déficit público. Influi, ainda,
sobre a situação das contas públicas estaduais e mu
nicipais, em razão do impacto sobre as contas públi
cas desses entes da Federação com o seu efeito 50·

bre as respectivas follías de pagamento e arrecada
ção, pois amplia a renda da população, resultando em
mais impostos diretos e indiretos.

Ora, como se sabe, a União, Estados e Municí
pios preparam seus Orçamentos para o exercício se
guinte, no período que vai de abril a dezembro do
exercício anterior. Por isso, ao examinar, discutir e

aprovar o orçamento de ano qualquer, isso acontece
sob uma enorme incerteza acerca do valor do salário
mínimo que vigorará a partir de maio do ano seguinte.
Tal circunstância aumenta significativamente a imprevi
sibilidade dos orçamentos públicos.

A proposta que ora apresentamos pretende fixar a
data de 1ºde janeiro para que vigore o novo salário mí
nimo, de tal forma que todas as discussões e decisões
sobre os orçamentos públicos no Brasil se façam simul
taneamente com as discussões sobre o salário mínimo
a ser fixado para o ano seguinte, quando os orçamentos
deverão ser executados.

Entretanto, há uma resistência histórica por parte
dos trabalhadores ao estabelecimento do dia 1ºde ja
neiro como data do reajuste do salário mínimo. Ale
ga-se, e com propriedade, que toda a mobilização tra
balhista, em prol de um valor mais alto do salário míni
mo, atualmente éfeita em 1ºde maio, o que seria dificul
tado sobremaneira com a alteração pretendida, isto é,
determinando-se 1ºde janeiro como data de reajuste. A
alteração exigiria dos trabalhadores mobilização em pe
ríodo de férias e festas de fim de ano e ano novo, situa
ção que realmente não se deve admitir, eis que prejudi
cial aos trabalhadores.

Com o propósito de contornar esse óbice, propo
mos também, por meio da mesma emenda, uma regra
que determina que "a fixação do valor do salário mínimo
será feita até o dia 31 de outubro". Desse modo, o perío
do de férias, de festas de fim de ano e de ano novo dos
trabalhadores fica preservado.

A alteração proposta, embora simples, permitirá
um incremento significativo da previsibilidade dos orça
mentos públicos, o que acarreta inúmeros benefícios
para a administração pública e propiciará, ainda, no ano
de sua implantação, uma oportunidade para um novo
reajuste do salário mínimo que ora se examina no âmbi
to do Congresso, sem prejuízo para as férias e festivida
des a serem gozadas pelos trabalhadores.

Peço a V. Ex!!, Sr. Presidente, que autorize a devi
da divulgação deste pronunciamento nos órgãos de co
municação da Casa. Muito obrigado.

O SR. SÉRGIO NOVAIS - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Tem V. Ex!! a palavra.

O SR. SÉRGIO NOVAIS (SIocoIPSB - CE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srls e
Srs. Deputados, inicialmente, quero prestar solidarieda
de aos servidores públicos, que estão hoje na Casa rea
lizando o seu encontro. Eles estão sendo realmente
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massacrados, sem reajuste há seis anos. Estamos jun
tos nessa luta. Ao::mteceu, no Ceará, esta semana, uma
grande manifestação de selVidores públicos. Estamos
juntos contra essa ordem do FMI de massacre dos nos
sos selVidores.

Sr. Presidente, trago dois importantes documen
tos para serem registrados nos Anais e divulgados pe
los órgãos de comunicação da Casa.

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Ce
ará, no último dia :23, apresentou uma denúncia contra o
governo do estado pelo não-cumprimento das decisões
judiciais transitadas em julgado. Trata-se de uma afronta
ao Estado de dirElito no Ceará. O Governo cearense é
autoritário. Tenho feito algumas denúncias a respeito
disso. E a OAB-Ceará, na última sessão do dia 23 de
março, fez esse registro, inclusive com opronunciamen
to do seu Presidente, Dr. Pauld Quezado, que retrata
bem essa afronta do Executivo local em relação às deci
sões judiciais daquele estado.

Por fim, trago um documento do sindicato dos tra
balhadores do setor de água e esgoto do Ceará, que
trata da forma como está sendo feita a privatização da
água no estado, patrocinada também pelo Governo
Estadual.

Na semana passada, a morte do contador Antô
nio Tigre comoveu toda a sociedade cearense e furtais
zense. Ele teve a sua demissão anunciada na sala da
Presidência da companhia e, conseqüentemente, um
enfarte fulminantel tirou a sua vida. Como disse, toda a
sociedade cearense está comovida. Fica registrado
esse lamentável f.ato.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
ORADOH:

Exma. Ora.•Juiza Desembargadora Presidente Do
Tribunal De Justiça Do Estado Do Ceará

A Ordem dos Advogados do Brasil - Secção do
Ceará, por meio do Presidente do Conselho Seccional e
dos Conselheiros adiante firmados, vem, respeitosa
mente, à presença de V. EXª, expor e requerer o seguin
te:

1. O Conselho Seccional da OAB-Ceará tem rece
bido um significativo número de denúncias e respeito do
descumprimento de decisões judiciais, com trânsito em
julgado, por parte do Governo do Estado do Ceará, con
forme atesta relação anexa, que contém informações
obtidas junto aos nossos associados, apenas nas últi
mas três semana8;

2. O desrespeito às decisões emanadas do Po
der Judiciário vem gerando uma situação de insegu
rança jurfdica e de inquietação social, que se estende
aos advogados, aos magistrados, ao Ministério Públi
co, às partes e à sociedade;

3. Impulsionada pelos apelos de seus associa
dos e das partes, a OAB-Ceará vem a presença des
sa Egrégia Corte manifestar sua profunda indignação
em relação a essa prática nefasta e autoritária que
nega o próprio Estado de direito e, ao mesmo tempo,
proclamar o primado das liberdades públicas, da su
premacia da lei e da independência do Poder Judiciá
rio;

4. Diante de atitude tão nociva e reprovável, sob
todos os aspectos, a Justiça do Ceará não pode ame
drontar-se. O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará,
na condição de Corte Máxima do Judiciário Cearen
se, e no resguardo da dignidade da Instituição e de
seus membros, deve-se insurgir firmemente conta
essa deletéria indiferença governamental em face de
seus comandos e suas ordens.

Assim, a Ordem dos Advogados do Brasil- Sec
ção do Ceará, vem requerer a Essa Egrégia Corte de
Justiça que sejam efetivados os mecanismos consti
tucionais de controle entre os poderes constitufdos,
todos de expressa previsão nos textos normativos pá
trios, sobretudo o processamento dos pedidos de in
tervenção federal no Estado, que tramitam nessa
Casa de Justiça.

P. Deferimento.
Fortaleza, 23 de março de 2000. - Paulo Napo

leão Gonçalves Quezado - Presidente da OABlCE 
Francisco Otávio de Miranda Bezerra - Vi
ce-Presidente.

Excelentfssimo Senhores Desembargadores do Egré
gio Tribunal de Justiça do Ceará.
Excelentfssirnos Senhores Advogados,

Minhas Senhoras e meus Senhores,
Todo poder emana do povo e em seu nome ao

exercido.
Os Poderes são soberanos, independentes e har

mônicos entre si.
A República constitui-se em Estado Democrático

de Direito, tendo porfundamento adignidade da pessoa
humana.

Os tribunais são os fiéis guardiões das leis e da
Constituição do País.

es magistrados são invioláveis em suas prerroga
tivas. A advocacia é função essencial à administração
da Justiça.
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Eis as mais elementares e singelas verdades jurí
dicas inscritas no texto da Carta Magna do Brasil. De
tão axiomáticas de tão óbvias, de tão conhecidas e reci
tadas, sequer mereceriam ser reproduzidas neste ce
náculo, que representa a expressão mais elevada da
Corte de Justiça do Ceará.

Entretanto, senhores desembargadores um silên
cio retumbante está abafando-lhes o sentido, sufocan
do-lhes a força e retirando-lhes a eficácia.

É silêncio que se traduz em omissão, omissão que
se transforma em inobservância, inobservância que se
revela em desrespeito, desrespeito que se metamorfo
seia em descumprimento.

Sim, é preciso que os advogados cearenses, reu
nidos sob a força institucional de sua Ordem, digam
neste conspícuo sodalício que o Estado do Ceará des
cumpre reiteradamente dezenas de decisões liminares,
de sentenças, de acórdãos e outras emanações do Tri
bunal de Justiça, mesmo quando não mais caibam re
cursos, ainda que já se lhes haja recaido a manta pur
púrea da causa julgada.

Dessa forma, nem mais emanará, nem pelo povo
será exercido o poder.

A república deixará de sê-lo e só existirá a "coisa
privada".

Apenas o Poder Executivo será soberano ofus
cando como o sol do meio-dia as pálidas aspirações de
independência do Poder Judiciário e comprometendo a
harmonia.

Os tribunais serão menos apêndices do Poder
Executivo.

O Estado será apenas Estado, substantivado au
tocrático, sem democracia e valendo-se do direito ape
nas para sofismar suas condutas. A dignidade da pes
soa humana não passará de um de retórica, vazia e
sem majestade.

É contra tudo isso que a classe dos advogados
vem a público manifestar sua repulsa, seu repúdio e sua
indignação.

Somos frágeis, senhora Desembargadora Presi
dente. Não temos armas, a não ser as palavras grifadas
em nossas petições. Não ocupamos o vórtice de quais
quer dos Poderes da República. Não controlamos o or
çamento, a feitura das leis, sua execução eo juízo sobre
sua validade.

Somos apenas advogados.
Entretando, passaram as Revoluções e os dés

potas e nós ficamos de pé, atravessando três mil anos
de História sem um abalo ou frêmito sequer. Resisti
mos a tudo, pois somos - cada um de nós - a pedra
de toque, o alicerce anônimo de uma Ordem que se

fez instituição, que se fez função essencial da Justiça e
que chamou a si o direito e o dever de denunciar qual
quer farpeamento aos direitos de homem, inscritos no
coração dos povos e tornados fundamentais na Carta
Política da Nação. Como o disse Ruy Barbosa, "a lei e a
nossa consciência são os dois únicos poderes huma
nos, aos quais a nossa dignidade profissional se incli
na".

Ordem judicial é de ser cumprida, devem as sen
tenças dos magistrados inspirar respeito. Negar obser
vância aos mandatos da Justiça do Ceará é o mesmo
que derruir os fundamentos da legitimidade do próprio
Estado.

O que pretendem nossos dirigentes? Instalar o
caos e restaurar os tempos da barbárie e da justiça pri
vada?

A Constituição somente possui um intérprete au
torizado, e este éo juiz. Quem mais pretenda exercer ju
ízo sobre a validade de uma norma que se faça magis
trado, não chame a si esta responsabilidade, pois assim
estará conspurcando a independência e harmonia dos
poderes.

Leis foram mal elaboradas. Administradores públi
cos, consciente ou inconscientemente, descumpriram a
Constituição e remeteram os prejudicados às vias judi
ciais. Anos depois, reconhecidos os abusos, declaradas
as nulidades, vem a clava forte do Direito e determina
que se corrijam os rumos e se retomem os caminhos da
licitude.

Todos somos prejudicados· com a recalcitrância
em se reconhecer o primado da lei.

Não se trata de defenderaltos salários de servido
res públicos. Em verdade, quem mais sobre são cente
nas de pensionistas e aposentados com irrisórios pro
ventos de aposentadoria e toda uma sorte de pessoas
que se viram privados de seus direitos adquiridos.

Como poderá sentir-se protegido um rico empre
sário face a um Governo que no futuro venha a confis
car suas propriedades e, batendo aos pórticos da Justi
ça, seja-lhe declarado o direito, mas o Estado não o tor
ne eficaz?

É disso que se está falando, de direitos, etodos os
temos, até mesmo o mais humilde dos homens.

Senhoras e senhores, postados aqui, na sede do
PoderJudiciário do Ceará, proclamamos a necessidade
de que esta Corte faça valer seus julgados, exija o res
peito que é merecedora do Poder Executivo, a fim de
que não mais consinta com a omissão em atender suas
ordens.

Os que aplicam o direito não devem recear ante
os obstáculos da força. A Constituição e as leis ofere-
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cem mecanismos adequados para compelir o Estado a
respeitar as emanações judiciais. É necessário usar de
expedientes legí'timos para coibir a forma mais vil de ci
nismo, a sobreposição das razões do Direito às razões
de Estado.

O passado nos contempla. O presente nos inter
roga. O futuro nos julgará.

Sejamos dignos de nossa herança, honremos o
nosso papel constitucional e aguardemos com a man
suetude dos homens de boa vontade o juízo que nos
fará o porvir.

Tenho dito. - Paulo Napoleão Gonçalves Que
zado, da Ordem dos Advogados.

PRIVATIZAÇÃO DA ÁGUA É MORTE

O Governo Tasso está mentindo ao escamotear
para a população que não vai privatizar a Cagece. O
Secretário de Infra-Estrutura, Maia Júnior, e o Presiden
te da empresa, Edinardo Rodrigues, mentem quando
dão entrevistas aos jornais, afirmando que, no atual go
verno a Cagece não será privatizada.

O Sindiágua, por intermédio do Deputado Federal
Sérgio Novais (PSB), teve acesso a um memorando fir
mado entre o Governo Tasso, o Governo FHC e o FMI,
onde estão especificados, claramente, os objetivos e as
ações para um ajuste fiscal, no qual a privatização é a
palavra de ordem.

No item sobre o ajuste fiscal estrutural/reforma do
Estado, o memorando especifica que o Governo Tasso
"aprofundará a reforma administrativa e o programa de
desestatização, inclusive privatização de empresas e
municipalização/concessão dos serviços de sanea
mento básico (Cagece)..:'.

Na mesma ação, o Governo Tasso aponta um
conjunto de ações com prazos definidos para sua exe
cução. Todas elas foram realizadas: foi criada a Agência
Reguladora dos Serviços Delegados do Estado do Ce
ará - ARCE; foi firmado o contrato com a empresa
Hydrossistem, pl'ivatizando o Setor Floresta; foram con
tratadas consultorias privadas para apresentação de
propostas de prestação de serviços em parceria com a
iniciativa privada.

Ainda como parte do conjunto de ações, o Estatu
to da Cagece foi modificado, tornando a Companhia
uma empresa de capital aberto, podendo ter ações co·
mercializadas nas Bolsas de Valores. Este é um passo
decisivo para qualquer empresa passar à iniciativa pri
vada. Porém o Secretário Maia Júnior e o Presidente da
Cagece, Edinardo Rodrigues, foram descarados ao ne
gar isto, em matérias publicadas no O Povo (30-1 ()"99)
e Diário do No~deste (9-9-99 e 30-10-99).

O lançamento de três Planos de Demissão Volun
tária - PDV, em menos de dois meses também é outra
medida para aprivatização. O PDV não teve nada de vo
luntário. Os tamentos, funcionários da Cagece foram
pressionados a aderir. A direção da empresa instalou
um clima de terror em todos os departamentos, provo
cando um caos na vida dos trabalhadores.

Muitos funcionários foram internados, recorreram
a médicos e hospitais. O ápice do terror aconteceu na
tarde do último dia 21 de março, quando o contador e
advogado Antônio Tigre foi vítima de um enfarto, em
plena sala do Presidente Edinardo Rodrigues, onde
também estava o Diretor Nunes Miranda. Antônio Tigre
foi socorrido às pressas para o hospital, onde veio a fa
lecer.

Você, cearense, deve ficar atento. O Governo Tas
so quer privatizar o saneamento básico do Ceará, ale
gando melhoria na qualidade dos serviços, entre outras
balelas. Não se engane. Se a água e o esgoto passarem
à iniciativa privada, as tarifas vão subir, não há garantia
alguma de melhorar a qualidade dos serviços e haverá
ainda mais demissões de pais de família. Além disso, a
saúde da população estará em jogo. Boa parte das do
enças é provocada pela ingestão de água imprópria ao
consumo humano.

O exemplo da Coelce ainda deve estar fresco na
sua memória. Lá, foram registradas demissões em
massa e mortes de trabalhadores. Você está pagando
tarifa mais cara e, freqüentemente, está sofrendo com a
falta de energia em seu lar. Imagine, agora, faltar água
também...

Vamos dizer não à privatização dos serviços pú
blicos de água e esgoto no Ceará. Junte-se a nós nessa
mobilização em defesa de um patrimônio que é de to
dos os cearenses

O SR. PEDRO CELSO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Tem V. Ex!' a palavra.

O SR. PEDRO CELSO (PT - DF. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, convido os
parlamentares desta Casa para participar de marcha
que está sendo organizada por onze partidos políticos,
especialmente do Distrito Federal, entidades da socie
dade civil, movimentos sindicais e por amplas parce
las da sociedade de Brasília.

Essa marcha acontecerá no próximo domingo e
sairá das pontas dos Eixos Norte e Sul, ou seja, da 116
Norte e da 116 Sul, encontrando-se, às 10h, em urna
concentração em frente ao Banco Central. Será uma
manifestação da sociedade de Brasília pela cassação
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do mandato do Senador Luiz Estevão e contra essa
grande "pizza" que está sendo assada no Senado
Federal. Cada vez mais aparecem informações sobre
esse acordo entre o PSDB e o PMDB na nomeação
da Diretora do Banco Central, salvando o Senador
Luiz Estevão.

Sr. Presidente, a sociedade de Brasília não vai
ficar calada, nem vai aceitar essa vergonhosa "piz
za", cujo cheiro já recende pelos corredores do Sena
do, desta Casa e pelas ruas de Brasília. Estão fazen
do maracutaia para salvar a pele desse Senador, en
volvido até a medula-no escândalo do TRT de São Pa
ulo, onde houve um desvio de mais de 179 milhões de
reais.

Os Parlamentares estão convidados para a
grande marcha, domingo, às 1Oh, em frente ao Banco
Central, no Eixo Sul.

Será uma grande marcha mostrando a posição
da população brasiliense.

Muito obrigado.
O SR. FERNANDO FERRO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)

Tem V. Exa. a palavra.
O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, em primeiro lugar, desejo solidari
zar-me com os servidores públicos que estão aqui
para uma grande manifestação em favor de campa
nha salarial, denunciando uma série de agressões
aos seus direitos, bem como cobrando uma política
de reajuste, de respeito e de qualificação para o servi
ço público fede-ral.

Mas desejo ainda, Sr. Presidente, tratar de outro
tema. O Sr. Ministro da Ciência e Tecnologia, Ronaldo
Sardenberg, em entrevistas e declarações que tem
prestado ultimamente, vem enfatizando a importância
dos fundos setoriais como mecanismo de financia
mento às atividades coordenadas pelo Ministério que
dirige. A criação desses fundos insere-se na estraté
gia de aumentar o percentual do PIS aplicado em
ciência e tecnologia, por meio do aumento da partici
pação de outros agentes, além do Estado, no suporte
financeiro a essa área.

A destinação de percentual dos royalties do pe
tróleo para a área de ciência e tecnologia, determina
da pela Lei nQ 9.478, de 1997, que criou a Agência
Nacional do Petróleo, é o exemplo que tem sido mais
citado pelos técnicos do Governo e pela imprensa
quando se trata de discutir fundos setoriais de ciência
e tecnologia.

No entanto, não é esse o único caso em que a
área é beneficiada com recursos oriundos da iniciati
va privada de um determinado setor. Parcela da com
pensação financeira pela utilização de recursos hídri
cos para fins de geração de energia elétrica também
é destinada ao Ministério da Ciência e Tecnologia,
conforme a Lei nQ 8.001, de 1990.

Em ambos os casos os recursos não constituem
fundos contábeis, uma vez que são receitas orçamen
tárias destinadas ao Ministério da Ciência e Tecnolo
gia.

Projetos de lei que tratam da regulação dos se
tores de informática e de telecomunicações já aprova
dos por esta Casa, em tramitação no Senado Federal,
também destinam recursos para aplicação em proje
tos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico.

No caso da informática, 0,5% do faturamento
das empresas de desenvolvimento ou produção de
bens de informática e automação será destinado ao
FNDCT - Fundo Nacional de Desenvolvimento Cien
tífico e Tecnológico, administrado pelo Ministério da
Ciência e Tecnologia.

No setor de telecomunicações, está sendo cria
do um fundo contábil, denominado FUNTTEL - Fun
do de Desenvolvimento Tecnológico das Telecomu
nicações, que tem como principal fonte contribuição
de 0,5% sobre a receita bruta das empresas presta
doras de serviços de telecomunicações. A redação
aprovada pela Câmara delega a administração do
Funttel a um Conselho Gestor, coordenado pelo Mi
nistério das Comunicações e constituído por repre
sentantes de outros ministérios, da Anatel, do
BNDES e da Finep.

Em meados da semana passada, o Governo
anunciou que está encaminhando ao Congresso um
conjunto de medidas provisórias e projetos de lei es
tabelecendo novos fundos para a área mineral, espa
cial aaeronáutica, de recursos hídricos a de transpor··
tas, bem como definindo um novo modelo de gestão
de investimentos nacionais na área de ciência e tec··
nologia. -

Cumpre ressaltar, meus caros colegas, que o
Governo espera viabilizar, com base na alocação de
recursos de empresas privadas que exploram setores
estratégicos, o aporte de. novos recursos, da ordem
de 900 milhões de dólares, dos quais 20% pretende
destínar a investimentos em infra-estrutura laboratori
al e de pesquisa de universidades e centros de pes
quisa.

O modelo de gestão a ser definido no âmbito
desse conjunto de medidas estabelecerá uma forma
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única de administração de todos os fundos, que a
princfpio serão coordenados por comitês presididos
pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e que conta
rão com representantes do ministério e, se for o caso,
da agência reguladora de cada setor.

As iniciativas, sobre as quais não dispomos de in
formações mais precisas, são, a meu ver, meritórias,
pois, pela primeira vez, durante os dois períodos de Go
verno do Senhor Fernando Henrique, a área de ciência
e tecnologia estará sendo priorizada em nível compatí
vel com a sua relevância para o desenvolvimento eco
nômico e social de nosso País.

Devemos, portanto, estar atentos para que os pro
jetos de lei e as medidas provisórias não sejam atingi
dos pelas pressões de grupos contrários à constituição
de fundos setoriais ou segmentos do Governo que que
rem colocar a mão nesses recursos, tirando-os da alça
da do Ministério da Ciência e Tecnologia.

Muito obrigado.
O SR. WILSON SANTOS - Sr. Presidente, pela

orelem.
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)

Tem V. Exa. a palavra.
O SR. Wll.SON SANTOS (Bloco/PMDB - MT.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
desejo apenas informar esta Casa do lamentável episó
dio ocorrido na Universidade Federal de Mato Grosso,
em que calouros do curso de Enfermagem, na sua mai
oria mulheres, foram submetidos atrotes extremamente
nojentos. Os acadêmicos veteranos do sexo masculino
humilharam as calouras com a exigência de atos Iibidi·
nosos.

Sr. Presidente, chegou-se ao ponto - e vou repas
sar isso ainda hoj(~ à Mesa desta Casa, ao Ministro Pau
lo Renato e ao Deputado Pedro Wilson, que preside a
Comissão de Educação - de os calouros veteranos co
locarem um pênis de borracha à altura da cintura e exi
girem que as calouras fizessem ali um ato libidinoso. O
jornal Diário de Cuiabá fotografou essa cena e estam
pou-a na capa. Trata-se de ato obsceno, uma cena no
jenta. Vamos repassar esse material às autoridades do
setor, para que isso não se repita.

A trote somos favoráveis, mas há formas saudá
veis, como o trote cultural, ecológico, desportivo, e não
expor uma jovem à sociedade, como ocorreu, por meio
de ato extremamente violento, agressivo, principalmen
te contra a mulher.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. JUQUINHA - Sr. Presidente, peço a pala

vra pela orelem.

o SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Tem V. Exa. a palavra.

O SR. JUQUINHA (Bloco/PSDB - GO. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, depois da âncora cambial
o Governo aposta mais uma vez na chamada "âncora
verde" para garantir a estabilidade econômica e mano
ter as conquistas do Real. Para se entender a impor
tância da agricultura na consolidação da estabilidade,
basta olhar para a inflação neste início de ano. Medi
da pelo índice de Preços ao Consumidor - IPC, a in
flação de fevereiro ficou perto de zero, e os primeiros
levantamentos deste mês caminham para deflação.

Os preços dos produtos agrícolas estão em
queda. O feijão chegou a cair 15,6% nos últimos me
ses. Com a ajuda do campo, mais uma vez os brasileí
ros renovam a esperança de conviver numa econo
mia sem inflação.

Por isso, reveste-se da máxima importância o
plano de comercialização da safra agrícola anunciado
pelo Ministro da Agricultura, Pratini de Moraes, visan
do sustentar os preços no pico da safra, no período de
março a abril. O Governo destinou cerca de 2,6 bi
lhões de reais para essa comercialização.

Só que isso não é suficiente. A queda livre do
preço dos produtos agrícolas, embora reverta em fa
vor de uma inflação zero, agrava a situação do traba
lhador rural com a redução do seu poder de compra. E
o resultado dessa distorção no campo já é do conhe
cimento de todos: uma migração ainda maior desses
trabalhadores para os centros urbanos, ampliando a
favelização das cidades.

E o Governo, que apostou alto no desempenho
da agricultura para alcançar a meta de exportar 100
bilhões de dólares até 2002, tem que buscar novos
instrumentos de estímulo ao setor rural. Exportando
hoje apenas metade dessa meta, o setor agrícola é
responsável por cerca do 20 bilhões de dólares, algo
em torno de 40% das vendas para o mercado externo.

Além disso, os agronegócios movimentam hoje
cerca de 358 bilhões de reais por ano, o que repre
senta aproximadamente 40% do Produto Interno Bru
to - PIS, do País. Considerada um setor estratégico
para a consecução dessa meta, a agricultura brasilei
ra enfrenta, porém, inúmeros desafios para dar a con
tribuição que o Governo espera no incremento das
exportações.

O primeiro deles é a limitação dos recursos para
financiar a produção. Hoje estão previstos no orça
mento da União recursos da ordem de 4,5 bilhões de
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reais para o crédito rural, valor bem abaixo dos 15 bi
lhões de reais que o setor considerava necessários.

Outro desafio ainda maiorsão as barreiras comer
ciais impostas aos produtos brasileiros pelos países im
portadores, em especial os da Comunidade Européia,
Estados Unidos e Japão. Além de criarem todo tipo de
restrição a produtos agrícolas procedentes dos países
em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, os paí
ses importadores usam e abusam dos subsídios à pro
dução agrícola, gastando cerca de 366 bilhões de dóla
res em ajuda aos produtores locais, enquanto cobram
abertura do mercado externo para esses mesmos pro
dutos.

Além de ter que superar esses desafios, a agricul
tura brasileira tem que se modernizar ainda mais para
enfrentar a concorrência de fortes produtores, como
Estados Unidos, França, China, entre outros. Apenas a
União Européia e os Estados Unidos são responsáveis
por 51% das exportações mundiais de produtos agríco
las.

Antes se apostava no imponderável, como as ge
adas, para se ganhar com a comercialização de produ
tos agrícolas. Hoje, porém, o cenário agrícola brasileiro
não depende mais do acaso. O que conta é a soma de
tecnologia - para melhorar a competitividade no campo
-, capital e capacidade para ampliar as áreas plantadas.

a Governo tem-se empenhado para que o produ
tor rural seja cada vez menos dependente de recursos
públicos e se integre à economia moderna. a Ministério
da Agricultura vem buscando apoio de outras áreas do
Governo para introduzir meios mais modernos de finan
ciamento agrícola, como a Cédula do Produtor Rural 
CPR e, assim, reduzir os subsídios. O Banco do Brasil já
se aparelhou para trabalhar com CPR mediante a ga
rantia de produtos.

Seria importante, também, maior participação do
Banco Central nesse processo. Principalmente propon
do alternativas de flexibilização do crédito rural que fu
gisse do figurino das taxas de juros definidas pelo Con
selho de Política Monetária - CapOM. Só assim será
possível fortalecer a agricultura e valorizar o produtor
rural para que ele consolide sua inserção na economia
de mercado e continue propiciando a mesa farta no
campo e nas cidades.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o progra
ma de combate à aftosa no rebanho bovino de Goiás
pode servir de referência para os demais estados pro
dutores. Em recente encontro realizado no Rio de Janei
ro, no qual autoridades do Ministério da Agricultura e da
área de defesa animal dos estados decidiram pela reali-

zação de inquérito para avaliar as condições sanitári
as do rebanho dos estados de Mato Grosso do Sul,
Tocantins, além de estados integrantes do chamado
Circuito Pecuário Leste (Bahia, Minas, Espírito Santo
e o próprio Rio), o trabalho realizado pelos produtores
e autoridades do Governo de Goiás mereceu atenção
especial dos demais participantes.

Avaliação semelhante já havia sido feita nos
Estados de Mato Grosso, Goiás e São Paulo, que fa
zem parte do Circuito Pecuário Centro-Oeste, reve
lando a inexistência da doença nos rebanhos da re
gião. Caso a avaliação revele a inexistência da ocor
rência de aftosa nos rebanhos desse circuito, as prin
cipais regiões pecuárias do País estarão praticamen
te livres da doença, o que pode resultar em novos ga
nhos para a pecuária nacional, principalmente em re
lação ao comércio exterior.

Dirigentes da Defesa Agropecuária de Goiás
que participaram do encontro admitiram que a expe
riência goiana foi vista pelos representantes dos de
mais estados como exemplo de trabalho
bem-sucedido na luta pela erradicação da aftosa,
principalmente no que se refere à implantação de bar
reiras sanitárias, instituição de fundo de indenização
e implantação de zona-tampão, que inclui municípios
onde a doença ainda não está totalmente sob contro
le.

Por isso mesmo, os rebanhos dos municípios da
zona-tampão de Goiás estarão submetidos à mesma
avaliação dos estados do Circuito Leste, o que permi
tirá que eles caminhem para a condição de área livre
da aftosa nos próximos anos.

Nesse sentido, a vacinação na zona-tampão foi
antecipada de maio para abril, para que a avaliação
possa ser iniciada até o mês de agosto. A idéia das
autoridades goianas é concluir todo esse processo
até o final do ano, para que já no próximo ano o reco
nhecimento da região como área livre de aftosa seja
solicitado à Organização Internacional de Epizootias
- OIE, organismo ligado à Organização Mundial de
Saúde-OMS.

Outra notícia positiva em relação a Goiás foi o
convênio firmado entre a Secretaria Estadual de Agri
cultura e o Centro Nacional de Sanidade Agropecuá
ria de Cuba, como resultado do 7º Congresso Pana
mericano de Pecuária Leiteira, realizado em Havana
semana passada.

Com a participação da Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA, o convênio pre
vê cooperação em projetos de avaliações conjuntas,
na transferência de tecnoloQias para melhorame~to
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das saúde animal e vegetal e para o incremento da
produção leiteira.

Como os técnicos cubanos reúnem avançados
conhecimentos no campo do controle biológico de do
enças dos animais e de pragas nas lavouras, sem utili
zação de defensivos agrícolas e outros produtos quími
cos, esse interc:âmbio com técnicos das Secretaria de
Agricultura poderá resultar numa melhoria significativa
do rebanho bovfno do estado edo controle de pragas na
cultura goiana.

Por outro lado, os técnicos cubanos poderão apri
morar seus conhecimentos sobre a pecuária brasileira,
que está bastante avançada no que diz respeito à repro
dução, melhoramento genético, além da produtividade
de forrageiras e pastagens. Essa troca de experiência é
importante, pois beneficiará os dois países, principal
mente o Brasil, cuja pecuária leiteira está em declínio
atualmente, com a perda de cerca de 100 mil produto
res de leite nos últimos meses, dos quais 7 mil de Goiás.

Com uma população de 165 milhões de habitan
tes, o País consome em média apenas 15 milhões de li
tros de leite/ano, embora haja perspectiva de ampliação
desse consumo com a elevação do nível de renda. Esse
consumo representa apenas 138 litros por habitante ao
ano, bem abaixo da média de países desenvolvidos,
cujo consumo é superior a quatrocentos litros por habi
tante ao ano.

Como se vê, a ação do Governo de Goiás, em
parceria com os produtores, pode dar um novo impulso
à pecuária no estado, aproveitando o imenso potencial
do mercado brasileiro, que reúne condições de crescer
ainda mais. Com a manutenção de políticas de controle
da qualidade do rebanho e com maiores incentivos do
poderpúblico, apecuária brasileira tem tudo para se tor
nar altamente rentável e recuperar o espaço perdido
nos últimos anos.

Muito obrigado.
O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)

Tem V. Exa. a palavra.
OSR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, registro, neste
momento, a luta dos servidores públicos federais de
todo o País. Hoje fazem mobilizações, inclusive no Con
gresso Nacional, no auditório Nereu Ramos, numa ple
nária em que buscam resgatar o papel do serviço públi
co e romper a barreira dessa atrocidade cometida pelo
Governo de FHC, que já se arrasta por cinco anos.

Refiro-me ao arrocho salarial, ao massacre, à eli
minação do serviço público de qualidade. Esses servi-

dores, ao longo desses cinco anos, vêm enfrentando di
versas dificuldades. Faz parte da lógica estabelecida
pelo Governo de ir tentando quebrar o serviço público,
enfraquecer as relações, tomar precário o atendimento
à população e, o pior, desprofissionalizar concretamen
te a estrutura pública.

Nesse sentido, os servidores hoje estão fazendo
uma cobrança aos Srs. Deputados para que no Orça
mento da União conste verba relativa ao reajuste dos
servidores públicos. Orçamento, aliás, que consagra,
que atende generosamente o pagamento de juros a es
ses agiotas internacionais e, no entanto, pune os servi
dores públicos.

Esta Casa, portanto, tem que se posicionar em rer
lação a isso, colocando no Orçamento da União averba
destinada a resolver esse impasse. Os servidores en
tregam hoje documento - como já entregaram ao Presi
dente da Câmara, Deputado Michel Temer - ao Presi
dente do Senado, objetivando a intermediação das
duas Casas, afim de que, junto ao Governo, auxiliem na
perspectiva de abertura de negociação entre o Ministé
rio do Planejamento, Orçamento e Gestão ea comissão
dos servidores públicos federais.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PAULO ROCHA - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)

Tem V. Exa. a palavra.
O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sem dúvida
nenhuma, no grande debate que o Congresso Nacional
deve-se demorar neste próximo mês é o relativo às
duas questões que envolvem o salário dos trabalhado
res brasileiros. De um lado, o congelamento dos salári
os, por cinco anos, daqueles que servem ao Estado, o
funcionalismo público, oque traz graves problemas para
sua qualidade de vida; de outro, o salário mínimo.

Trata-se de um debate fundamental, inclusive
para a perspectiva de futuro do País, uma vez que não
há desenvolvimento de uma economia básica sem in
vestimento, sem salário para que o povo possa consu
mir e a indústria aumentar sua produção.

Nesse sentido, o Congresso Nacional não pode
ceder à força do Poder Executivo, visando a que não
possamos, por meio do debate político, buscar melho
res condições para nosso povo.

Com certeza, mais salário na mão dos trabalha
dores é perspectiva de desenvolvimento para nosso
País e nossa economia, investimento básico para o
nosso crescimento.
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o SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Sr.
Presidente, peço a palavra peja ordem.

O SR. PRESIDENTE ( Themístocles Sampaio) 
Tem V. Exa. a palavra.

O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (Blo
co/PSDB - CE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, comunico que estou entregando à Mesa desta Casa
projeto de lei que altera a Lei nº 4.375/64, que dispõe
sobre o serviço militar.

Acreditamos que essa lei de 1964 deve ser revo
gada. Devemos propiciar aos incorporados uma profis
sionalização, a fim de, quando concluírem seu período
junto ao serviço militarde defesa da integridade territori
al brasileira, possam enfrentar o mercado de trabalho.

Esse projeto de lei prevê a ampliação não só dos
recursos orçamentários para as Forças Armadas, mas
também otempo de serviço dos incorporados, no senti
do de que se abra uma brecha para que os recrutados
possam prestar serviço comunitário junto aos progra
mas do Comunidade Solidária, junto aos programas fe
derais, estaduais e municipais, além da própria defesa
no tocante a algumas emergências que surgem em
nosso País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. NICIAS RIBEIRO - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) 

Tem V. Exa. a palavra.
O SR. NICIAS RIBEIRO (Bloco/PSDB - PA. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, venho
à tribuna comunicar a esta Casa, à Nação e, em particu
lar, à Defesa Civil nacional que, em razão do violento in
verno que acontece no Norte, os rios da Amazônia es
tão transbordando: tanto o Rio Amazonas, como os rios
Madeira, Tapajós, Tocantins e Xingu.

Em razão disso, ternos hoje - precisamente hoje
mais de quinhentas famílias desalojadas de suas casas
na cidade de Altamira. Estão alojadas pela Prefeitura,
no ginásio de esportes, no local onde se faz exposição
agropecuária. Enfim, a Prefeitura de Altamira enfrenta
grandes dificuldades para atender às necessidades dos
desabrigados do nosso rio Xingu.

Sr. Presidente, fazemos um apelo para que a De
fesa Civil nacional chegue até o Norte, no rio Xingu, no
Pará, a fim de apoiar a Prefeitura de Altamira e, dessa
forma, diminuir o sofrimento e a angústia das pessoas e
das famflias Cfue estão desalojadas.

Muito obrigado.
O'SFt WALpOMIRO FIORAVANTE - Sr. Presi

dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Tem V. Exa. a palavra.

O SR. WALDOMIRO FIORAVANTE (PT - RS.
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre
sidente~ Sras. e Srs. Parlamentares, acompanhei,
nesta quarta-feira, um grupo de integrantes do Movi
mento dos Atingidos por Barragens) - MAB, vindo
dos Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina,
ao Ministério do Desenvolvimento Agrário. Reivindi
camos, ao Secretário de Desenvolvimento Agrário, o
apoio para a liberação de uma linha de crédito subsi
diada que visa recuperar a'infra-estrutura das proprie
dades rurais nas áreas Iindeiras aos lagos das hidre
létricas Itá e Machadinho. A mesma reivindicação foi
feita ao Banco Mundial quase que ao mesmo tempo e
será, nesta sexta-feira, reforçada no Ministério da Fa
zenda.

Tal reivindicação nada mais é do que a reprodu
ção do Relatório de Impacto Sócio-Ambiental que, já
na década de ao, orientava o investimento de recur
sos públicos para a recuperação socioeconômica da
região, conforme solicitado agora.

Vejamos, senhores, algumas justificativas para
a criação de tal linha de crédito de R$30 mil por famí
lia, com rebate de 50%, três anos de carência e ou
tros dez para pagamento e que, defendo, não devam
ter correção superior ao crescimento dos preços dos
produtos resultantes das safras.

Na década de 60 os governos brasileiros esta
beleceram uma política energética que previa a cons
trução de usinas hidrelétricas para atender a deman
da de energia que se avizinhava, como resultado do
chamado "milagre brasileiro". Somente no leito do Rio
Uruguai - divisor de terras do Rio Grande do Sul e
Santa Catarina - foi prevista a construção de 25 usi
nas hidrelétricas, fazendo do rio uma corrente de la
gos. Atualmente, a readequação do projeto estabele
ceu como meta aconstrução de dezenove hidroelétri
caso

Na década de 70, a presença de técnicos do Mi
nistério de Minas e Energia e outros órgãos federais
tornaram-se uma constante na região e a ameaça de
construção das barragens atemorizava os moradores
ao mesmo tempo em que os fazia se precaver.

Quando os trabalhos de engenharia torna
ram-se mais acentuados, na década de ao, surgiu o
Movimento dos Atingidos por Barragens, mais preci
samente nas cidades de Itá e Concórdia, em Santa
Catarina, e Aratiba, no Rio Grande do Sul.

Se, por um lado, havia a disposição de lutar pe
los seus direitos - já que até então era praxe só inde-
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nizar os moradores do canteiro de obras da hidrelétrica
e não de toda a é.rea atingida pelo lago da barragem -,
os agricultores deixaram de investir na infra-estrutura
de suas propriedades, já que estas seriam alagadas,
não tinham qualquer garantia de futuro, senão a expul
são pela água.

Passados vinte anos desde que os agricultores
deixaram de investir em suas propriedades, o primeiro
lago dessa série de barragens está em fase final de en
chimento. Em 2001 a Hidroelétrica Itá começa a gerar
energia. O futuro ~ncerto, quanto às indenizações, amai
nou-se. Resta a incerteza da sobrevivência pela ativida
de agrícola depois de decorridas duas décadas sem
que um centavo qualquer aprimorasse tecnologias, la
vouras eedificaçães. O engodo aque foram submetidos
os agricultores, de que a hidroelétrica, por si só, traria
desenvolvimento, desfaz-se.

O que os agricultores percebem é a falência da
agricultura - por um lado provocada pela deficiência de
infra-estrutura, e por outro pressionada pela política ne
oliberal enfadonha que, desde o início da década de 90,
tem relegado o setorao último plano da economia brasi
leira, fazendo jus ~iO espírito explorador dos colonizado
res.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, se a
grande massa de agricultores, a quem foi possível in
vestir algum recurso financeiro em suas propriedades
rurais na década de ao, sofre com a atual política agrí
cola, como classi1'icar a situação desses que têm sua
sobrevivência comprometida pela impossibilidade de,
durante duas décadas, modernizar sua atividade, já
que, não sabiam eles, ser hoje ou amanhã sua expul
são, ou o dia que .a água encobriria parte de seus per
tences.

A Usina Hidroelétrica de Itá, senhores, é alardea
da pelo Ministério de Minas e Energia, como a geradora
de 30% da energia consumida no Estado do Rio Gran
de do Sul ou o equivalente a 10% do consumido no Su
doeste do País. Os benefícios da energia gerada, como
se deduz, não são restritos.

Em se tratando de seres humanos, o sacrifício e o
serviço à Nação desses agricultores, que durante duas
décadas foram compelidos a restringir sua produção,
seus investimentos e seu lucro, devem ser agora reco
nhecidos através dessa linha de crédito subsidiado que
fará com que recuperem os vinte anos de estagnação a
que foram obrigados.

Tenho certeza de que a eficácia com que foram in
vestidos os parcos recursos federais nos reassenta
mentos e nas indenizações de propriedades totalmente

alagadas ver-se-á também na recuperação da in
fra-estrutura dessas propriedades rurais.

E não tratamos de recursos que ficarão restritos
às propriedades rurais. São recursos financeiros que
impulsionaram a produção de aves, suínos, bovinos,
leite, grãos, que aliados à indústria de transformação
já existente - mas que na sua evolução também
abandonou esses agricultores pela insegurança ób
via, não de sua vontade, que ofereciam a qualquer in
vestimento - tornarão, novamente, o oeste catarinen
se e o norte gaúcho, promissoras regiões de cresci
mento socioeconômico, como se apresentaram até
que grande parte das pequenas propriedades rurais
fossem dizimadas.

O SR. PAULO OCTÁVIO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Tem V. Exa. a palavra.

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL- DF. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputa
dos, venho a esta tribuna solicitar ao Governo Federal, o
mais rápido possível, de preferência agora, no dia 21 de
abril, aniversário de Brasília, quando completará 40
anos, providências no sentido de que o grupo de traba
lho que está estudando o fundo de participação, o fundo
constitucional do nosso estado, possa terminar seus
trabalhos e encaminhá-lo a esta Casa para apreciação
do Congresso Nacional - um fundo já preceituado na
Constituição de 1988, no seu art. 21. Esse fundo é fun
damental para a sobrevivência da nossa cidade, da Ca
pital de todos os brasileiros.

Hoje, vivemos uma dependência eterna dos re
cursos voluntários repassados pela União ao Governo
do Distrito Federal. As áreas de saúde, educação e se
gurança, sustentadas pela União, dependem ano a ano
dos recursos e da boa vontade do Ministro da Fazenda.
Isso tem que acabar.

Em nome da bancada do PFL do Distrito Federal,
às vésperas do aniversário de 40 anos de Brasília 
Capital que custou o esforço de milhares de brasilei
ros -, venho mais uma vez a esta tribuna pedir ao Pre
sidente Fernando Henrique Cardoso e ao Vi
ce-Presidente Marco Maciel, do nosso PFL, que en
caminhem, agora em abril, as regras do fundo, para
que possamos votá-lo ainda no ano 2000, que real
mente dará autonomia política e econômica à nossa
cidade.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. CAIO RIELA - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.
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o SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Tem V. Exa. a palavra.

O SR. CAIO RIELA (Bloco/PTB - RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, quero que fique registrado nos Anais
da Casa uma carta, que recebemos por e-maU, sobre
um vôo tumuItuado da TAM ocorrido no dia 17 de mar
ço.

Gostaria de dois minutos para fazer apenas o
resumo. Em seu relato, o passageiro de nome Dan,
que ficou preso em Curitiba, diz o seguinte:

...sou estudante e estava viajando
para Porto Alegre para encontrar minha na
morada. O vôo deveria sair de Congonhas,
com destino a Porto Alegre e com escala
em Curitiba. -

O vôo já estava atrasado uma hora e a
todo minuto éramos informados que em 10
minutos decolaríamos e que o atraso era
decorrência de um outro vôo da TAM.

Naquele momento havia uma enorme
pressão dos passageiros, a maioria com
posta de executivos com reuniões marca·
das.

Com mais de uma hora de atraso, de
colamos: avião lotado, clima de festa, com
todos "xingando aTAM e seus bons servi
ços".

Pousando em Curitiba surgiram rumo
res que iríamos fazer uma escala extra em
Caxias do Sul. Foi quando os passageiros
perguntaram ao piloto qual seria o plano de
vôo. Ele nos informou que não poderia mos
trá-Ia porque estava sendo usado em sua ca
bine. A mentira foi revelada quando o Depu
tado Federal Nelson Marchesan, passageiro
do vôo, obrigou o piloto a informar a verdade
aos passageiros: iríamos pousar primeiro em
Caxias; mais uma hora de atraso.

Os passageiros ficaram enlouqueci
dos, alguns queriam sair do avião, outros
queriam pegar o Comandante Rolim (em
sentido figurado, é Marchezan claro). Pare·
cia carnaval: passageiro gritando com o pi
loto; o piloto, descontrolado, gritando com
os passageiros (aliás, sendo o piloto um
profissional deveria saber lidar com este tipo
de situação já que aviões causam pavor e
descontrole emocional em alguns passagei-

ros, principalmente no caso da TAM que já
matou dezenas de pessoas.

Naquele momento éramos uma gran
de família; todos unidos contra o desrespei
to da TAM. Foi quando os demais passage
iros começaram a brincar comigo, pois eu
estava vestido com uma camiseta verme
lha, parecida com a dos funcionários da
TAM. Em tom de evidente brincadeira, os
passageiros diziam que todo o atraso e
confusão eram minha culpa. Sou bem hu
morado e respondi também com brincadei
ras. O piloto não gostou e chamou a polícia
federal para me tirar do vôo. Todos os pas
sageiros foram unânimes ao dizer para o
piloto que ele se encontrava totalmente al
terado e que eu··não era responsável pela
bagunça e que quem tinha de ser retirado
era ele que não demonstrava condições
psicológicas de prosseguir com o vôo.
Duas horas mais tarde o piloto foi realmen
te substituído, pois os passageiros se recu
savam a prosseguir a viagem com ele.

Fui obrigado a pedir desculpas ao pilo
to e embora todos os passageiros pedis
sem a ele para me deixar em paz, fui retira
do e surrado na frente de todos os passa
geiros daquele avião. Lembro-me bem, da
quele momento, pois uma senhora gritava
aos prantos que parassem de chutar minha
boca, costas e estômago. Estava algemado
e jogado no chão. A cada tentativa de me
levantar era mais uma vez chutado. Saía
sangue da minha boca e meu nariz, em
conseqüência das agressões. Pedi acesso
a um telefone para avisar minha família e
pedir a assistência de um advogado mas
isso me foi negado. Fui levado com a mes
ma violência pelos dois policiais federais a
uma cela do aeroporto e deixado lá por
mais de uma hora, sem qualquer assistên
cia, quando me surpreendi com inúmeras
visitas de meus companheiros de vôo, que
mais tarde prepararam uma lista com mais
de sessenta assinaturas, com nomes e te
lefones, todos prontos para depor a meu
favor.

Os passageiros se recusavam a entrar
no avião pois estavam realmente preocupa
dos com a minha integridade física e moral.
Esses mesmos passageiros trouxeram meu
celular que caíra quando fui espancado e
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me deram dinheiro e cartões pessoais para
servir de testemunho, e assim, finalmente,
pude fazer minhas primeiras ligações.

Bastou os passageiros partirem, os po
liciais me arrastaram até um casso, junto
com um funcionário da TAM, que eu não co
nhecia. Saindo do aeroporto, andamos em
uma avenida onde havia placas indicando
Horto Florestal. Eu tinha a certeza de que
iriam me matar, pois era bem fácil, naquele
momentc', "queimar um arquivo de reclama
ção". Fui levado para a delegacia da polícia
federal de Curitiba. Sempre algemado, com
as mãos nas costas, sentia fortes dores no
meu ombro esquerdo que estava deslocado.
Somente na delegacia tiraram minhas alge
mas e fui depor, depois de sofrer inúmeras in
timidaçôes verbais e físicas por parte dos
agentes da polícia federal. A técnica funcio
nou, pois e evidente que perante o delegado
prestei um depoimento Iight, pois estava sem
assistência de advogado, em terra estranha,
sem conhecer ninguém e sendo induzido...

Sr. Presidente, sem ler o restante do texto,
ressalto que o depoimento desse caso é muito gra
ve e ocorreu num vôo de São Paulo para Porto Ale
gre, com escala em Curitiba. Ele chegou até meu
gabinete via e-rnail e peço que esta Casa a envie
ao Comandantl::l Rolim, até para averiguar essa
grave situação. Isso aconteceu com um passagei
ro, com mais de sessenta testemunhas todas da
quele vôo.

Então, é um caso grave, que tem de ser averi
guado, tem de SE~r levantado, e esta Casa tem de pro
nunciar-se a respeito desse fato.

Obrigado, Sr. Presidente.

CARTA A QUE SE REFERE O ORADOR:

Depoimento prestado na Internet, por Cecília
Marshall que trabalha na SUN Microsystems:

Título: TAM .-Vôo tumultuado no dia 17 de março

Abaixo, relato um episódio seriíssimo que
aconteceu durante o vôo 378 da TAM, na sex
ta-feira, dia 17 de março, de São Paulo a Porto Ale
gre, horário 14h26min.

Eu estava nesse vôo seguindo para Porto Ale
gre; foi um episódio que jamais irei esquecer. Eu con
firmo todos os dados fornecidos por DAN (nome de
um passageiro); ~~ó não posso confirmar todos os de-

talhes da agressão, pois não tinha um ângulo de vi
são que me permitisse, mas confirmo que houve
agressão e também as outras informações por ele for
necidas.

Sinto-me pessoalmente prejudicada por esse
episódio. Além de não ter comparecido ao meu com
promisso em Porto Alegre a tempo, senti-me total
mente fragilizada e exposta durante esse vôo, além
de ludibriada, pois não fomos informados, em mo
mento algum, sobre o nosso destino.

O passageiro DAN, que ficou preso em Curitiba,
e portanto não seguiu, como era sua intenção, para
Porto Alegre, não está a par que, quando estávamos
a 15 minutos de Porto Alegre, °comandante que já
havia anunciado que em 20 minutos pousaríamos no
Aeroporto Salgado Filho, de Porto Alegre, retificou o
seu comunicado informando que, "por ordens de São
Paulo, estaríamos voltando para pousarmos antes
em Caxias do Sul".

Ao pousarmos em Caxias do Sul, mais ou me
nos metade dos passageiros desembarcaram. Isto
demonstra que a TAM sabia, desde que saímos de
São Paulo, que iríamos antes para Caxias do Sul e
somente depois para Porto Alegre, embora o vôo te
nha escala prevista somente em Curitiba.

Além da brutalidade à qual fui exposta, a falta
de verdade e respeito com a qual a TAM nos tratou faz
com que eu me sinta totalmente insegura para fazer
viagens aéreas e isto pode me prejudicar profissional
mente, visto que tenho uma posição na América La
tina que exige de mim constantes viagens não s6
nacionais, mas também internacionais.

Espero que, com este e-mail, possa divulgar o
que aconteceu e, com isto, sejam tomadas providên
cias para que o fato não mais se repita.

Afinal, a pessoa que necessitar viajar de avião,
a lazer ou trabalho, precisa saber:

1Q - o horário de chegada ao seu destino;
2º - as escalas de vôo e o seu destino;
3!l - que chegará física e moralmente segura.

Passo a reproduzir o relato de DAN e agradeço,
desde já, sua atenção e coloco-me à disposição para
esclarecer quaisquer informações aqui relatadas.
Assinado - Cecília Marshall.

Relato do passageiro DAN: Sou estudante e es
tava viajando para Porto Alegre para encontrar minha
namorada. O vôo deveria sair de Congonhas, com
destino a Porto Alegre e com escala em Curitiba.

. O vôo já estava atrasado uma hora e a todo mi
nuto éramos informados de que em 10 minutos deco-
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laríamos e que o atraso era decorrência de um outro
vôo da TAM.

Naquele momento, havia uma enorme pressão
dos passageiros, a maioria composta de executivos
com reuniões marcadas.

Com mais de uma hora de atraso, decolamos:
avião lotado, clima de festa, com todos "xingando a
TAM e seus bons serviços".

Pousando em Curitiba, surgiram rumores de
que iríamos fazer uma escala extra em Caxias do Sul.
Foi quando os passageiros perguntaram ao piloto
qual seria o plano de vôo. Ele nos informou que não
poderia mostrá-lo porque estava sendo usado em sua
cabine.

A mentira foi revelada quando o Deputado Fede
ral Nelson Marchezan, passageiro do vôo, obrigou o
piloto a informar a verdade aos passageiros: iríamos
pousar primeiro em Caxias; mais uma hora de atraso.

Os passageiros ficaram enlouquecidos, alguns
queriam sair do avião, outros queriam pegar o coman
dante Rolim (em sentido figurado, é claro). Parecia
carnaval: passageiros gritando com o piloto, piloto
descontrolado, gritando com os passageiros - aliás,
sendo o piloto um profissional deveria saber lidar com
este tipo de situação, já que aviões causam pavor e
descontrole emocional em alguns passageiros, prin
cipalmente no caso da TAM, que já matou dezenas de
pessoas.

Naquele momento éramos uma grande família;
todos unidos contra o desrespeito da TAM. Foi quan
do os demais passageiros começaram a brincar co
migo, pois eu estava vestido com uma camiseta ver
melha, parecida com as dos funcionários da TAM. Em
tom de evidente brincadeira, os passageiros diziam
que todo atraso e confusão eram minha culpa. Sou
bem humorado e respondi também com brincadeiras.
O piloto não gostou e chamou a polícia federal para
me tirar do vôo. Todos os passageiros foram unâni
mes ao dizer para o piloto que ele se encontrava total
mente alterado e que eu não era responsável pela ba
gunça e que quem tinha de ser retirado era ele, que
não demonstrava condições psicológicas de prosse
guir com o vôo. Duas horas mais tarde o piloto foi real
mente substituído, pois os passageiros se recusavam
a prosseguir viagem com ele.

Fui obrigado a pedi r desculpas ao piloto e, em
bora todos os passageiros pedissem a ele para me
deixar em paz, fui retirado e surrado na frente de to
dos os passageiros daquele avião. Lembro-me bem
daquele momento, pois uma senhora gritava aos
prantos que parassem de chutar minha boca, cos-

tas e estômago. Estava algemado e jogado no
chão. A cada tentativa de me levantar era mais uma
vez chutado. Saía sangue da minha boca e meu na
riz, em conseqüência das agressões. Pedi acesso a
um telefone para avisar minha família e pedir a as~

sistência de um advogado, mas isso me foi negado.
Fui levado com a mesma violência pelos dois polici~

ais federais a uma cela do aeroporto e deixado iã
por mais de uma hora, sem qualquer assistêncl21,
quando me surpreendi com inúmeras visitas de
meus companheiros de vôo, que mais tarde prepa~

raram uma lista com mais de sessenta assinaturas,
com nomes e telefones, todos prontos para depor a
meu favor.

Os passageiros se recusavam a entrar no avião
pois estavam realmente preocupados com a minha
integridade física e moral. Esses mesmos passagei~

ros trouxeram meu celular que caíra quando fui es
pancado e me deram dinheiro e cartões pessoais
para servir de testemunho, e assim finalmente pude
fazer minhas primeiras ligações.

Bastou os passageiros partirem, os policiais
me arrastaram até um casso, junto com um funcioné~

rio da TAM, que eu não conhecia. Saindo do aeropo~'"

to andamos em uma avenida onde havia placas indi
cando Horto Florestal. Eu tinha a certeza de que iri
am me matar, pois era bem fácil, naquele momento
"queimar um arquivo de reclamação". Fui levado
para a delegacia da Polícia Federal de Curitiba.
Sempre algemado, com as mãos nas costas, sentia
fortes dores no meu ombro esquerdo que estava
deslocado. Somente na delegacia tiraram minhas al~

gemas e fui depor, depois de sofrer inúmeras intimi~

dações verbais e físicas por parte dos agentes da
Polícia Federal. A técnica funcionou, pois é evidente
que perante o delegado prestei um depoimento
"light", pois estava sem assistência de advogado, em
terra estranha, sem conhecer ninguém e sendo indu
zido durante todo o depoimento pelos presentes na
sala, inclusive os dois agentes que me prenderam e
me agrediram.

Nenhuma das minhas testemunhas foi ouvida e
a TAM ainda mandou mais um funcionário como tes
temunha, e que prestou um testemunho falso, pois ele
não presenciara qualquer cena descrita no BO.

Fui levado ao IML para fazer exame de corpo de
delito, que também foi "light", pois o médico estava
cego, surdo e mudo. Eu estava morrendo de medo e
não tive coragem de mostrar meus ferimentos ao mé
dico, pois estava sempre acompanhado dos dois car-
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rascos que em momento algum me deixaram sozinho
com o médico.

Chegando de volta à delegacia fui mais bem tra
tado pelo delegado, pois eles haviam conseguido o
que queriam e provavelmente já tinham recebido al
gum telefonema em meu favor. Paguei fiança com di
nheiro emprestado, tiraram minhas algemas e me es
tenderam a mãc) em sinal de que tudo estava bem.
Não os cumprimentei, pois preferi arrancar minha
pele já pendurada pelos ferimentos causados pela al
gema.

Peguei um taxi e fui para casa de um amigo,
chorar de dor e humilhação. Não pretendo justiça pois
sei que se ela vier eu danço, pois tenho medo daquela
palrcia; só quero que esta história verdadeira, teste
munhada por mais de cem pessoas, seja repassada
pois sei que minhas testemunhas jamais serão ouvi
das.

o SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Concedo a palavra, pela ordem, ao Sr. Deputado GIi
con Terra Pinto.

O SR. GLYCON TERRA PINTO (Bloco/PMDB
MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, registro que a meu convite estão presentes
nesta Casa, participando das reuniões de hoje, o Pas
tor dos Pastores, o Bispo-Pastor Almir Guimarães, da
cidade do Rio de Janeiro, e seu Pastor Auxiliar, João
Natan.

Após a sessão, o Bispo fará uma oração pedin
do a Deus que abençoe esta Casa, como também
todo o País.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)

Requerido pelo nobre Deputado Glycon Terra Pinto o
Legistro da presença do nobre Bispo Almir Guima
rães, do Rio de Janeiro. Que ele seja bem-vindo e faça
suas orações concernentes a todos os Deputados,
para que possamos trabalhar com firmeza, honesti
dade e capacidade.

O SR. ARLINDO CHINAGLlA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) 
Tem V. Ex' a palavra.

O SR. ARUNDO CHINAGLlA (PT - SP. Pela ar·
demo Sem revisão, do orador.) - Sr. Presidente, S.... e
Sra. Parlamentares, em decorrência da CPI dos Medi
camentos, tivemos, anteontem, nesta Casa, o depoi
mento da D. Nicéa Camargo, que fez denúncias, o
que foi acompanhado pelo Brasil inteiro, bem como o
do Secretário de Saúde do Município de São Paulo,

além de outros profissionais de direção daquela Se
cretaria.

Quero registrar meus cumprimentos aos médi
cos, enfermeiros e a todos profissionais que se recu
saram a participar do Plano de Atendimento à Saúde
-PAS.

Na sua implantação pelo ex-Prefeito Paulo Ma
luf, em 1995, as várias entidades denunciaram que o
plano era de pré-pagamento e não garantia ao cida
dão nenhum direito além dos garantidos pela Consti
tuição. E pior: desconsiderava o direito constitucional
de acesso universal ao serviço de saúde, exigindo-se a
famigerada carteirinha do PAS, sem a qual ao paciente
estava vedado o acesso. A carteirinha, portanto, não
era para dar direitos, mas para retirá-los, além de ser
uma fonte inesgotável de corrupção, porque se lan
çam ao PAS filiados que não existem.

Diante dessas denúncias, muitas ainda a serem
apuradas, do que o brasileiro ainda duvida? É que
aquilo levou a uma péssima qualidade de atenção à
saúde da população paulistana; excluiu a população
das cidades metropolitanas da Grande São Paulo e,
ao mesmo tempo, é uma fonte de corrupção. Eviden
temente, D. Nicéa ainda não apresentou provas, o
que lamentamos, pois diminui a importância de suas
denúncias.

Entretanto, não temos nenhuma dúvida de que
é uma fonte de enriquecimento lícito ou ilícito; lícito,
do ponto de vista legal, porque, para atrair profissio
nais que conscientemente abdicaram da defesa do
serviço público, pagou-se cinco, dez, quinze, vinte
vezes mais, em detrimento, evidentemente, da popu
lação, porque se a receita é fixa, para se aumentar o
lucro deve-se reduzir custos, incluindo aí o
não-atendimento de patologias graves. É a lógica
das seguradoras.

Portanto, estamos aqui registrando o quanto es
tavam certos aqueles que denunciaram o PAS, por
aquilo que tem de ruim na desorganização dos servi
ços e para todos os contribuintes, porque é uma fonte
de corrupção.

O SR. LUIZ MAINARDI- Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Tem V. Exl a palavra.

O SR. LUIZ MAINARDI (PT - RS. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S""
e Srs. Deputados, na semana que passou vivenciei a
honra de ser convidado a participar, no Rio de Janei
ro, das solenidades em comemoração aos 25 anos da
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Federação Nacional dos Corretores de Seguros, de
Capitalização e de Previdência Privada - FENACOR.

A entidade sindical de grau superior hoje con
grega 60 mil profissionais (em 24 sindicatos) e tem
capacidade de geração de até 200 mil empregos indi
retos. Além da representação dos corretores, a Fena
cor presta assessoria técnica e operacionalidade no
atendimento aos segurados e beneficiários do convê
nio do seguro DPVAT e, por delegação de atribuições
da Susep, o exame de pedidos de registro de correto
res de seguros, dos ramos elementares, vida, capitali
zação e previdência privada, e de alterações cadas
trais.

Embora registros históricos revelem que a pri
meira empresa seguradora instalou-se no País há
quase duzentos anos, a fundação da Fenacor data de
25 de outubro de 1968. Entretanto, sua personalidade
jurídica e a condição de fiel representante da catego
ria econômica dos corretores de seguro e de capitali
zação somente vieram, quase sete anos após, com a
Carta Sindical de 21 de março de 1975, do Ministério
do Trabalho.

Portanto, a Fenacor completou, em 21 de março
próximo passado, 25 anos de serviços prestados na
defesa de sua categoria. Nos últimos anos, a direção
da federação, especialmente na competente gestão
de Leôncio de Arruda, vem envidando esforços no
sentido de unir e valorizar a categoria, mas também
de capacitá-Ia a enfrentar os desafios do dinâmico
mercado do próximo milênio.

Modernizar o exercício profissional é indispen
sável nestes tempos de mundo globalizado e comér
cio virtual. É preciso apropriar-se dos conhecimentos
e da agilidade da rede mundial de computadores,
sem, contudo, abrir mão da segurança e da responsa
bilidade decorrentes da participação do corretor de
seguros.

Nesse sentido, a entidade mantém já há mais de
três anos a Rede Fenacor de Informática. Nesse site,
além das informações básicas da federação, dos sin
dicatos filiados e dos convênios firmados, os correto
res e consumidores em geral dispõem do rating, que
é o ranking estatístico das seguradoras e a análise
de títulos de capitalização e dos planos de previdên
cia aberta privada.

Por esse instrumento, é possível obter, com se
gurança e rapidez, de forma completa e detalhada, a
situação econômica e financeira de cada empresa se
guradora. O instrumental fornecido pela federação
possibilita ao corretor clareza absoluta para minorar

os riscos do consumidor e garantir-lhe maior satisfa
ção no negócio.

Na,sua faina de manter unida e bem informada
sua categoria, a atual diretoria da Fenacor prepara,
para outubro do corrente ano, o seu 11 Q Congresso
Brasileiro dos Corretores de Seguros, a realizar-se no
Centro de .Convenções de Salvador, com o epíteto
Brasil 2000 - Um Novo Descobrimento.

Rendo, pois, sJ"is e Srs. Deputados, as minhas
sinceras homenagens a toda a categoria dos correto
res de seguros e de títulos de previdência privada, a
qual felicito na pessoa de Leôncio de Arruda, Presi
dente da Fenacor.

Sr. Presidente, peço a V. Ex!! que autorize a di
vulgação do meu pronunciamento nos órgãos de co
municação da Casa.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)

A homenagem será recebida e também, como deseja
V. Exª, fará parte não só do programa A Voz do Brasil
como também dos demais órgãos de divulgação des
ta Casa.

OSR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Apresentação de proposições.
Os Srs. Deputados que tenham proposições a

apresentar poderão fazê-lo.
Apresentam proposíções os Senhores:
GUSTAVO FRUET - Projeto de lei que dispõe

sobre a adequação do pessoal de enfermagem nos
hospitais privados.

CLAUDIO CAJADO - Requerimento ao Sr. Pre
sidente da Câmara dos Deputados sobre a utilização
de recursos da Câmara dos Deputados pelo Deputado
Jaques Wagner em detrimento à lei eleitoral, ao Ato
da Mesa nQ 65, de 1997, e à resolução do TSE, de 28
de junho de 1994.

EDUARDO CAMPOS - Requerimento de infor
mações ao Sr. Ministro da Educação sobre o número
de alunos matriculados nas universidades federais,
oriundos de escolas públicas e privadas.

EDINHO ARAÚJO - Requerimento de informa
ções ao Sr. Ministro dos Transportes sobre fiscaliza
ção no setor ferroviário brasileiro.

MILTON TEMER - Requerimento ao Presidente
da Câmara dos Deputados para que seja noticiado ao
Sr. Procurador-Geral da República o não-atendimento,
por parte do Sr. Ministro das Comunicações, do Re
querimento de Informações nQ 1.642, de 2000.

COSTA FERREIRA - Indicação ao Sr. Ministro
dos Transportes para que se promova a recuperação
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do trecho da BR-316 que interliga os Municfpios de Ti
mon e Boa Vista do Gurupi, no Estado do Maranhão.

Indicação ao Sr. Ministro dos Transportes que
sugere a recuperação e pavimentação de trechos da
BR-222, no Estado do Maranhão.

CUNHA BUENO - Requerimento de informa
ções ao Sr. Ministro da Saúde sobre a liberação da
verba de assistência financeira para a manutenção do
Hospital e Maternidade de Rancharia, do Municfpio
de Rancharia, no Estado de São Paulo, no valor de
R$50.000.00, consignada no Orçamento da União
para o exercício de 1999 (funcional programática
13.075.0428.2646.0356).

GESSIVALDO ISAIAS - Projeto de lei que
acrescenta parágrafos ao art. 511 da Lei nll 9.394, de
1996, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional- LDB -, proporcionando melhori
as no ensino fundamental e dá outras providências.

ROBERTO ARGENTA E OUTROS - Proposta
de emenda à Constituição que altera a redação dos
arts. 711, 195 e 240, instituindo a categoria de Traba·
Ihador-Empresário, como forma alternativa de contra·
tação de trabalho, na qual os valores corresponden
tes aos encargos sobre os salários passam a integrar
a sua remuneração e dá outras providências.

NILSON PINTO - Projeto de lei que altera dis
positivos das Leis nº 7.990, de 1989, nll 8.001, de
1990, nll 9.648, de 1998, e dá outras providências.

SERAFIM VENZON - Requerimento de infor
mações ao Sr. Ministro da Saúde sobre o programa
Campanha Nacional de Mutirões de Cirurgias Eleti
vas.

JOSÉ PIMENTEL - Requerimento de informa·
ções ao Sr. Ministro da Fazenda sobre aplicações de
créditos no Banco do Brasil S.A.

AIRTON CASCAVEL - Projeto de lei que dispõe
sobre a data defixação e de reajuste do salário mfnimo.

MARCOS AFONSO - Projeto de lei que altera a
Lei nll 8.443, de 1992, que dispõe sobre a Lei Orgâni
ca do Tribunal de Contas da União e dá outras provi·
dências.

Projeto de lei que profbe a implantação de proje·
tos de colonizaçãcl para reforma agrária em áreas de
florestas primárias.

Projeto de lei que acrescenta parágrafo ao art.
4º da Lei n9 7.998, de 1990, que regula o Programa do
Seguro-Desemprego, do Abono Salarial, institui o
Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT e dá outras
j::ovidências, a fim de conceder ajuda de custo, a títu
lo de transporte, ao beneficiário do programa.

Projeto de lei que altera os arts. 240 e 241 da Lei
8.069, de 1990- Estatuto da Criança e do Adolescente.

Projeto de lei que altera a Lei nQ 9.294, de 1996,
que dispõe sobre as restrições ao uso e à propagan
da de produtos fumígeros, bebidas alcoólicas, medi
camentos, terapias e defensivos agrícolas, nos ter
mos do § 49 do art. 220 da Constituição Federal.

Projeto de lei que altera a redação dos arts. 71 e
73 da Lei nll 8.213, de 1991, que dispõe sobre os PIa
nos de Benefícios da Previdência Social e dá outras
providências, estendendo o salário-maternidade à
trabalhadora autônoma.

Indicação ao Sr. Ministro do Planejamento,
Orçamento e Gestão de aplicação da Norma Regula
mentadora nll 17 aos servidores públicos.

Projeto de decreto legislativo que dispõe sobre
a apuração de indícios de despesas não autorizadas,
conforme prescrito no art. 72 da Constituição Federal.

ALBÉRICO CORDEIRO - Projeto de lei comple
mentar que dispõe sobre a denominação de logra
douros, obras, serviços e monumentos públicos e dá
outras providências.

LUIZA ERUNDINA E OUTROS - Proposta de
emenda à Constituição que acrescenta alínea "e" ao
inciso VI do art. 150.

SÉRGIO NOVAIS - Requerimento de informa
ções ao Sr. Ministro da Fazenda sobre o Programa de
Reestruturação e Ajuste Fiscal do Estado do Ceará,
anexadas as avaliações do cumprimento do contrato,
referentes aos anos de 1998 e 1999.

RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Projeto de
lei que dispõe sobre o Serviço Militar Obrigatório.

JUQUINHA EOUTROS - Proposta de emenda à
Constituição que dá nova redação ao art. 145, " e§ 2!l.

JANDIRA FEGHALI - Projeto de decreto legis
lativo que condiciona a cisão e privatização da Com
panhia Furnas Centrais Elétricas S.A. a uma consulta
prévia junto à população dos Estados atendidos pelas
atividades de geração, transmissão e distribuição de
energia elétrica exercidas pela empresa.

ANTONIO KANDIR - Projeto de lei que dispõe
sobre a fixação de diretrizes para a aplicação de re
cursos de origem fiscal pelas instituições oficiais de
créditos federais.

VI- ENCERRAMENTO

OSR. PRESIDENTE (Themfstocles Sampaio)
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

OSR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)-
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COMPARECEM MAIS OS SENHORES:
Partido Bloco

MARANHÃO

João Castelo PSDB PSDB/PTB
Pedro Novais PMDB PMDB/PST/PTN
Sebastião Madeira PSDB PSDB/PTB
Presentes do Maranhão: 3

PSDB/PTB

PSDB/PTB
PST/PTN
PST/PTN

PSDB/PTB
PSB/PCdoB

PMDB/PST/PTN
PMDB/PSTIPTN

PMDB
PMDB
PFL
PFL

ALAGOAS

Augusto Farias PF'B
Joaquim Brito PT
Presentes de Alagoas: 2

SERGIPE

Marcelo Déda PT
Sérgio Reis PSDB
Presentes de Sergipe: 2

Damião Feliciano
Domiciano Cabral
Marcondes Gadelha
Wilson Braga
Presentes da Paraíba: 4

PERNAMBUCO
Inocêncio Oliveira PFL
João Colaço PMDB PMDB/PST/PTN
Luciano Bivar PSL PUPSL
Marcos de Jesus PSDB PSDB/PTB
Osvaldo Coelho PFL
Pedro Eugênio PPS
Ricardo Fiuza PFL
Salatiel Carvalho PMDB PMDB/PST/PTN
Severino Cavalcanti PPB
Presentes de Pernambuco: 9

CEARÁ

PIAuí

RIO GRANDE DO NORTE

Ana Catarina PMDB PMDB/PSTIPTN
Betinho Rosado PFL
Laire Rosado PMDB PMDB/PST/PTN
Presentes do Rio Grande do Norte: 3

PARAíBA

Ciro Nogueira PFL
Paes Landim PFL
Presentes do Piauí: 2

Amon Bezerra PSDB
Eunício Oliveira PMDB
Mauro Benevides PMDB
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Sérgio Novais PSB
Presentes do Ceará: 5

PST/PTN

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB
PSDB/PTB

ACRE

PT
PSDB

TOCANTINS

Nilson Mourão
Sérgio Barros
Presente do Acre: 2

Freire Júnior PMDB
Presentes do Tocantins: 1

Antonio Feijão
Evandro Milhomen
Jurandil Juarez
Presentes do Amapá: 3

PARÁ
PPB
PDT
PSDB
PSDB
PFL

Gerson Peres
Giovanni Queiroz
Nicias Ribeiro
Nilson Pinto
Raimundo Santos
Presentes do Pará: 5

AMAZONAS
Arthur Virgílio PSDB
Euler Ribeiro PFL
Luiz Fernando PPB
Presentes do Amazonas: 3

RONDÔNIA
Agnaldo Munjz PPS
Expedito Júnior PFL
Nilton Capixaba PTB
Presentes de Rondônia: 3

RORAIMA

Francisco Rodrigues PFL
Luciano Castro PFL
Luís Barbosa PFL
Presentes de Roraima: 3

AMAPÁ
PST PMDB/PST/PTN
PSB PSB/PCdoB
PMDB PMDB/PST/PTN
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BAHIA

EspíRITO SANTO
PARANÁ

PMDB PMDB/PST/PTN
PT
PSDB PSDB/PTB
PFL

DISTRITO FEDERAL

Geraldo Magela PT
Presente do Distrito Federal: 1

GOIÁS
PSDB PSDB/PTB
PSDB PSDB/PTB
PSDB PSDB/PTB
PMDB PMDB/PST/PTN
PMDB PMDB/PST/PTN
PFL
PFL

MATO GROSSO DO SUL

João Grandão PT
Presente de Mato Grosso do Sul: 1

Jovair Arantes
Juquinha
Lúcia Vânia
Luiz Bittencourt
Nair Xavier Lobo
Ronaldo Caiado
Vilmar Rocha
Presentes de Goiás: 7

Rubens Furlan PPS
Presentes de São Paulo: 8

MATO GROSSO
Teté Bezerra PMDB PMDB/PST/PTN
Wilson Santos PMDB PMDB/PST/PTN
Presentes de Mato Grosso: 2

Hermes Parcianello
Márcio Matos
Max Rosenmann
Werner Wanderer
Presentes do Paraná: 4

SANTA CATARINA

Serafim Venzon PDT
Vicente Caropreso PSDB PSDB/PTB
Presentes de Santa Catarina: 2

RIO GRANDE DO SUL

Oarcisio Perondi PMOB PMOB/PST/PTN
Enio Bacci POT
Fernando Marroni PT
Marcos Rolim PT
Paulo Flaim PT
Presentes do Rio Grande do Sul: 5

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB
PUPSL

PSB/PCdoB

PMDB/PST/PTN
PSDB/PTB

PUPSL
PSDB/PTB

PMDB PMDB/PST/PTN
PFL
PFL
PFL
PFL
PT
PT

Coriolano Sales
Jaime Fernandes
Jonival Lucas Junior
Jorge Khoury
Leur Lomanto
Waldir Pires
Walter Pinheiro
Presentes da Bahia: 7

MINAS GERAIS
Bonifácio de Andrada PSDB
Carlos Melles PFL
Carlos Mosconi PSDB
Cleuber Carneim PFL
Eliseu Resende PFL
Gilmar Machado PT
Hélio Costa PMDB
José Militão PSDB
Lincoln Portela PSL
Narcio RodriguE~s PSDB
Nilmário Miranda PT
Osmanio Pereira PMDB PMDB/PST/PTN
Romeu Queiroz PSDB PSDB/PTB
Sílas Brasileiro PMDB PMDB/PST/PTN
Zaire Rezende PMDB PMDB/PST/PTN
Presentes de Minas Gerais: 15

Feu Rosa PSDB PSDB/PTB
Rita Camata PMDB PMDB/PST/PTN
Presentes do Espírito Santo: 2

RIO DE JANEIRO
Aldir Cabral PSDB
Bispo Rodrigues PL
Fernando Gabeira PV
Jorge Wilson PMDB PMDB/PST/PTN
Miro Teixeira PDT
Vivaldo Barbosal PDT
Presentes do Rio de Janeiro: 6

SÃO PAULO
PT
PPB
PT
PSB
PFL
PT
PMDB PMDB/PST/PTN

Arlindo Chinaglii:l
Arnaldo Faria dE~ Sá
Jair Meneguelli
Luiza Erundina
Medeiros
Professor Luizinho
Ricardo Izar
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DEIXARAM DE COMPARECER OS SENHORES: PARAfBA
Partido Bloco Enivaldo Ribeiro PPB

AMAPÁ Total de Ausente: 1

Eduardo Seabra PTB PSDB/PTB
PERNAMBUCO

Sérgio Barcellos PFL Antônio Geraldo PFL

Total de Ausentes: 2 Gonzaga Patriota PSB PSB/PCdoB
Luiz Piauhy/ino PSB PSB/PCdoB

PARÁ Pedro Corrêa PPB

Deusdeth Pantoja PFL
Total de Ausentes: 4

Elcione Barbalho PMDB PMDB/PST/PTN ALAGOAS

Total de Ausentes: 2 João Caldas PL PUPSL

AMAZONAS Total de Ausente: 1

Átila Lins PFL SERGIPE

Total de Ausente: 1 Adelson Ribeiro PSC
Cleonâncio Fonseca PPB

RONDÔNIA Total de Ausentes: 2

Marinha Raupp PSDB PSDB/PTB BAHIA

Oscar Andrade PFL Geddel Vieira Lima PMDB PMDBPST/PTN

Total de Ausentes: 2 Geraldo Simões PT

ACRE Paulo Braga PFL

João Tota PPB Reginaldo Germano PFL
Zila Bezerra PFL Yvonilton Gonçalves PPB
Total de Ausentes: 2 Total de Ausentes: 5

TOCANTINS MINAS GERAIS

Darci Coelho PFL
Ademir Lucas PSDB PSDB/PTB
Aécio Neves PSDB PSDB/PTB

João Ribeiro PFL Cabo Júlio PL PUPSL
Paulo Mourão PSDB PSDB/PTB Edmar Moreira PPB
Total de Ausentes: 3 Eduardo Barbosa PSDB PSDB/PTB

MARANHÃO João Magno PT

Albérico Filho PMDB PMDB/PST/PTN Mário de Oliveira PMDB PMDB/PST/PTN

Antonio Joaquim Araújo PPB Paulo Delgado PT

Francisco Coelho PFL Total de Ausentes: 8

Neiva Moreira PDT ESPIRITO SANTO

Paulo Marinho PFL Magno Malta PTB PSDB/PTB

RemíTrinta PST PMDB/PST/PTN Marcus Vicente PSDB PSOB/PTB
Roberto Rocha PSDB PSDB/PTB Total de Ausentes: 2
Total de Ausentes: 7 RIO DE JANEIRO

CEARÁ f. Icíone Athayde PPB
Moroni Torgan PFL t\ntonio Carlos Biscaia PT
Total de Ausente: 1 Eber Silva PDT

RIO GRANDE DO NORTE Eduardo Paes PTB PSDB/PTB

Henrique Eduardo Alves PMDB PMDB/PST/PTN José Carlos Coutinho PFL

Iberê Ferreira PPB Laura Carneiro PFL
Total de Ausentes: 2 Mareio Fortes PSDB PSDB/PTB
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1- EMENDAS

1.1. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDAS

(Ato da Mesa nO 177/89)

N° 113/00 (PODER EXECUTNO) - Autoriza oa
Estados e o Distrito Federal a instituir o piso
salarial a que se refere o art. 7°, inciso V, da
Constituição Federal. por aplicaçAo do disposto
no seu art. 22, parágrafo único.

Prazo de tramltaçno na C;§mara dos Deputados
(art. 64. § 1° da Constituição Federal): 08-05-00
DeCURSO: 4- SESSAO
ÚLTIMA SESSÃO: 03-04-00

N° 114100 (PODER EXECUTIVO) - Altera dispositivos
da Lei Complementar nO 87, de 13 de setembro
de 1996, que dispõe sobre o imposto dos
Estados e do Distrito Federal sobre operações
relativas à circulação de mercadorias e sobre
prestações de serviços de transporte
interestadual e intermunicipal e de
comunicação, e dá outras providências.

Prazo de tramitação na Câmara dos Deputados
(art. 64, § 1" da Const/tuiçSo Federal); 11..()5-00
DECURSO:3a SESSÃO
ÚL.TlMA SESSÃO: 04-04-00

1.2 PROJETO DE RESOLUÇÃO
REABERTURA DO PRAZO - ATO DA PRESID~NCIA

Na 63100 (COMISSÃO ESPECIAL DA REFORMA DO
REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS). Aprova a reforma do
Regimento Interno da Cêmara doa Deputados.

DECURSO: 10" SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-04-00

SANTA CATARINA
Edison Andrino PMDB PMDB/PST/PTN
João Matos PMDB PMDB/PST/PTN
Total de Ausentes:2

RIO GRANDE DO SUL
Augusto Nardes PPB
Esther Grossi PT
Germano Rigotto PMDB PMDB/PST/PTN
Henrique Fontana PT
Paulo José Gouvêa PL PUPSL
Pompeo de Mattos PDT
Total de Ausentes: 6

O SR. PRESIDENTE (Themistoc\es Sampaio)
Encerro a sessão, convocando outra para amanhã,
sexta-feira, dia 31, às 9 horas.

(Encerra-seasessãoà.s 13horas e 11 minutos.)

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS OU RECURSOS

PSDB/PTB

PSDB/PTB
PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

PLlPSL
PSBlPCDOB

PSDBIPTB

PSDB/PTB
PMD/PSTIPTN

PMOBIPSTIPTNPST
POT
PSL
PSB
PTB
POT

GOIÁS
PSDB
PMDB

Abelardo Lupion
FlávioArns
Padre Roque
Total de Ausentes: 3

Nelson Trad
Waldemir Moka
Total de Ausentes: 2

PARANÁ
PFL
PSDB
PT

Lidia Quinan
Zé Gomes da Roeha
Total de Ausentes: 2

MATO GROSSO DO SUL
PTB PSDB/PTB
PMDB PMD/PST/PTN

Mattos Nucimento
MiriamReid
Pastor V8Ideci Paiva
Paulo BaJtazar
Roberto Jefferson
Wanderley Martins

Total de Ausentes: 13

SÃO PAULO
Alberto Mourão PMDB PMDB/PST/PTN
Angela Guadagnin PT
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Antonio Palocci PT
Celso Giblio PTB
Celso Russomanno PPB
Dr. Evilásio PSB
Gilberto Kassab PFL
João Herrmann Neto PPS
José Dirceu PT
Julio Semeghini PSDB PSDB/PTB
Marcelo Barbieri PMOB PMOB/PST/PTN
Michel Temer PMDB PMDB/PST/PTN
Paulo Lima PMDB PMDB/PST/PTN
Robson Tuma PFL
Teima de Souza PT
Wagner Salustiano PPB
Total de Ausentes: 17

MATO GROSSO
Ricarte de Freitas PSDB
Welinton Fagundes PSDB
Total de Ausentes: 2

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoB
Total de Ausente: 1
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RELAÇÃO DE DEPUTADOS INSCRITOS PARA O
GRANDE EXPEDIENTE
- Março de 2000 -

31 6- feira 10:00 Professor Luizinho
10:25 Raimundo Gomes de Matos
10:50
11:15 Marcos Cifllta
11:40 Luil Femando
12:05 Wellington Dias
12:30 luci Cholnackl
12:55 Oscar Andradê
13:20 Luiz Piauhylirro
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I • COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA E
POLiTICA RURAL

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSOES)

Decurso: 2a sessão
Última Sessão: 05/04/00

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI N° 4.356-Al98 • do Sr. Danilo de
Castro • que "dispõe sobre obrigàfOriedade de
realização de estudo prévio de auto-sustentabllidade na
promoçêo de assentamentos rurais para fins de reforma
agrãria, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado IGOR AVELlNO

PROJETO DE LEI N° 4.378-N98 - dos Srs. Milton
Mendes e Joao Coser - que "regula as relações
jurfdicas entre a agroindústria e o produtor rural
integrado e dá Outrafi providências".
RELATOR: Deputaqo SILAS BRASILEIRO

PROJETO DE (EI N° 659-Al99 - do Sr. Murila
Domingos - que "define sistema orgânico de produçao

agropecuária e produto da agricultura orgânica, dispõe
sobre a sua certificação, e dá outras providênciaK'.
RELATOR: Deputado TELMO KIRST

PROJETO DE LEr N° 1.477/99· do Sr. AntOnio Carlos
Konder Reis e Outros • que "dispõe sobre o Programa
Grande Fronteira do MERCOSUL".
RELATOR: Deputado HUGO BIEHL

PROJETO DE LEI nO 2.063/99 - do Sr. Silas Brasileiro •
que "dispõe sobre o Arquivo Zootécnico Nacional dos
Animais Domésticos de interesse econômico edá outras
providências"•
RELATOR: Oeputado PADRE ROQUE

PROJETO DE LEI N° 2.157199· do Sr. Badu Picanço·
que "acrescenta dispositivo ao Decrefo.Lei nO 221 , de 28
de fevereiro de 1967. que 'dispõe sobre a proteção e
estímulos à pesca e dá outras providências"'.
RELATOR: Deputadoa.sA

PROJETO DE LEI N° 2.158/99'· do Sr: Wilson Santós
que "dá nova redação ao art. 4° e acrescenta os artigos
4°-A e 4°.8 da Lei nO 9.871, de 23 de novembro de
1999, que 'Estabelece prazo para as ratificações de
concessões e alienações de terras feitas pelos Estados
na Faixa de Fronteira, e dá outras providências....
RELATOR: Deputado WALDEMIR MOKA

PROJETO DE LEI N° 2.181/99 - do Sr. Wilson Santos
que "dá nova redação ao art. 17, da Lei nO 4.n1, de 15
'de setembro de 1965 (Código Florestal), dispondo sobre
a reserva..tlorestal legal em,projetos de COIOlliZi<;aD, de
assentamento e de loteamento rurais".
RELATOR: Depmado JOSUÉ BENGTSON
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PROJETO DE LEI N° 2.183/99 - do Sr. Marcos Cintra 
que "displíe sobre o direito de os mutúários de crédito
rural recorrerem a instituiçôes arbitraIs para o cálculo de
seus saldos devedores".
RELATOR: Deputado ROBERTO BALESTRA

PROJETO DE LEI N° 2.194199 - do Sr. Hugo Biehl- que
"dispOe sobn~ o cultivo de florestas por assentados pelo
Programa Nacional de Reforma Agrária, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado JOEL DE HOLLANDA

PROJETO DE LEI NO 2.248/99 - do Sr. Carlos Dunga 
que "concecle isenção do Imposto Territorial Rural nas
condições que especifica".
RELATOR: Deputado ADELSON RIBEIRO

PROJETO DE LEI N° 2.265199 - da Sra. Marinha Raupp
- que "altera.a Lei nO 8.629, de 25 de fevereiro de 1993.
que 'dispõe sobre a regulamentaçao dos dispositivos
constitucionais relativos â reforma agrllrla, previstos no
Capitulo 111, Título VII. da ConBtltuiçAo Federal"'.
REIJ>.TOR: Deputado DILCEU SPERAFICO

PROJETO DE LEI N° 2.354/2000 - do Poder Executivo 
que "exclui uma fração da área da Reserva Extrativista
do Rio Ouro Preto, localizada nos municipios de
Guajará-Mirlm e Vila Nova Mamore, no Estado de
RondOnia",
RELATOR: Deputado CONFÚCIO MOURA

PROJETO DE LEI N° 2.459/2000 - do Sr. Fernando
Ferro - que Mdispc5e sobre a concessao de Incentivos
fiscais às pessoas ffsicaS e jurfdicss que se dediquem
ao sistema orgãnico de produção agropecuária".
RELATOR: Deputado JOÃO TOTA

Decurso~~ 58 sessão
Última Sessão: 31/03/00

Substitutivo (art. 119, 11. § 1°)

AS PROPOS/ÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE; LEI N° 3.133197 - da Sra. Teté Bezerra 
que "dispõe sobre a dispensa, para o beneficiário do
projeto de assentamento para refõtma agraiiâ,' dO
pagamento de taxas "ertinentes a projetos de
desmatamento a serem executados em sua área".
RELATOR: Deputado MOACIR MICHELETTO

PROJETO DE LEI Nll 1.731/99 - do Sr. Glycon Terra
Pinto· que "altera a Lei nD 7.679, de 23 de novembro de
1988, que 'dispõe sobre a proibiçAo da pesca de
espécies em periodos de reproduçAo e dá outras
provldênclaa'....
RELATOR: Deputado NELSON MEURER

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE 'REDAÇÃO

AVISOS

PROPOSIÇÕES SUJEITAS A
RECEBIMENTO DE EMENDAS A PARTIR
DE SEGUNDA-FEIRA (DIA 03/0412000)

Substitutivos (art. 119, 11 e § 10)

AS PROPOS/ÇO~SABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COM/SsAo

A • Da Análise da Constitucionalidade e
Juridlcidade (art. 54, I)

PROJETO DE LEI ND 526·A11995 - do Sr. Feu Rosa
que "assegura ao idoso com oitenta anos de idade, em
estado de carência. o beneficio que especifica",
REIJ\TOR: Deputado BISPO RODRIGUES

PROJETO DE LEI N° 2.424·A11996 - do Sr. José
Pimentel - que -dá nova redsçAo 80S artigos 402 e 403
da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, para
aumentar de 12 (doze) para 14 (catorze) anos a idade
mínIma de Ingresso do menor no mercado de trabalho",
REIJ\TOR: Deputado BISPO RODRIGUES

Projetos de Lei (art. 119, I)

A • Da Análise da Constitucionalidade e
Juridicidade (art. 54, I)

/

PROJETO DE LEI N° 958-A/1999 - do Sr•. lédio Rosa
-que- '"dispõe •sobre- '8'"iA~",Qo.'-Dta-··NooioAa~'da- ..
Defensoria Pública".
RELATOR: Deputado: INALDO LEITÃO

PROJETO DE LEI N° 1.052·Al1999 - do Senado
Federal - que "altera a Lei nO 9.691, de 22 ele julho de
1998, que "altera a Tabela de Valores da Taxa de
Fiscalização da InstalaçAo por Estação. objeto do Anexo
III da Lei nO 9.472. de 16 de julho de 1997, que dispõe
sobre a organização dos órgãos regulador e outros
aspectos institucionais, nos termos da Emenda
Constitucional nO 8. de 1995", e dispOe sobre as taxas
de fiscalização de instalação e de funcionamento de
serviços de radiodlfus!o de sons e Imagens educativa-o
RELATOR: Deputado: JOSE ANTONIO ALMEIDA
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PROPOSIÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 48 Sessão
ÚIUmasessão:03/04/2000

Substitutivos (art. 119, 11 e § 10)

AS PROPOS1ÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

A • Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade e Mérito:

PROJETO DE LEI N° 2.990/97 - do Sr. Ursicino Queiroz
- que "altera a redação do art. 13 e renova o art. 14 da
Lei nO 5.700, de 1° de setembro de 1971. que "dispõe
sobre a forma e a apresentaçao dos Simbolos
Nacionais, e dã outras providências", determinando o
hasteamento diário da Bandeira Nacional em todos os
prédios pClb/lcos". (Apensado o PL n° 2.053/99)
RELATOR: Deputado I~DIO ROSA

PROJETO DE LEI N° 3.162/97 - do Senado Federal
(PLS N°179/96) - que "dispõe sobre o registro geral de
recém-nascidos e dá outras providências".
(APENSADOS OS PLs N°s 784/99 e 1.104199)
RELATOR: Deputado MARCOS ROUM

PROJETO DE LEI N° 4.aOO-Al98 - do Senado Federal
(PLS N° 114/97) - que "dispôe sobre a ação civil
destinada ao cumprimento da obrigação de fazer ou de
nAo fazer, para a preservaçao da honra e dignidade de
grupos raciais, éticos e religiosos".
RELATOR: Deputado MARCOS ROLlM

PROJETO DE LEI N° 193/99 - do Sr. José Roberto
Batochio - que "dá nova redação a dispositivos da Lei
nO 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo
Civil), que disciplinam recursos".
RELATOR: Deputado NEY LOPES

PROJETO DE LEI N° 358/99 - do Sr. Enio Bacci - que
"altera o foro competente para ações por emissão de
cheques sem fundo, e dá outras providências·.
RELATOR: Deputado CAIO RIELA

PROJETO DE LEI N° 1.238199 - do Sr. Luiz Antônio
Fleury - que "modifica o § 2° do art;_,164 da Lei nO 7.210,
de 11 de julho de 1984 - Lei de Execução Penar.
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO

PROJETO DE LEI N° 1.450/99 - do Sr. João Grandão 
que "altera a redaçêo do art. 29. do Decreto-Lei nO
1.455. de 7 de abril de 1976, alterado pelo Decreto-Lei
nO 2.411, de 21 de janeiro de 1988, dispondo sobre a
destinaçao e utillzaçao de bens e mercadorias
apreendidas por contrabando ou descaminbo.~.. 
RELATOR: Deputado GEOVAN FREITAS

B .. Da Anãlise da Constitucionalidade e
Juridicidade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI N° 2.408/96 - do Sr. Vic Pires Franco
- que "dispõe sobre a inclusão da matéria Informática
nos currículos dos estabelecimentos de ensino de 1I) e
2° graus". (APENSADO O PL N° 2.792/97)
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE

PROJETO DE LEI N° 2.761-8/97 - do Sr. Pedro Wilson
- que "dispõe sobre a obrigatoriedade da publicação
anual pelo Executivo das infonnaÇÕes policiais que
especifica".
RELATOR: MARCOS ROLlM

PROJETO DE LEI N° 3.773-A197 - do Sr. Walter
Pinheiro e outros - que "acrescenta parágrafo ao art. 20
da Lei n° 8.036, de 11 de maio de 1990, que "dispõe
sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado EDUARDO PAES

Projetos de Lei (art. 119,1)

A .. Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade e Mérito:

PROJETO DE LEI N° 562199-- do Sr. Rubens Bueno 
que "altera dispositivos da Lei nO 8.009, de 29 de março
de 1990, que "Dispõe sobre a impenhorabilidade do
bem de famllia". (Apensado ao Pl nO 4.728/98)
RELATOR: Deputado MARCOS ROllM

PROJETO DE LEI N° 895/99 - do Sr. Augusto Nardes
que "altera a Lei nO 8.009 de de 29 de março de 1990,
que "Dispõe sobre a lmpenhorabiridade do bem de
família". (Apensado ao PL nO 4.728/98)
RELATOR: Deputado MARCOS ROLlM

PROJETO DE LEI N° 1.683/99 - do Sr. Júlio Redecker
- que "altera a Lei nO 8.009 de de 29 de março de 1990,
que "Dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de
famflia". (Apensado ao PL nO 4.728/98)
RELATOR: Deputado MARCOS ROLlM

PROJETO DE LEI N° 1.964/1999 - do Senado Federal
que "dispõe sobre a prioridade nos procedimentos a
serem adotados pelo Ministério PObllco e por outros
órgãos, a resP,!'lito das conclusões das comissões
parlamentares de inquérito".
RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO BATOCHIO

B • Da Anãlise da Constitucionalidade e
Juridicidade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI N° 5.788/1990 - do Senado Federal 
que "estabelece diretrizes gerais da Politica Urbana e
dá outras providências. Apensados : (PL 273191. PL
856/91, PL 1734/96. PL 1882191, PL 2191/89. PL
2587189, PL 2807/97. PL 2937/89, PL 3196/97, PL
3624193,· Pl .3663197;' PL '4004/89:~ Pi.:O 401e189~ PL
4024/89, PL 4285/89, PL 4310/89, PL 6119/90)"
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO
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PROJETO O'E LEI NO 109/95 - do Sr. OdeJmo Leão 
Rue ~acrescel1ta incisos ao artigo 3° da Lei n° 8~171, de
17 de janeiro de 1991, que "dispõe sobre a polltica
agricola".
RELATOR: Deputado ARY KARA

PROJETO DE: LEI N° 1.692/1996 - do SUas Brasileiro
que "dispõe sobre o acesso e uso, pela Polícia Federal,
de material apreendido peJo órgão de prática dos crimes
de contrabando e descaminho".
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY

PROJETO DE LEI N° 2.660-811996 - do Poder
Executivo - que "dispõe sobre o tempo de direçao do
motorista de caminhões e ônibus trafegando em
rodovias".
RELATOR: Deputado NAIR XAVIER LOBO

PROJETO DE LEI Na 3.748-A/1997 - do Poder
Executivo - que "dá nova redação aos §§ 1° e 2° do art.
477 da Consolidaçao das Leis do Trabalho".
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO

PROJETO DE LEI N° 3.264-A/1997 - do Agnelo
Queiroz - que "dispõe sobre a respoll88bilidade civil de
grupos financeiros. industriais, agro-industriais e
comerciais, em virtude de atos IIicltos praticados por
empregados de quaisquer das empresas integrantes. e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado S~RGIO MIRANDA

PROJETO DE LEI NO 3.829-A/1997· do Arlindo
Chinaglia - que "dispõe sobre a estabilidade provisória
no emprego do trabalhador cuja companheira estiver
grávida".
RELATOR: Deputado MARCELO D~DA

PROJETO DE LEI N° 4.143-A/98 - do Sr. Hermes
Parcianello - que "dispõe sobre legislação de trânsito, e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado ARY KARA

PROJETO DE LEI N° 4.687/1998 - do Poder Executivo
- que "dispõe sobre a extinçAo da Fundação Escola
Nacional de Administração PúblIca e a absorção de
suas atividades por organização social, e dá outras
providências".
RELATOr::>· """::lutado INALDO LEITÃO

PROJETO DE LEr j'q°'1Q:.Al1999 - da Si. Paulo Paim'-' .
que "dispõe sobre a transmis&ao da TV CAmara e da TV
Senado pelas empresas exploradoras do serviço de
televisão por assinatura em DTH e MMDS",
RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA

PROJETO DE LEI N° 1.428-Al1999 - do Poder
Executivo - que "altera dispositivos da Lei ne 9.503, de
23 de setembro de 1997 • Código de Transito
Brasileiro".
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO

COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE

E MINORIAS

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Substitutivo (art.119, 11 e § 10)

Decurso: 1- Sessão
ÚlümaSessão:0~04100

AS PROPOSIÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
~OM/SSÁO

PROJETO DE LEI N° 1.208199 - do Sr Freire Júnior 
que "inclui, entre as áreas nao tributáveis pelo Imposto
Territorial Rural, as de matas nativas". (Apensado na
1.957199)
RELATOR: Deputado MÁRCIO BITIAR

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA

E COMÉRCIO

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 4a..·sessão
Última sessão: 3/04/00

Substitutivo (art. 119, 11 e § 1")

AS PROPOSIÇOEs ABAIXO SOMENTE RECEBERAO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI NU 3.11511997 - do Sr. Luiz carlos
Hauly - que "mo4'ica o art. 15 da Lei na 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, que disp(í9 sobre as sociedades ptJT"
ações". (Apensados: PL's nOS 3.519197 e 1.000/99)
RELATOR: Deputado EMERSON KAPAZ
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Decurso: 58 sessão'
ÚIUma sessão: 31103/00

Projetos de lei (art. 119, I e § 1Q)

PROJETO DE LEI N° 4.304-Af1993 - do Sr. Max
Rosenmann - Que "dá nova redação à alinea "J" do
artigo 27, da lei na 4.886. de 9 de dezembro de 1965.
que 'regula as atividades dos representantes comerciais
autônomos". '
RELATOR: Deputado GERSON GABRIELll

PROJETO DE LEI N° 3.203/1997 - do Sr. Nelson
Marchezan - que "estabelece Programa de
Desenvolvimento da Região da Fronteira Sul e dá outras
providências".

.RELATOR: Deputado LUIZ MAINARDi

PROJETO DE LEI Na 32·Al1999 •,do Sr. Paulo Rocha·
Que "cria o balanço soCIal para as empresas que
menciona e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ MACHADO

PROJETO DE LEI N° 164-Al1999 - do Sr. Celso
Russomanno - que "estabelece limites aos aumentos de
aluguéis nos casos de contratos de locação de imóveis
urbanos e dá outras providências".
RELATORA: Deputada MARIA ABADIA

PROJETO DE LEI N° 1.082-Al1999 - do Sr. Miro
Teixeira - que "dispõe sobre o acesso de turistas ou
visitantes às unidades de conservação federais.
estaduais, privadas e áreas do entorno".
RELATOR: Deputado RICARDO FERRAÇO

PROJETO DE LEI N° 1.993/1999 - do Sr. Paulo Braga
- que Mdisp15e sobre o enquadramento dos profissionais
liberais no Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES), de que trata a
Lei n° 9.317, de 5 de dezembro de 1996".
RELATOR: Deputado EMERSON KAPAZ

PROJETO DE LEI N° 1.999/1999 • do Sr. Pedro
Fernandes - que Rçria o Programa de Desenvolvimento

, Sustentável da Região Nordeste - PRODEN, através da
instalação de Áreas de üvre Comércio - ALC na
Região. e dáQ.utl'aS providências".
RELATORA: Deputada MARIA ABADIA

<

PROJETO DE LEI Na 2.025/1999 • do Sr. Pedro Celso •
que "destina cinCO por cento do lucro operacional das
empresas que especifica para o financiamento de obra
cinematográfica brasileira de produção independente e
dá outras providêndas·.
RELATOR: Deputado JOÃO FASSARELLA

PROJETO DE LEI N° 2.028/1999 - do, Sr. Uncoln
Portela - que " determina a obrigatoriedade da
exlstéhcía de' detetares de-metaiS" nas' entradas c\o1s,.
conjuntos comerciais". -
RELATOR: Deputado MÚCIO SÁ

- PROJETO DE LEI N° 2.03211999 - do. Sr. Freire Júnior
- que Macrescenta parágrafo ao art. 4° da lei nO 7 827
de 27 de setembro de 1989, que 'regulamenta ôart:
159, inciso I, aUnea "c" da Constituição Federal, institui o
Fundo COnstitucional de Financiamento do Norte 
FNO, o Fundo Constitucional de Financiamento do
Nordeste - FNE e o Fundo Constitucional de
Fina~ciamento do Centro-Oeste-. FCO. e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado CLEMENTINO COELHO

PROJETO DE LEI N° 2.05211999 - do Sr. Francistõnlo
Pinto· que "dlspôe sobre a marcação e a rotulagem dos
produtos brasileiros destinados à exportação"
RELATOR: Deputado MÚCIO SÁ •

PROJETO DE LEI N° 2.075/1999 - do Sr. Luiz
Bittencourt - que "obriga à coleta e destina~o final
ambientalmente adequada de pneus usados". 
RELATOR: Deputado RICARDO FERRAÇO

PROJETO DE LEI N° 2.120/1999 - do Sr. Wagner
Salustiano - que "dispõe sobre a participação dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa".
RELATOR:DeputadOJOS~MACHADO

PROJETO DE LEI N° 2.165/1999 - do Sr. Germano
Rigotto - que "disp(ie sobre a obrigatoriedade de
abastecimen~ do mercado com peças de reposição.
pelo prazo mmlmo de dez anos. pelos fabricantes e
importadores de velculos automotores. a contar da data
da suspensão da produc;ao ou importação do veiculo·.
(Apensado: PL nO 2.44412000)
RELATOR: Deputado JÚLIO REDECKER

PROJETO DE LEI N° 2.170/1999 - do Sr. Bispo
Rodrigues - que "dispõe sobre a participação dos
trabalhadores nos ganhos de produtividade das
empresas".
RELATOR: DeputadO JOSÉ MACHADO

PROJETO DE LEI N° 2.184/1999 - do Sr. Alberto Fraga
- que "estabelece obrigatoriedade da contratação de
ascensoristas em elevadores de condomlnios
comerciais elou mistos, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOÃO SAMPAIO

PROJETO DE LEI N° 2.211/1999 - do Sr. Werner
Wanderer - que "dispOe sobre a declaração do
fornecedor de produtos e serviços não regulamentados';"
RELATOR: Deputado JAIRO CARNEIRO

PROJETO DE LEI N° 2.223/1999 - do Sr. Ricardo
Ferraço - que "proíbe a concessão de financiamentos.
por instituiçOes financeira públicas. a empresas de
capital estrangeiro para participação no Programa
Nacional de Desestatização".
RELATOR: Deputado RUBENS BUENO

PROJETO DE LEI N° 2.228/1999 - do Sr. Edinho Bez
qlJe .,.~dispõe. sobre SJ funcionamento de, hotéili,
restaurantes. bares e similares".
RELATOR: Deputado MÁRCIO FORTES
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PROJETO DE LEI N° 2.233/1999 - do Sr. Eduardo
Jorge - que "obriga a que os produtos alimentlcios
comercializados informem sobre a presença de glúten,
como medida preventiva e do controle da doença
ceUsea".
RELATORA: Deputada LIDIA QUINAN

PROJETO DE LEI N° 2.247/1999 - do Sr. Rubens
Bueno - que "dispõe sobre a cnação de áreas de livre
comércio em municípios localizados na faixa de
fronteira, nas condições que estipula".
RELATOR: Deputado RICARDO FERRAÇO

PROJETO DE LEI N° 2.300/2000 - do Sr. Clementino
Coelho - que "modifica a Lei nO 9.279, de 14 de maio de
1996, que 'regula direitos e obrlgações relativos à
propriedade industrlal', estendendo a proteção conterida
pelo registro de marca ao seu uso na Interner.
(Apensado o PL n" 2.535/2000)
RELATOR: Deputado RICARDO FERRAÇO

PROJETO DE LEI N° 2.30312000 - do Sr. Mareio Matos
- que "acrescenta dispositivo à Lei nO 9.317, de 5 de
dezembro de 1996, alterada pelas Leis nO 9.528, de 10
de dezembro de 1997, 9.732. de 11 de dezembro de
1998, 9.779, da 19 de janeiro de 1999, e pela Medida
Provisória nO 1.855-25, de 18 de novembro de 1900, qUQ
dispõe sobre o regime tributário das microempresas e
das empresas de pequeno porte, institui Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuíções
das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte
- SIMPLES e dã outras providências·.
RELATOR: Deputado EMERSON KAPAZ

PROJETO DE LEI N° 2.310/2000 - do Sr. Themístocles
Sampaio - que "dispOe sobre a obrigatoriedade do uso
de senha nas compras efetuadas através de cartão de
crédito".
RELATOR: Deputado RUBEM MEDINA

PROJETO DE LEI N° 2.316/2000 -do Sr. Paulo OCtávio
- que "modifica o art. 4° da Lei nO 7.827, de 27 de
setembro de 1989, Que regulamenta o art. 159, inciso I,
aHnea "cf' da Constituição Federal, instituí o Fundo
Constitucional de Financiamento do Norte - FNO, o
Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste 
FNE e o Fundo Constitucional de Financiamento do
centro-Oeste - FeO, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado CLEMENTINO COELHO

PROJETO DE LEI N° 2.371/2000 - do Sr. Paudemey
Avellno - que " dispõe sobre a salda de produtos
industrializados na Zona Franca de Manaus e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado RICARDO FERRAÇO

PROJETO DE LEI N° 2.393/2000 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "dispõe sobre procedimentos legais para
cancelamento de registro de micro e pequenas
empresas·.
RElATOR: Deputado.RJCARD,O EERRACQ

PROJETO IDE LEI N° 2.43812000 - do Sra. Nair Xavier
Lobo - que "d!spóe sobre a aplicaçao de parcela dos

recursos das disponibilidades financeiras do Fundo de
Amparo ao Trabalhador no financiamento do
desenvolvimento do turismo nacional·.
RELATOR: Deputado JOÃO PIZZOLATII

PROJETO DE LEI N° 2.491/2000 - do Sr. Leo Alcântara
- que "dispõe sobre a aplicaçao de parcela do lucro
líquido das empresas em projetos ambientais".
RELATOR: Deputado JOÃO FASSARELLA

Substitutivo (art. 119,11 e § 1°)

AS PROPOSIÇ6ES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 654/1999 - do Sr. Marçal Filho
que "estabelece que os cartões de créditos contenham
reprodução gráfica do rosto dos respectivos titulares".
RELATORA: Deputada ANA CATARINA

PROJETO DE LEI N° 68111999 - do Sr. Freire Júnior
que "toma obrigatória a publicação da letra do Híno
Nacional e a estampa da Bandeira Nacional nos
cadernos escolares e dá outras providências".
(Apensados: PL's nOs 1.533/99 e 1.656/99)
RELATOR: Deputado RICARDO FERRAÇO

PROJETO DE LEI N° 87611999 - do Sr. Geddel Vieira
Lima - que "altera a Lei n° 9.317, de 5 de dezembro de
1996. para incluir no cálculo da receita bruta anual de
empresas a serem enquadradas como micro e
pequenas empresas o desconto de créditos oriundos do
pagamento do ICMS e do IPI·. (Apensado: PL nO
1.989/99)
RELATOR: Deputado CARLlTO MERSS

PROJETO DE LEI N° 1.917/1999 - do Senado Federal
(PLS 247199) - que "dispõe sobre advertência nas
embalagens de baterias e pilhas eletroqulmicas".
(Apensados: PL's nUs 1.633199, 2.100/99 e 2.216(99)
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 18 Sessão
Última Sessão: 06/04/00

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI N° 2.174/99 - do Sr. Ronaldo
Vascõócellós - Que' "iI'iStituf'o Dia do Hotelê\tcf, naS'
condições que especifica·.
RELATOR: Deputado WALFRIDO MARES GUIA
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PROJErO DE LEI f,)Cl 2,556/2000 - do Senado Federal
(PLS nO 4fYlIl19)- que "altera a redação do art. 9° da Leí
nO 9.615, de 24 de março de 1998, destinado ao Comitê
OUmpico Brasileiro e ao Comitê Paraolimpico Brasileiro
os recursos dos concursos de prognósticos e loterias
federais e similares que especifica".
RELATOR: Deputado EBER SILVA,
PROJETO DE LEI N° 2.56212000 - do Sr. Paulo Paim
que "altera dispositivos da Lei nO 9.615, de 24 de março
de 1998, que 'institui normas gerais sobre desportos"'.
RELATOR: Deputado AGNELO QUEIROZ

Decurso: 38 Sessão
Última Sessão: 04/04/00

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI N° 434~A/95 - do Senado Federal
(PLS 16/95) - que "toma obrigatória a menção do
quesito "cor" em documentos e procedimentos que
especifica".
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO

PROJETO DE LEI N° 2.264-N96 - do Sr. Paulo Rocha
- que "insti1tli a Residência em Enfermagem e dá outras
providências".
RELATORA: DEPUTADA MARIA ELVIRA

PROJETO DE LEI N° 2.764-N97 - do Sr. Salvador
Zimbaldi - que "obriga as entidades desportivas.
recreativas e afins e contratar seguro de
responsabilidade civil".
RELATOR: Deputado ADEMIR LUCAS

PROJETO DE LEI N° 3.892197 - do Sr. Marcelo Barbieri
• que "Dispõe sobre a oficialização no território nacional
do "Hino à Negritude"
RELATOR: Deputado GILMAR MACHADO

PROJETO DE LEI N° 856-N99 - do Sr. Eduardo Jorge
- que "institui o Serviço Civil Profissional e dá outras
providências". Apensados: PLs nOs 987/99 e 1.452/99.
RELATOR: Deputado EBER SILVA

PROJETO DE LEI N° 1.133/99 - do Sr. Paulo Uma 
que "democratiza a gestão dos serviços Sociais
Autônomos e dá outras providê~cias".
RELATOR: Députado'FLAVIO ARNS ,.. _,

PROJETO DE LEI N° 1.164~Al99 - do Sr. Sérgio
Carvalho - que "denomina 'Aeroporto de Porto
VelholGovernador Jorge Teixeira de Oliveira' o
Aeroporto de Porto Velho, Estado de Rondônia"
RELATOR: Deputado NILSON PINTO

PROJETO DE LEI N° 1.543/99 - do Sr. Freire Júnior 
que "modifica dispositivo da Lei nO 4.881-A, de 6 de
dezembro de 1965. que "dispõe sobre o Magistério
Superíot'. , .• . . '
RELATOR: Deputado FLAVIO ARNS

PROJETO DE LEI NO 1.609/99 - do Sr. Pompeu de
Mattos - que "altera a Lei nO 4.944, de 6 de abril de
1966, que dispõe sobre a proteção de artistas,
produtores de fonogramas e organismos de
radiodifusão, e dá outras providências".
RELATORA: Deputada MARISA SERRANO

PROJETO DE lEI N° 1.676/99 - do Sr. Aldo Rebelo 
que "dispõe sobre a promoção,' a proteção, a defesa e o
uso da língua portuguesa e dá outras providências".
Apensados: PLs nOs 1.776/99, 2.418/2000 e 2.45212000.
RELATORA: Deputada IARA BERNARDI

PROJETO DE LEI N° 1.707/99 - do Sr. Paulo
Magalhães - que "altera a Lei nO 9.131. de 24 de
novembro de '1995".
RELATOR: Deputado NILSON PINTO

PROJETO DE lEI N° 1.765/99 - do Sr. Sérgio Carvalho
- que "Institui o curr[culo mfnimo para os diversos
superiores e dá outras providências". Apensado: PL nO
1.819/99.
RELATOR: Deputado PADRE ROQUE

PROJETO DE LEI N° 1.783/99 - do Sr. Walter Pinheiro
- que "dispõe sobre o acesso gratuito ao serviço de
Internet via rede de TV a cabo para hospitais e postos
de saúde da rede pública, estabeleCimentos de ensino
de 1° e ~ graus da rede pública, museus e bibliotecas
públicas'.
RELATOR: Deputado EDUARDO SEABRA

PROJETO DE LEI N° 1.785/99 - do Sr. Enio Bacci 
que "dispõe sobre a criação de Conselhos Escolares e
dá outras providências'.
RELATOR: Deputado PROFESSOR lUIZINHO

PROJETO DE LEI N° 1.828/99- do Sr. Gerson Gabrielli
- que "dispõe sobre o dia nacional da microempresa'.
Apensado: PL nO 1.867/99
RELATOR: Deputado PAULO LIMA

PROJETO DE LEI N° 1.855199 - do Senado Federal
(PLS 225/99) - que "dispõe sobre a reutilização de livros
didáticos no ensino fundamental e médio e dã outras
providências"•
RELATORA: Deputada ESTHER GROSSI

PROJETO DE LEI N° 1.859/99 - do senado Federal
(PLS 245196) - que "dispõe sobre a proteção ao
património: em Cànfôrmiéladé' com o art. 216, inciso V,
da Constituiç'.ão Federal, e dá outras providências".
RELATORA: Deputada MARIA ELVIRA

PROJETO DE LEI N° 1.860-A/99 - do Senado Federal
(PlS 273/99) - que ~instítui o estudo dos direitos
humanos na formação policial".
RELATOR: Deputado PADRE ROQUE

PROJETO DE LEI N° 1.868/99 - do Sr. Pedro
Fernandes - que "inclui no currrculo escolar da
educação básica, superiQ~, esp~ial, p~fisslonal ~ de
jovens e adultos a discIplina "Educação Ambiental", e dá
outras providências'.
RELATOR: Deputado NILSON PINTO
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PROJETO IJE LEI nO 1.892199 - do Sr. Ricardo Izar
que Ndispõe sobre a exclusividade de emissão de
carteiras de estudantes pelo Ministério da Educação".
.RELATOR: Deputado PROFESSOR LUIZINHO

PROJETO DE LEI N° 1.906/99 - do Sr. Pompeu de
Mattos - que "altera o art. 48 da Lei nO 9.394, de 20 de
dezembro de 1996 e dá outras providências·.
RELATORA: Deputada ESTHER GROSSI

PROJETO DE LEI N° 1.947199 - do Sr. Wilson Santos
que "proíbe a substituição de nome tradicional de clube
de futebol 0\.1 seu logotipo por marca de produto, nome
ou logotipo de empresa associada a título de patrocínio
ou parceria".
RELATOR: Deputado BONIFAC(O DE ANDRADA

PROJETO DE lEI N° 1.996/99 - do Sr. Pedro
Femandes _. que "inclui no currículo escolar do ensino
médio e da educação superior a disciplina "Normas
Gerais de Orçamento e Finanças Públicas·, e dá outras
providências-
RELATOR: Deputado JOÃO MATOS

PROJETO DE LEI NII 2.015199 - do Sr. Enio Barol 
que "altera CI Inciso I e o parágrafo (mico do art. 22 da
Lei nD 9.615, de 23 de março de 1998 e dá outras
providências".
RELATOR: [)eputado LUIS BARBOSA

PROJETO DE LEI N° 2.030/99 - do Sr. Geraldo Magela
- que "altera os arts. 23 e 55 da Lei nO 9.615, de 24 de
março de 1998, que 'Institui normas gerais sobre
desporto e dá outras providências"'. Apensados: Pu nOs
2.207199 e 2.236199.
RELATOR: Deputado EDUARDO SEABRA

PROJETO DE LEI N° 2.049199 - do Sr. Santos Filho 
que "acrescenta inciso ao art. 20 da Lei nO 8.036, de 11
de maio de 1990, para permitir a movimentação da
conta vinculada do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS para o pagamento, total ou parcial, das
prestações e do saldo devedor de financiamentos dos
Programa de Crédito Educativo, e dá outras
providências·. Apensado: PL na 2.076199.
RELATOR: Deputado OSVALDO B10CHI

PROJETO DE LEI N° 2.084/99 - do Sr. Jorge Pinheiro 
que "dispõe sobre a concessão de desconto para
profes80re8' 'na' compra 'de' Ingressos-para espetáeulos'
culturais e desportivos e dá outras providências".
RELATOR: Deputado LUIS BARBOSA

PROJETO DE LEI N° 2.114/99 - do Sr. Saraiva Felipe 
que "Institui ta co-gestão nos hospitais filantrópicos e
universitérios e de ensino integrantes do SUS".
RELATOR: Deputado AGNELO QUEIROZ

PROJETO DE LEI N° 2.116199 - do Sr. Luis Bittencourt
- que Nisenta da cobrança de taxas em processos
seletivos. para.a aclmiS$áo na$ in$tit\Jições de en~ino

superior os alunos comprovadamente carentes".
RELATOR: Deputado JONIVAL LUCAS JÚNIOR

PROJETO DE LEI N° 2.126199 - do Sr. Roland Lavigne
- que "institui a data de 16 de março como o "Dia
Nacional da Reflexão Política"•
RELATOR: Deputado FLAVIO ARNS

PROJETO DE LEI N° 2.135199 - do Sr. Ronaldo Cazar
Coelho - que "modifica dispositivos da Lei na 9.131, de
24 de novembro de 1995·.
RELATOR: Deputado JOÃO MATOS

PROJETO DE LEI N° 2.137199 - do Sr. Pastor Valdecl
PaÍVa - que "dispôe sobre a instalação de lixeiras para
a disposição seletiva do lixo em escolas públicas·.
RELATOR: Deputado PASTOR AMARILDO

PROJETO DE LEI NO 2.140/99 - do Sr. José Roberto
Batochio - que "institui incentivos fiscais do imposto de
renda e da contribuição social sobre o lucro líquido aos
clubes de Mebol".
RELATOR: Deputado RENATO SILVA

PROJETO DE lEI NO 2.199199 - do Sr. José Carlos
Vieira - que "acrescenta parágrafo ao art. 41 da Lei na
9.615, de 24 de março de 1998, que "institui normas
gerais sobre desporto e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JONIVAL LUCAS JONIOR

PROJETO DE LEI N° 2.206199 - do Sr. Paulo Octávio 
que "acrescenta dispositivo ao art. 13 da Lei nO 9.615,
de 24 de março de 1998, determinando que 8S
entidades nacionais de administração do desporto
sejam sediadas no Distrito Federal".
RELATOR: Deputado AGNELO QUEIROZ

PROJETO DE LEI N° 2.212199 - do Sr. Ronaldo
Vasconcellos - que "institui o Dia do Bacharel em
Turismo".
RELATORA: Deputada MARISA SERRANO

PROJETO DE LEI N° 2.217199 - do Sr. Aldo Rebelo
que "altera o art. 4tl da Lei nO 6.766, de 19 de dezembro
de 1979, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado GILMAR MACHADO

PROJETO DE LEI N° 2.226199 - do Sr. Enio Sacci 
que "institui programa "Paz na Escola·, de açao
interdisciplinar e de participação comunitária para
prevenção e controle da violência nas escolas da rede
pública de ensino no pars e dá outras providências".
RELATORAl- Deputada IARA' BERNARDI" '

PROJETO DE LEI NO 2.284199 - do Senado Federal 
que "dispôe sobre o tombamento do antigo estúdio da
Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, e sua transformação
em Museu da História do Rádio no Brasil".
RELATOR: Deputado LUIS BARBOSA

PROJETO DE LEI N° 2.285199 - do senado Federal
(PLS 111199) - que "Institui o Dia Nacional ele l.uta pela
Reforma Agrária e dá outras providênclas~.

.RELATOR: Deputado.GILt.1,AR MACHADO
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PROJETO DE LEI N° 2.288/99 - do Senado Federal
(pLS 513/99) - que "institui o Dia Nacional do Idoso".
APe-nsado: PL n° 2.366/2000
RELATOR: Deputado PASTOR AMARllDO

PROJETO DE LEI N° 2.290/2000 - do Sr. Roberto
Pessoa e outros - que "denomina o canal adutor das
éguas do rio São Francisco de Cabrobó-PE e Jati-CE,
Canal Deputado Luis Eduardo Magalhães".
~ELATOR: Deputado JOÃO MATOS

PROJETO DE LEI N° 2.293/2000 - do Senado Federal
(PLS 457/99) - que "acrescenta § 6° ao art. 26 da Lei nO
9.394, de 20 de dezembro de 1996. que "estabelece as
diretrizes e bases da educaÇão nacional", incluindo o
ensino da Introdução à Comunicação de Massa no
Currículo dos ensinos fundamental e médio".
RELATOR: Deputado NELa RODOLFO

PROJETO DE LEI N° 2.294/2000 - do Senado Federal
(PLS 532/99) - que "acrescenta § 5° ao art. 32 da Lei nO
9.394, de 20 de dezembro de 1996. que "estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional", incluindo os
simbolos nacionais como tema transversal nos
currlculos do ensino fundamental". _ _

- -RELATOR: Deputado EBER SILVA

PROJETO DE LEI N° 2.301/2000 - do Sr. Uncoln
Portela - que ~determlna a obrigatoriedade da execução
semanal do Hino Nacional nos estabelecimentos de
ensino primário e médio".
RELATOR: Deputado OSVALDO BIOLCHI

PROJETO DE LEI N° 2.312/2000 - do Sr. Ricardo
Noronha - que "acrescenta inciso ao art. 20 da lei nO
8.036, de 11 de maio de 1990, dispondo sobre a
permissão de saque pelo trabalhador do FGTS para
pagamento de anuidade escolar". Apensados: PLs nOs
2.490/2000 e 2.388/2000.
RELATOR: Deputado FLAVIO ARNS

PROJETO DE LEI N° 2.349/2000 - do Sr. Luiz
Bittencourt - que "dispõe sobre a meia-entrada nos
espetáculos culturaIS e esportivos, para trabalhadores e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado EDUARDO SEABRA

PROJETO DE LEI N° 2.350/2000 - do Sr. Luiz
Bittencouxt- que."modlfica o Decre~-Lei na 236. de 28
de fevereiro de 1967, que "complementa e modifica a
Lei nO 4.117. de 27 de agosto de 1962". estabelecendo
tempo mlnimo para a veiculação de programas
educativos".
RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA

PROJETO DE LEI Na 2.359/2000 - do Sr. Olímpio Pires
- que "institui o ano de 2002 como "Ano Nacional Carlos
Drummond de Andrade", e dá outras providências".
RELATOR: Deputado GILMAR MACHADO

mo"JETO Doe tft !'F'2..37B7'Z{lG6· - do'Sr.-Ebef' Siwa",' ....'"
que "instlbJi o Dia da Siblia",
RELATORA: Deputada CELelTA PINHEIRO

PROJETO DE LEi N° 2.402/2000 - do Sr. José Carlos
Coutinho - que "dispõe sobre a Quantidade máxima de
alunos em sala de aula. nas turmas de 18 a 8a série do
1° grau".
RELATOR: Deputado PROFESSOR LUIZINHO

PROJETO DE LEI N° 2.414/2000 - do Sr. Carlos Dunga
- que Mdenomina 'Palácio Das. Rivando Bezerra
Cavalcanti", o edifício sede do Tribunal Regional
Eleitoral do Estado da Paralba·...
RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA

PROJETO DE LEI N° 2.419/20QO - da Sra. Jandira
Feghali - que "dispõe sobre a regulamentação da
profISsão de Psicomotricista e autoriza a criação dos
Conselhos Federal e Regionais de Psicomotricldade".
RELATORA: Deputada ESTHER GROSSl

PROJETO DE LEI N° 2.429/2000 - do Sr. Duilia
Pisaneschi - que "institui o "Dia da Televisão"
RELATORA: Deputada MARIAEL.VIRA

PROJETO DE LEI N° 2.44212000 - do Sr. Gilmar
Machado e Walter Pinheiro - que "altera os dispositivos 
datei nO 4.024. de 20 de dezembro de 1961 e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado AGNELO QUEIROZ

PROJETO DE LEI Nll 2.469/2000 - do Sr. José Cartos
Coutinho - que "dispõe sobre reservas das vagas nas
escolas públicas de 1° e 2° grau para alunos da rede
privada".
RELATORA: Deputada ESTHER GROSSI

PROJETO DE LEI N° 2.474/2000 - do Sr. Wellington
Dias - que "institui o Dia Nacional do Vaqueiro e dâ
outras providências"
RELATOR: Deputado OSVALDO COELHO

PROJETO DE LEI N° 2.501/2000 - da Sra. Celcita
Pinheiro - que "dá nova redaçao ao inciso 11 do art. 20
da Lei nO 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
"estabelece as diretrizes e bases da educação
nacionalu •

RELATOR: Deputado ADEMIR LUCAS

PROJETO DE LEI N° 2.510/2000 - do Sr. Alberto Fraga
- que "dispõe sobre a sede das Confederações
Desportivas' amadoras e' profissionais-- e" dá" outras"
providências",
RELATOR: Deputado AGNELO QUEIROZ

PROJETO DE LEI N° 2.51512000 - do Sr. Paes Landim
- que "dá nova denominação ao Instituto Nacional da
Estudos e Pesquisas Educacionais -INEP".
RELATOR: Deputado ADEMIR LUCAS

PROJETO DE LEI N° 2.533/2000 - do Poder Executivo
(MSC 251/2000) - que "declara feriado nacional o dia 26
de- abrli de·'Z{)(J{V..... - .• '-, .', ~~ '.
RELATORA: Deputada NICE LOBÃO
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Ministério da Fazenda e dispõe sobre o processo
administrativo fiscal".
RELATOR: Deputado ROBERTO BRANT

PROJETO DE LEI N° 1.138-N99 - do Sr. Rubens Bueno
- que "institui o Programa de Incentivo à Geração de
Emprego no Terceiro Setor, o Fundo Nacional de
Geração de Emprego e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ANTONIO KANDIR

PROJETO DE LEI N° 1.376-N99 - dos Srs. Geraldo
Magela e Marcala Deda - que "institui a permissão para
dedução de percentual da divida dos Estados, Distrito
Federal e Municípios, a ser aplicado em programa de
combate à fome e à miséria, que especifica. e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado MARCOS CINTRA

A .. Da Análise da Adequação Financeira e
Orçamentária e do Mérito:

PROJETO DE LEI N° 4.063-A/93 - do Sr. Jackson
Pereira - que "dispõe sobre a comercializaçi!o, por
remessas postais, de bens de origem estrangeira,
adquiridos sob o regime aduaneiro especial da Zona
Franca de Manaus·. (Apensados: PL's nOs 495195 e
4.(51198)
RELATOR: Deputado GERMANO RIGOTIO

PROJETO DE LEI N° 519-Al95 - do Sr. José Janene 
que "dispõe sobre alterações na Lei nO 6.024, de 13 de
março de 1974, que dispõe sobre a intervenção e a
liquidação extrajudicial de instituições financeiras e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado EDINHO BEZ

PROJETO DE LEI N° 631-N95 - do Sr. Júlio Redecker
que "acrescenta parágrafo ao artigo 4n da
Consolidação das Leis do Trabalho. aprovada pelo
Decreto-Lei na 5.452, de 1° de maio de 1943".
RELATOR Deputadô RICAROO BEF<ZOINI

PROJETO DE LEI N° 3.135-A/97 - do Superior Tribunal
de Justiça - que -dispõe sobre a criação da gratificação
peJo efetivo exercício em Varas Federais de difícil
provimento aos Juizes Federais e Juízes Federais
Substitutos, e dá outras providências",
RELATOR Deputado MILTON MONTI

PROJETO DE LEI N° 3.167-AJ97 - do Sr. Moacir
Micheletto - que "dispõe sobre a concessão de
financiamento para a aquisição de tratores,
colheitadeiras, máquinas, implementas e equipamentos
agrícolas, e dá outras providências",
RELATOR: Deputado FETIER JÚNIOR

EM
DE

FASE DE
EMENDAS (5

PROPOSiÇÕES
RECEBIMENTO
SESSÕES)

Decurso :58 Sessáo
Último dia: 31/03/00

COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO

AVISOS

PROPOSiÇÕES SUJEITAS A
RECEBIMENTO DE EMENDAS A PARTIR
DE SEGUNDA·FEIRA (DIA 03/04100)

A .. Da Análise da Adequação Financeira e
Orçamentária (art. 54, 11):

Pr.:Jjetos de Lei (art. 119,1 e § 1°)

PROJETO DE LEI N° 4.155-A/98 - do Sr. Ivan Valente e
Outros - que "aprova o Plano Nacional de Educação ••
(Apensado: PL n° 4.173/98)
RELATOR: Deputado GASTÃO VIEIRA

B .. Da Análise da Adequação Financeira e
Orçamentária e do Mérito:

PROJETO DE LEI N° 3.902-6/97 - do senado Federal
(PLS n° 31/97) - que "autoriza a inclusão do Banco
Meridional dei Brasil S.A como participação brasileira na
estrutura de organização do Banco do Mercosul.".
RELATOR: Deputado GERMANO RIGOnO

PROJETO DE LEI N° 4.446-N98 - do Sr. Feu Rosa 
que "dispõe sobre impedimento aos bancos de
efetuarem lançamentos atrasados a débito ou a crédito
nas contas de depósito".
RELATOR: Deputado MARCOS CINTRA

PROJETO DE LEI N° 4.530-A/98 - do Sr. Luiz Carlos
Hauly - que "extingue os Conselhvs de Contribuintes do

PROJETO DE LEI N° 4.572/98 - do Senado Federal 
que "cria o Programa de Estimulo ao Primeiro Emprego
- PEPE e dã outras providências". Apensados: PLs nOs
76/99, 98/99, 541/99, 618/99, 1.051/99. 799199,
1.118/99, 6?/99 e 810199.
RELATOR: Deputado PROFESSOR LUIZINHO

PROJETO DE LEI N° 1.462199 - do Sr. Agnelo Queiroz 
que "acrescenta inciso VI e altera o § 4° do art. 6° da Lei
n° 9.615, de 24 de março de 1998".
RELATOR: Deputado GILMAR MACHADO

PROJETO DE LEI N° 1.511/99 - do Sr. Enio Bacci - que
"institui a 'Semana Nacional de Pessoas Portadoras De
Deficiências' e dá outras providências".
RELATOR: \Deputado FLAVIO ARNS

Substitutivos (art. 119, 11 e § 1°)

AS PROPOS/ÇOES ABAIXO SOMENTE REECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMiSSÃO
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PROJETO DE LEI N° 3.658-A/97 - do Sr. Paulo Paim 
que "dispõe sobre o -destino dos recursos financeiros
arrecadados pelo Tesouro Nacional provenientes das
contas inativas do sistema bancário brasileiro".
RELATOR: Deputado CUSTÓDIO MAnOS

PROJETO DE LEI N° 115-A/99 • do Sr. Pedro Celso·
que 1senta a operação de crédtto que especffica do
Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro.
ou relativas a Titulas ou Valores Mobiliários - IOF".
RELATOR: Deputado MANOEL CASTRO

PROJETO DE LEI N° 120-A/99 - do Sr. Rubens Bueno e
Osmar Serraglio - que "cria área de livre comércio no
Munlcrpío de Guaíra. no EstadodoParaná, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado ROBERTO BRANT

PROJETO DE LEI ND 373-A/99 • que "modifica os arts.
20 e 3° da Lei nD9.491, de 9 de setembro de 1997, para
considerar prioritária a desestatização das instituições
financeiras federais, e 'dá outras providências".
(Apensados: PL's nOs 821/99 e 1.381/99)
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULY

PROJETO DE LEI N° 646-A/99 - do Sr. lédio Rosa· que
"altera o art. 320 da Lei nO 9.503. de 23 de setembro de
1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro".
(Apensados: PL's nOs 840/9ge 1.035/99)
RELATOR: Deputado JOSÉ MILITÃO

PROJETO DE LEI N° 999/99 - do Sr. Ronaldo
Vasconcellos - que "dispõe sobre a concessão de
condições especiais de crédito para empresas que
investirem na redução e tratamento de reslduos
poluentes".
RELATOR: Deputado CARLITO MERSS

PROJETO DE LEI ND 1.280-A/99 - do Sr. Freire Júnior 
que "institui incentivos para doações ao Fundo Nacional
de Melo Ambiente".
RELATOR: Deputado JOS~ PIMENTEL

PROJETO DE LEI ND 1.313-A/99 • d9 Sr. Pedro
Fernandes - que "dá nova redação ao art. 4D da Lei nO

7.827, de 27 de setembro de 1989, e dá outras
providências".
RELATOR:-Deputado'JOSÉ'P.IMENTEb'

PROJETO DE LEI N° 1.970/99 - do Sr. José Machado •
que "dispõe sobre a concessão de financiamentos do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social- BNDES a empresas estrangeiras".
RELATOR: Deputado: ROBERTO BRANT

COMISSÃO DE MINAS E
ENERGIA

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 58 Sessão
Última Sessão: 31/03/00

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI ND 2.844-Al97 - do Senado Federal
(PLS 26/95) • que "institui o Estatuto dos Garimpeiros e
dá outras providências.!L
RELATOR: Deputado ANTONIO FEIJÃO

PROJETO DE LEI N° 1.079-Al99 - do Sr. José Chaves 
que "dispõe sobre a obrigatoriedade de inserção de
cláusula em edital de privatízação, cisão, fusão ou
incorporação de companhias energéticas controladas
pela União, ou em contrato dele decorrente, que garanta
investimentos em programas de eletrificação ruraL"
RELATOR: Deputado VADÃO GOMES

PROJETO DE LEI N° 2.096/99 - do Sr. Feu Rosa· que
"cria o Programa Nacional de Mineralização dos Solos e
dá outras providências."
RELATOR: Deputado JUQUINHA

COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DE DEFESA

NACIONAL

AVISOS

PROPOSiÇÕES SUJEITAS A
RECEBIMENTO DE EMENDAS, A PARTIR
DE SEGUNDA·FEIRA (DIA 3/4/2000)

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE'tEI N"'533'"A/OO'· do·Sr:Enio'Baccl- que
"limita alienação ou concessão de terras públicas na
faixa de fronteira e dá outras providências"
RELATOR: DeputadO JOÃO HERRMANN NETO

PROJETO DE LEI N° 1.023-A199 - do Sr. Eduardo Paes
• que "dá nova redação ao § 1° do art. 6° da Lei nO
9.519, de 26 de novembro de 1997",
RELATOR: Deputado WERNER WANDERER

PROJETO DE LEI N° 2.097/99 • do Sr. MÁRIO
NEGROMON.TE....~,. qUA "C!'ia.' o.. Si&tel'ml. NflcioDaJ de
Prevenção, FiscalizaçãO e Repressao ao Furto e Roubo
de Veículos e Cargas, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado AIRTON DIPP
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PROJETO DE LEI NO 2.35212000 ~ do Sr. NEUTON
LIMA • qUê "dlspOe sobre valores de gratlflcaçAO 8 ser
paga a policiais pela apreendo de armas de fogo".
RELATOR: Deputado PAULO KOBAYASHI

PROJETO DE LEI N° 2.40112000 - do Sr, JOSI::
RONALDO - que li acrescenta o art. 182·A à lei nO
9.472, de 16 de julho de 1997",
RELATOR: Deputado FRANCISCO RODRIGUES

Decurso: 58 SessiJo
Última sessão: 31.3.00

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Substitutivo (Art. 119, 11. § 1°)

AS PROPOSfÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 89-A/99 • do Sr. Alberto Fraga 
que "estabelece a organização dos Quadros nas
Instituições Militares Estaduais e do Disbito Federal."
RELATOR: Deputado JOÃO HERRMANN NETO
PARECER: favorável

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMfLIA

AVISO

PROPOSIÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SeSSOES)

Decurso:3-Sessão
ÚIUma Sessão: 03104100

Substitutivos (Art. 119, 11 e § 10)

AS PROPOSIÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COM/SsAo.

PROJETO DE LEI NO 3.097/92 - do Sr. Augusto
Carvalho - que "dispi5e sobre a eleição de diretores de
fundos de pensa0 patrocinados por empresas estatais e
sociedades de economia mista"
RELATOR: Deputado ANTONIO PAlOCCI

PROJETO DE LEI NO 3.126197 - do Sr. AgnelO Queiroz
- que "dispõe sobre a obrigatoriedade de confecçao de
carteiras de identidade para os nascidos na rede pública
de Ba6de em todo o território nacional e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado EDUARDO JORGE

PROJETO DE LEI N° 4.088/98 - do Sr. Enio Bacci 
que "dlspOe sobre a realização de exames
bacterIológlcol para servidores do setor de limpeza
pública".
RELATOR: Deputado BENEDITO DIAS

PROJETO DE LEI NO 4.645198 - ela Sr. Paulo Paim 
que "dlspOe aobre a garantia da aposentadoria especial
para os trabalhadores sujeitos a condições prejudiciais à
salJde ou *lrrtegridade frslca".
RELATOR: Deputado JORGE COSTA

PROJETO DE LEI N° 984199 - da Sr. Rubens Bueno
- que "dlspOe sobre os fundos de previdência
municipais com menos de mil segurados".
RELATOR: Deputado ANTONIO PALOCCl

PROJf'fO DE LEI N° 1.043J99 - da Sr. Dr. Hélio 
que "obriga a rede hospitalar, pObllca e privada, a
realizar estatf8tica de óbitos bem como apresentar
relatório médico",
RELATOR: Deputado JORGE ALBERTO

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO

PÚBLICO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DeculSo:3-Sessão
Última Sess'o: 04/04/2000

Projetos de Lei (art.119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI N° 1.888196 - da Sra. Rita Camata
que "estabelece requisitos para a concessão, por
InstltuiçOes p(Jblicas, de financiamento, crédito e
benefícios similares".
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO

PROJETO DE LEI N° 2.734-N97 - do Sr. Pinheiro
Landim~ .' que' "disp6e.' sobre a"habilitação«.9--. o
provislonamen1D de dentistas-práticos. regulamenta o
exercício dessa prof~. edê outras providências".
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN

PROJETO DE LEI NO 3.175-PJ97 • do Sr. Eduardo Jorge
- que "dispõe sobre o exerc/clo da proflssAo de Técnico
em Obstetrfcla". .
RELATOR: Deputado PEDRO HENRY

PROJETO DE LEI N° 3.221-AI97 • do Sr. Remi Trinta 
que "permite o pagamento de beneficios previdenciários
através da Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos",
RELATOR: Deputado EDUARDO CAMPOS
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PROJETO DE LEI N° 1.210/99 - do Sr. Agnelo Queiroz 
que "altera dispositivos da Lei nO 5.517, de 23 de
outubro de 1968, que dispõe sobre o exercrcio da
profissao de Médico Veterinário e cria os Conselhos
Federal e Regionais de Medicina Veterinária".
RELATOR: Deputado LAIRE RO~DO

PROJETO DE LEI Na 1.291-Al99 - da Sra. Maria do
Carmo Lara - que "regulamenta o disposto no art. 39, §
6° da Constituição Federal, e dã outras providências".
RELATOR: Deputado PAULO PAIM

PROJETO DE LEI N° 1.392199 - do Sr. Geraldo Magela
- que "regulamenta o exercfcio da profissão de
motociclista profissional, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JÚLIO DELGADO

PROJETO DE LEI Na 1.506199 • do Sr. Benedito Dias 
que "dispôe sobre a regulamentaçao da profissão de
Teólogo e autoriza a criação do Conselho Federal e dos
Conselhos Regionais de Teologia".
RELATOR: Deputado VIVALDO BARBOSA

PROJETO DE LEI N° 1.545199· do Sr. Rubens Bueno
que "pennite, pelo período de doze meses, a
contrataç:lo de mão-de-obra complementar com
reduçao de encargos sociais".
RELATOR: Deputado MEDEIROS

PROJETO DE LEI N" 1.563/99 ~ do Sr. Alceu Col/ares •
que -altera a Lei nO 8.036, de 11 de maio de 1990, a fim
de permitir a movimentaçao da conta vinculada no
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço pelos
portadores de osteomielite crônica". (Apensados: PL's
nOs 1.596/99 e 1.654/99)
RELATOR: Deputado ALEXANDRE SANTOS

- PROJETO DE LEI N° 1.155/99 -do Sr.-Romeu Queiroz
que "dispõ'e sobre a regulamentação da profissão de
garçom. fixa a jornada máxima de trabalho e o piso
salarial da categoria".
RELATO~: Deputado JOSI: MILlTÃO

PROJETO DE LEI Na 1.726/99 - do Sr. Dr. Hélio - que
-dispOe sobre indeniZação por acidente em rodovia
conservada pelo sistema de pedágio".
RELATOR: Deputado JOSÉ MÚCIO MONTEIRO

PROJETO DE LEI N° 1.737-AI99 - do Senado Federal
(PLS na 440/99) • que "dispõe sobre a criação do

.Conselho...,Eederal..e, .dos., .Regionais... da•..P.rofissão de.
Técnico Agrícola e dá outras providências".
RELATOR: Deputado HUGO BIEHL

PROJETO DE LEI Nl' 1.841199 - da Sra. Nair Xavier
Lobo - que "fixa em quatro horas a jornada de trabalho
do psicólogo".
RELATOR: Deputado PEDRO HENRY

PROJETO DE LEI NO 1.856/99 - do Senado Federal
(PLS nO 267/99) - que "altera a Consolidação das Leis

PROJETO DE LEI Na 1.143/99 • do Sr. Paulo Paim· do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei na 5.452, de 1°
~~"d~bt80 &.regWamel)t~.aQ. ·da..atMdad~.de. =., de.s;naiQ. da.J9~3 •. R2rll~ ~isppr sa!Jre. ,ª,.es~bilidade .do
motorista e cobrador de transportes coletivos urbanos e empregado portador do vírus HIV e dã outras
dá outras providências-. providências".
RELATOR: Deputado RODRIGO MAIA ' RELATORA: Deputada FATIMA PELAES

PROJETO DE LEi N° 678-A199 - do Sr. Freire Júnior 
que "altera dispositivos do Decreto-
Lei nll" 9:760:.de 5 'd~ s~mrlr(r dê' 'f946~ que' ·dlspOe~
sobre os bens imóveis da União e dá outras
providêncIas". (Apênsado: PL na 740199)
RELATOR: Deputàdo PEDRO CORRl!A

PROJETO DE LEI N° 1.132199 ~ do Sr. Vic Pires Franco
- que "regulamenta a profissao de Cabeleireiro e dá
outras providência,s".
RELATOR: Deputado RICARDO RIQUE

PROJETO DE LEI Na 613-Af99 - do Sr. Miro Teixeira
que "estabelece condição adicional para a concessao
OU renovação de financiamentos por parte das agências
financeiras oficiais de fomento".
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS VIEIRA

PROJETO DE LEI N° 429·Al99 - do Sr. Jaques Wagner
- que "prorbe contratos entre entidades ou empresas
brasileiras ou sediadas em território nacional e
empresas Que exploram trabalho degradante em outros
países".
RELATOR: Deputado LAfRE ROSADO

PROJETO DE LEI N° 518-A/99 - do Sr. Herculano
Anghinetti - que "dlspOe sobre informaçOes que a
empresa concessionária ou permissionária de serviço
público deve prestar ao usuário".
RElATOR: Deputado ALEXANDRE SANTOS

PROJETO DE lEI N° 4.04D-Al97· do.Sr. Paulo Paim ~

que "altera dispositivo do art. 69 da Lei na 8.212, de 24
de julho de 1991, e dã outras providências".
RELATOR: Deputado WILSON BRAGA

PROJETO DE LEI N° 4.148-A/98 • dos Srs. Jaques
Wagner e Maria l.aura ~ que "cria as Comissoes
Internas de Qualidade Ambiental (CIQASr.
RELATOR: Deputado FRANCISCO SILVA

PROJETO DE lEI N° 4.731/98 - do Sr. Roberto Pessoa
• que "regula o exercrcio da atividade profissional de
mototaxista". (Apensado: PL nO 2.37012000)
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA

PROJETO DE lEI N° n-AI99 - do Sr. Enio Sacci - que
"acresce os incisos XIII, XIV e XV, ao art. 20 da Lei nO

.8.036, de 11 de maio de 1990". (Apensados: PL's nOs
93199, 179/99, 378199, 557199, 599199.847199, 850/99,
940/99 e 1.485199)
RELATOR: Deputado RICARDO RIQUe

PROJETO DE LEI Na 314-Af99 - do Sr. Paulo Octávio 
que "altera o parágrafo único do art. 70 da Lei nO 9.478,
de 1997, que dispõe sobre a pol[tica energética nacional
e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ALEXANDRE SANTOS
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8.429, de 2 dê junho de 1992, que "dispc5e aobre as
sançlSes aplicáveis 808 agemes públicos nos casos de
enriquecimento incito no exerc{c!o de mandato, cargo,
emprego ou funçlio na admlnlstraçao pública direta,
indireta ou tundacionar.
RELATOR: Deputado ALEXANDRE SANTOS

PROJETO DE LEI N' 2.033199· do Sr. Jair Mooeguelll·
que "acrescenta dispositivos ê Consolidaçao das Leis
do Trabalho - CLT, para descaracterizar a sucessão de
empregador no caso que menciona e dã outras
providências".
RELATOR: Deputado MARCUS VICENTE

PROJETO DE LEI NO 2.039199 • do Sr. Telmo Kirst· que
"determina edbiçlo demonstrativa de encargos socl6is
do empregador, nos contracheques dos empregados, e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado PEDROCOR~

PROJETO DE LEI N° 2.048/99 - do Sr. Dino Fernandes
- que "institui o Projeto de M!croernpresas Comunitárias.
altera a Lei nO 8.666, de 21 de junho de 1993 e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado PEDRO CELSO

PROJETO DE LEI NO 2.058199 - do Sr. SUas Brasilelro
- que "dispõe sobre o contraio especial de trabalho na
AgricLlltura e na ConstruçAo CM e detennlna outr81
providências".
RELATOR: Deputado MEDEIROS

PROJETO DE LEI N° 2.065/99 - do Sr. SUas Brasileiro •
que "altera a Lei nO 8.723, de 28 de outubro de 1993, no
que se refere ao controle da poIuiçlo emitida por
veIculO. a diesel".
RELATORA: Deputada FÁTIMA PELAES

PROJETO DE LEI NO 2.066/99 - elo Sr. Paulo Paim •
que "considera perigoea 8 atividade profl8slonal do
vigilante, assegurando-lhe o direito ao adIcionaI de
periculoflidade". (Apensado: PL nO 2.067199)
RELATOR: Deputado JOS~MÚClO MONTEIRO

PROJETO DE LEI ND 1.880/99 • do Sr. Edmar Moreira •
que "dispõe sobre a regulamentação da proflssAo de
Instrumentadt)r Cirúrgico e autoriza a criação do
Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de
Instrumentadores Cirúrgicos".
RELATOR: Deputado PEDRO CORR~A

PROJETO DE LEI N° 1.883199 • do Sr. Paulo Octávio •
que "dispõe sobre a obrigatoriedade de inclusao nas
escrituras que versem sobre transações imoblDárlas
onerosas, seja a que trtulo for, do nome da pessoa frsica
ou jurrdica que tenha intermediado a transação, e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado PEDRO CELSO

PROJETO DE: LEI N° 1.891/99 - do Sr. Vivaldo Barbosa
• que "dispõe sobre a obrigatoriedade do fornecimento
do registro de contribuições e recolhlmell1Ds
previdenciários pelas empresas empregadoras, públicas
e privadas, aos trabalhadores".
RELATOR: Deputado WILSON BRAGA

PROJETO DE: LEI N° 1.903199 - do Sr. Vic Pires Franco
- que "regulsl'oonta a profissao de taxista e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado VIVALDO BARBOSA

PROJETO DE: LEI N° 1.909/99 • do Sr. Bispo Rodrigues
- que "dispõe sobre a incorporação de prêmios em
mllhagens aéreas das viagens oflcjals de funcionários
públicos e dá IJutraS providências".
RELATOR: Deputado BABÁ

PROJETO DE, LEI N° 1.929/99 - da Sra. Lidia Quinan •
que "acrescenta dispositivos à Lei nO 7.853, de 24 de
outubro de 1989, a fim de dispor sobre intennediaçAo do
trabalho do defICiente físico por parte das entidades
assistenciais". (Apensado: PL na 2.222199)
RELATORA: [leputada FÁTIMA PELAES

PROJETO DE LEI N° 1.944199 - do Sr. Edmar Moreira •
que Waltera o [)ecreto-Lei nCl 1.040, de 21 de outubro de
1969, que "dispõe sobre os Conselhos Federal e
Regionais de Contabilidade, regula a eleição de seus
membros e dá outras providências". PROJETO DE LEI N° 2.070199 - do Sr. JoIo Magno -
RELATOR: Deputado HERCUlANO ANGHINETII que "dispõe sobre normas e parAmetros a serem

seguidos pelas empresas objeto do Programa Nacional
PROJETO DE. LEI N° 2.011/99 - do Poder Executivo de- Deaeatatlzaçlo e dá outras provldênclas".
(MSC nO 1.6mU99) - que "acrescenta parégrafo único ao RELATOR: Deputado NILTON CAPIXABA
art. 4° da Lêl no-g.801;de 14 de junho de 1999, que - •.-
"dispõe sobre as normas gerais para perda de cargo PROJETO DE LEI N° 2.080199 - do Sr. Paulo Paim -
público por excesso de despesa e dá outras que "disciplina as relaçOes jurídicás decorrentes da
providências". perda de efIcácl8 do dlaposto no artigo 2" das Medid88
RELATOR: Deputado LA/RE ROSADO Provisórias 1.523196, 1.523-1196 e 1.523-2196. no

tocante à abaraçAo do artigo 148 da lei nO 8.213, de 24
PROJETO DE LEI N° 2.014199 • do Sr. Fernando de julho de 1991", ,
Gonçalves • que "dispõe sobre a réQuJamentaçao da RELATOR: Deputado FRANCISCO SILVA
profissão de Esteticista e autoriza a criação dos
conselhos Federal e Regionais dos profissional$ de PROJETO DE LEI NO 2.095/99 - do Sr. Bispo Rodrigues
Estética". - que "acmscenta parâgrafo ao art. 58 da Lei nO 6.360,
RELATORA: Deputada FATIMA PELAES de 23 de setembro de 1976, 8 fim de proibir prêmios "

vantagens panI b8lconistas promoverem vencias de
PROJETO DE LEi N" 2.023199 - do Sr. Jorge Tadeu medicamentos".
Mudalen - que "acrescenta inciso ao art. 11 da Lei nO RELATOR: Deputado LA/RE ROSADO
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PROJETO DE LEI N° 2.15$/99 - do Sr. Bispo Rodrigues
- que "acrescenta dispositivo ao art. 20 da Lei nO 6.321,
de 14 de abril de 1976, para que as empresas
beneficiárias do PAT mantenham nutricionistas nos seus
quadros ou exijam a presença desses profissionais nos
Quadros de suas conveniadas·.
RELATOR: Deputado BABA

PROJETO DE LEI N° 2.160/9!;l- do Sr. Bispo Rodrigues
- que "dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de
exame toxicológico para os fins que especifica".
RELATOR: Deputado WILSON BRAGA

PROJETO DE LEI N° 2.161199 - do Sr. Rodrigo Maia
que "dispõe sobre tarifas de serviços públicos e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado RICARDO RIQUE

PROJETO DE LEI N° 2.173/99 - do Sr. Ronaldo
Vasconcellos - que "dispõe sobre as empresas de
asseio e conservação·.
RELATOR: Deputado HERCUlANO ANGHINETII

PROJETO DE LEI N° 2.180199 • da Sra. Angela
Guadagnin· que "acrescenta o § 18 ao art. 20 da Lei nO
8.036, de 11 de maio de 1990. permitindo a
movimentação do saldo da conta vinculada do Fundo de
Garantia do iempo de Serviço para construção da casa
própria".
RELATOR: Deputado JAIR MENEGUELlI

de bens e de contratação de serviços pela
administração pClblica federal, e dá outras providências"•
RELATOR: Deputado PEDRO CELSO

PROJETO DE LEI N° 2.230/99 • do Sr. Freire Júnior 
que "regulamenta o inciso I do art. 19 da Constituição
Federal". (Apensado: PL nO 2.39712000)
RELATOR: Deputado EDUARDO CAMPOS
PROJETO DE LEI N° 2.237/99 - do Sr. Pedro canedo 
que "dispõe sobre execução de dIvidas trabalhistas dos
clubes de futebol profissional".
RELATOR: Deputado MARCUS VICENTE

PROJETO DE LEI N° 2.241/99 - do Sr. Adolfo Marinho
que "altera a Lei nO 8.987, de 13 de fevereiro de 1995,
que 'disp15e sobre o regime de concessão e permissão
da prestação de serviços públicos previstos no art. 175
da Constituição Federa', e dá outras providências',
prevendo o ressarcimento dos usuários que realizarem
investimentos visando à expansao da rede de serviços
públicos, na forma_que determina".
RELATOR: Deputado HERCULANO AN,GHINETTI

PROJETO DE LEI NQ 2.249/99 - do Sr. Lujz Bittencourt 
que ·obriga a veiculação de mensagens contra o uso de
drogas nos 'sites' provedores de informações na
Intemet, de responsabilidade de órgãos e entidades da
Administração PClbllca Federal".
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA

PROJETO DE LEI N° 2.32612000 - do Sr. NOton Baiano
• que "altera a Lei na 9.715, de 25 de novembro de 1998,

.-
PROJETO DE LEI N° 2.30912000 - do Tribunal de
Justiça do DistritO Federal e Territórios· que "institui
Gratificação por Execuçao de Mandados para a carreira
de Analista Judiciário - Oficiais de Justiça - Area
Judiciária - Especialidade Execução de Mandados do
QlJatlttt de" Pess'Oat"·c!tt -"FribDnal' de" Jastiça. do" Distrito'"
Federal e dos Tenitórios"•
RELATOR: Deputado PEDRO HENRY

PROJETO DE LEI N° 2.308/2000 - do Sr. Alorzio
Mercadante - que "dispõe sobre a divulgação, através
da Intemet. dos dados e informações relativos a
licitações realizadas pelos órgãos dos poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário, em todos os niveis
da administração pública e dá outras providências".
RELATOR: Deputado LAIRE ROSADO

PROJETO DE LEI N° 2.31512000 - do Sr. A1oizio
Mercadante - que "toma obrigatória a reali2;açáo de
audiências públicas sobre os aumentos propostos nas
tarifas ou preços praticados palas empresas prestadoras
de selViços pClbllcos antes que os mesmos sejam
autorizados pelas respectivas agências reguladoras
setoriais e dá outras providências".

PROJETO.. D&oLiJ.. N-l?,. 2..22.Q!99..l1 do:"Sc~. Frei~..JÚ~••.~. RELA10R: DeD.J.l.tadq.VVI~ON BRAGA
que "dispõe sobre a realização e a divulgação de
audiências públicas relativas a processos de aquisição

PROJETO DE LEJ N° 2.218/99 ~ do Sr. José Thomaz
NonO - que "acrescenta parágrafo
único ao artigo 3D da Lei nO 7.410, de 27 de novembro
de 1985, que dispõe sobre a especialização de
Engenheiros e Arquitetos em Engenharia de Segurança
do Trabalho, para'i'dispor sobre registros em conselhos
profissionais".
RELATOR: Deputado VIVALDO BARBpSA

PROJETO DE LEI N° 2.30212000 • do Sr. José Carlos
PROJETO DE l.EI N° 2.187/99 • do Sr. Antônio do Valle Coutinho - que "dispõe sobre o piso salarial dos
- que "dá nova redação ao caput do art. 5°. da Lei n° Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem e dá
6.494, de 7 de dezembro de 1977, para fixar a jornada outras providências".
de atividade em estágio em 04 (quatro) horas". --ru:LATOR: Deputado MARCUS VICENTE
RELATO~.:.oeputado HERCULANO ANGHINETTI

PROJETO DE LEI N° 2.193199 • do Sr. Paulo Paim ~

que "estende aos ferroviários da Rede Ferroviária
Federal S. A. e da Companhia de Trens Urbanos o
beneficio de que trata a Lei nO 8.186, de 21 de maio de
1991, que 'dispôe sobre a complementação de
aposentadoria de ferroviãrios' ".
RELATOR: Deputado ALEXANDRE SANTOS

PROJETO DE LEI N° 2.208/99 - do'Tribunal de Contas
da União - que "dispõe sobre o Quadro de Pessoal e o
Plano de Carreiras do Tribunal de Contas da União e dá
outras providências".
RELATOR': Oeputadõ P'ED'RO'CELSO".
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para estabelecer a obngatoriedade de recolhímento, por
parte dos empregadores ruraIs e urbanos, pessoas
físicas, das contribuições para o Programa de
Integração Social e de Formação do Património do
Servidor Público - PISIPASEP".
RELATOR: Deputado FRANCISCO SILVA

PROJETO DE LEI N° 2.32712000 - do Sr. Dr. Hélto - que
"altera o § 4° do art. 45 da LeI nO 8 666, de 21 de junho
de 1993, o caput e o § 2° do art. 3° da LeI nO 8.248, de
23 de outubro de 1991, e o art. 4° do Decreto nO 1 070,
de 2 de março de 1994".
RELATOR. Deputado LAfRE ROSADO

PROJETO DE LEI N° 2.362/2000 • do Sr. José Carlos
Coutinho - que "dispõe sobre a utilização de recursos do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço do trabalhador,
para a quitação de prestações atrasadas no âmbito do
Sistema Financeiro de Habitação"
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN

PROJETO DE LEI N° 2.36412000 - do Sr. Werner
Wanderer • que "altera dIspositivos da Lei nO 4.886, de 9
de dezembro de 1965, que regula as atividades dos
representantes comerciais autõnomos, alterada pela Lei
n° 8.420, de 08 de maio de 1992, nos casos que
especifica"
RELATOR: Deputado MARCUS VICENTE

PROJETO DE LEI N° 2.38212000 • do Sr. João Caldas 
que "dispõe sobre a quitação dos bens imóveIs
residenciais alienados por força dos dlSPOSllJvos da Lei
nO 8 025, de 1990".
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA

PROJETO DE LEI N° 2.39112000 - do Sr Pinheiro
Landim - que "dispõe sobre o seguro-educação e dá
outras proVidências".
RELATORA: Deputada FÁTIMA PELAES

PROJETO DE LEI N° 2.40312000 - do Sr. Freire Júnior·
que "regulamenta o parágrafo único do art 8° da
Constituição Federal"
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS VIEIRA

PROJETO DE LEI N° 2.42812000 • do Sr Marçal Filho·
que "altera o art 3° da Lei nO 7.998, ele 11 de Janeiro de
1990. a fim de estender o beneficio do Seguro
Desemprego ao trabalhador temporário".
RELATOR: Deputado'W1LSON BRAGA'

PROJETO DE LEI N° 2.44312000 - do Sr Themlstocles
Sampaio - que "disP')e sobre a contraprestação de
serviços pelos beneficiários dos programas de
distribuição de cestas básicas de alimentos e nas
frentes de trabalho patroCinadas pelo Governo Fe<leral".
RELATOR: Deputado JOS~ MÚCIO MONTEIRO

PROJETO DE LEI N° 2.44612000 • do Tnbunal de
Justiça do Distrito Federal e Territ6rios - que "dlspoe
sobre a transformação de funções comissionadas do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, para
adequação das atividades administrativas e judiciárias".
RELATOR' Deputado PEDRO CORR~A

PROJETO DE LEI N° 2.46312000 • do Sr. Pedro canedo
• que "atlera os prezos de validade do Certlflcaclo de
Regularidade do FGTS e da Ce~dlo Negativa de
Débito junto ao INSS". '"
RELATOR Deputado HERCULANO ANGHINETII

PROJETO DE LEI N° 2.47112000 - do Sr. Marcelo
Barbien - que "dispOt! sobre proibição de cobrança de
tarifa bancária na "conta-salário· de servidor público da
administração direta e indireta de qualquer dos poderes
da União". (Apensado: PL nO 2.546(2000)
RELATOR: Deputado JAIR MENEGUELLI

PROJETO DE LEI N° 2.47312000 - do Sr. Ricardo
Noronha - que "altera a Lei n° 9.841, de 5 de outubro de
1999, para permitir a adoça0 da contratação por prazo
determinado pelas microempresas e empresas de
pequeno porte".
RELATOR: Deputado MEDEIROS

PROJETO DE LEI N° 2.48112000 - do Sr. José Janene 
que "acrescenta artigo à Consolidaçlo das leis do
Trabalho - CLT, a fim de coibir a litigância de má-fé".
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO

PROJETO DE LEI N° 2.48712000 - do Sr. Agnelo
Queiroz· que "regulamenta o exercício das profissOtts
de TéCr'lico em Higiene Dental e de Atendente de
Consult6rio Dentário".
RELATORA: Deputada FÁ11MA PELAES

PROJETO DE LEI N° 2.51612000 - do Senado Federal
(PLS nO 337/99) - que "acrescenta parágrafo ao art. 14
da lei nO 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, no sentido
de regular a gratuidade dos honorários de perito".
RELATOR: Deputado JÚLIO DELGADO

Substitutivos (art.119,1I e § 1°)

A PROPOSIÇAo ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMissAO

PROJETO DE LEI N° 1.397199 - do Sr. Moreira Ferreira
- que "dá nova redação ao art. 897 e seus parágrafos da
Consolidação das Leis do Trabalho, sobre agravos de
petição e de instrumento·.
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO

NOTA.
FORilL;U"-F'!') PM,A Er:,[·~[.!..':· DI'.. ~'C)~)".':::L

r~I:'~' ~F(3Fí':'·RI;'S D:'':' ',·:-·r11'::J:JI::S

Sttretaria Espedal de Editoração ePublicações do Seaado Federal - Bruilia -DF
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Ata da 40ª Sessão Solene, vespertina, em 30 de março de 2000
Presidência dos Srs.: Severino Cavalcanti, 252 Vice-Presidente; Alceu Col/ares,

§ 252 do art. 18 do Regimento Interno

I - ABERTURA DA SESSÃO
(Às 16 horas e 18 minutos)

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

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

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

11 - LEITURA DA ATA

O SR. WILSON SANTOS, servindo como 29 Se
cretário, procede à leitura da ata da sessão antece
dente, a qual é, sem observações, aprovada.

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

11I - EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido

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

IV - HOMENAGEM

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Esta sessão solene, de autoria do Exmo Sr. Deputado
Miro Teixeira, destina-se a homenagear os índios do
Brasil e o ex-Deputado Mário Juruna.

Para compor a Mesa, convido o Sr. Carlos Fre
derico Marés de Souza Filho, Presidente da Funai.
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Registro as presenças do Prof. Roque de Barros La
raia, Diretor de Assuntos Fundiários da Funai; da srª
Susana Martelletti Grillo Guimarães, Diretora de
Assistência da Funai; e do ex-Deputado Mário Juru
na.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Concedo a palavra ao autor do requerimento, Deputa
do Miro Teixeira.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, S(3s e Srs. Deputados,
senhoras e senhores convidados, prezado Cacique,
Deputado Mário Juruna, meus cumprimentos.

Espalham-se por todo o território nacional as
comemorações da chegada dos portugueses ao
Brasil, equivocadamente chamadas de comemora
ções dos 500 Anos do Descobrimento do Brasil. Fa
lam das caravelas, dos portugueses, mas aos índios
que aqui nasceram, que preservaram a natureza
com que conviveram, que aprenderam com as flo
restas e com os rios toda uma cultura, é reservado
pouco espaço nessas festividades - quase não são
lembrados.

Por isso decidimos realizar esta sessão solene
nesta Casa do Parlamento brasileiro, tomando como
símbolo aquele que foi o primeiro índio a se habilitar a
um mandato eletivo federal e o único a se eleger
deputado.

A presença de Mário Juruna nesta sessão
simboliza toda uma preocupação que devemos ter
para com as nações indígenas, muito menos pelas
condições em que essas viviam originariamente,
como se organizavam, e muito mais pela presença
predatória do homem branco, que, destruindo, sem
pre se aproveitou das civilizações indígenas, o que
levou Darcy Ribeiro a descrever o Brasil como um
grande moinho que, primeiro, moeu os índios; depo
is, os negros; e, finalmente, todos aqueles que se
dedicam ao trabalho.

Com sua cultura, os indígenas têm trazido para
as demais civilizações os benefícios da natureza, isso
que chamamos de biodiversidade e que eles cha
mam, natural e originariamente, de natureza. Quando
todos falam em preservar, eles preservaram. E os que
mais falam em preservar são os que mais destruíram.
Aliás, fala-se até em pagar pela emissão de gás car
bônico, pela poluição atmosférica produzida pelos
brancos desenvolvidos, que estão sendo salvos pela
capacidade de filtragem do ar das florestas, preserva
das graças à presença dos índios.

Se analisarmos como ficou o conjunto de nos
sas riquezas, tomando como base os recentes 500
anos de História do Brasil, verificaremos que s6 há
preservação onde o homem branco não esteve. Onde
o homem branco ocupou, houve um desenvolvimento
nada sustentável.

Para onde nos tem levado o tipo de desenvolvi
mento que perseguimos com nossa cultura e saber,
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que presumimos ser tão maior que o dos indígenas?
O que temos feito das nossas próprias vidas na orga
nização de sociedades competitivas, que ficam a cor
rer, pura e simplesmente, perseguindo cada vez mais
o sucesso e o lucro, esquecendo-se de ver a planta
crescer, de entender a reprodução dos bichos e que
somos uma parte insignificante de um planeta que
por nós mesmos está sendo destruído?

Fala-se que a humanidade enfrentará o grave
problema da falta de água. O Brasil detém 8% das
águas do mundo. Essa água está principalmente na
região amazônica e no Pantanal. A preservação da
mata e, por conseqüência, dos mananciais garantirá
ao nosso País i9. possibilidade de abastecimento na
crise que virá. Existem dados sobre isso. Temos água
potável para mais 40 anos no planeta.

A indagação que fica é: afinal de contas, para
que esse padrão de sociedade capitalista que vai
sendo organizado em detrimento da possibilidade de
convívio com seus semelhantes? Temo toda vez que
vejo preocupação em organizar uma nação indígena,
porque aqueles que dizem que vão organizar, com
certeza, vão tentar descaracterizar aquela nação,
aculturá-Ia, tirar··lhe o que ela tem de mais puro e de
mais sagrado: a percepção exata do valor da nature
za, do convívio Gom o outro, do amor, da solidarieda
de, que cada ve.z mais desaparece no mundo.

Esta sessão objetiva não apenas ser uma ho
menagem às populações indígenas, mas também
lembrar o quanto elas ainda têm a nos ensinar.

Vivemos preocupados em saber como vamos»·
ocupar mais o nosso tempo, quando deveríamos es
tar preocupados com o que fazer do tempo disponível.
Poderíamos aproveitar mais o que a vida e o planeta
Terra têm a nos oferecer, enquanto este não é destru
ído pela chamada evolução.

Aí chegamos a uma outra indagação: afinal de
contas, quem são os evoluídos? Serão aqueles que
agora gastam muitos bilhões de dólares para recupe
rar parte da natureza destruída? Serão os que destru
íram e agora trabalham para recompor as florestas e
os rios? Ou serão aqueles que, pela intuição, pela
própria cultura, preservaram tudo isso?

Além da homenagem a todos os senhores, esta
sessão vale como um alerta. Ou entendemos ser fun
damentai recuperar o que os senhores preservam, os
valores do ser humano, ou, então, não poderemos
buscar o caminho da felicidade comum a todos, e es
taremos nos transformando nos mais primitivos seres
da nossa espéciE~.

Os senhores têm um grande papel. Nós temos
um outro: torná-los mais visíveis. Vai crescendo no
mundo a consciência da importância de preservar
mos o estado natural de vida das nações indígenas.
As nações, indígenas só querem uma coisa: viver em
paz. Não se conhece a doença transmitida dos índios
para os brancos, mas é incontável o rol de doenças
transmitidas dos brancos para os índios. O que esta
mos fazendo com vocês?

O reconhecimento das nações indígenas como
autônomas, absolutas, naturais e territoriais é dever
daqueles que esperam que os direitos humanos se
jam verdadeiramente respeitados.

Tenho muito orgulho de estar entre vocês nesta
sessão. Mais do que uma homenagem, agrade
ço-lhes, em nome do meu partido, pela cultura que
transmitem às pessoas de bem.

Os ignorantes não percebiam a importância po
lítica de Mário Juruna no início do seu mandato.
Essas pessoas não viam que aqui estava o espécime
representativo do brasileiro, não daquele brasileiro
que se criou a partir do descobrimento pelos portu
gueses, mas daquele que aqui está desde os tempos
imemoriais, tomando conta desta terra, do nosso sa
grado território e das riquezas naturais.

Neste dia, talvez estejamos dando um pequeno
e simples passo, mas ele representa muito, porque é
dado por pessoas de boa vontade. Estas entendem
que, se não nos voltarmos para a preservação abso
luta dos valores naturais, nosso planeta deixará de
existir. Os senhores são o exemplo dessa luta pela
própria sobrevivência. Sobreviveram a nós e agora
nos ajudarão a sobreviver.

Juruna, muito obrigado porter estado entre nós,
com o seu mandato. Agradeço a todas as nações indí
genas pelo exemplo de vida e pelo procedimento di
dático que têm transmitido ao conjunto da humanida
de.

Sejam bem-vindos. Esta é a Casa do povo brasi
leiro; por conseqüência, das nações indígenas.

Obrigado pela presença. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Concedo a palavra ao nobre Deputado Wilson Santos,
que falará pelo Bloco Parlamentar PMDB/PSTIPTN.

O SR. WILSON SANTOS (Bloco/PMDB - MT.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, o ex-Deputado Mário Juruna esteve nes
ta Casa exercendo, por quatro anos, mandato pelo
Partido Democrático Trabalhista, representando na
quela oportunidade o Estado do Rio de Janeiro, ape
sar de ser mato-grossense como eu.
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o Deputado Miro Teixeira foi muito feliz quando
propôs a realização desta sessão de homenagem
aos índios e ao ex-Deputado Mário Juruna. É muito
positivo a Câmara Federal iniciar a comemoração dos
500 anos do descobrimento oficial do Brasil com uma
sessão de homenagem aos índios e ao nosso colega
ex-Deputado Federal, Mário Juruna, que no início dos
anos 70, buscando representar seus irmãos, percor
ria os caminhos da Capital do Estado de Mato Gros
so.

Foi na Universidade Federal que Juruna - orien
tado por alguns professores - começou, já em mea
dos dos anos 70, a não acreditar no que o homem
branco falava e a desconfiar das suas eternas menti
ras e enganações. Ora, a nação Xavante, localizada
em Barra do Garças, encaminhava Juruna a Cuiabá.
Lá, ele conversava com as autoridades, fazia acordo
com elas e retornava a sua nação indígena, aguar
dando o cumprimento das promessas. O tempo pas
sava e não se cumpria acordo algum.

Cansado de ir e vir, de fazer entendimentos, as
sumir compromissos e ver o homem branco não os
cumprindo, Mário Juruna resolveu usar um gravador
para registrar o que as autoridades lhe falavam. Ele
passou a gravar os compromissos e os acordos que o
homem branco fazia com a sua nação Xavante de
Barra do Garças.

Esse fato histórico merece profunda análise so
ciológica. Um índio do interior de Mato Grosso, na re
presentação legítima da sua comunidade, deixa sua
aldeia e vai à Capital do Estado dialogar com as auto
ridades. Cansado de ser enganado, adota o gravador
como testemunha dos entendimentos entre a nação
indígena e os homens brancos.

Como Mário Juruna, Mato Grosso deu ao País
um dos maiores homens que viveram durante esses
cinco séculos no Brasil. Refiro-me ao neto de índios,
não da nação Xavante, mas da nação Borora, nascido
no coração do pantanal, Cândido Mariano da Silva,
mais conhecido como Rondon. Este, segundo Roose
velt, foi o maior homem já nascido no Hemisfério Sul.
Roosevelt, após ter estado no Brasil e acompanhado
o trabalho do Marechal Rondon, disse uma frase céle
bre: "No Hemisfério Sul existem duas grandes obras:
uma, o canal do Panamá; a outra, a obra humanitária
do Marechal Rondon".

Nas veias de Rondon, como nas dos que aqui
estão, corria o sangue indígena. Neto dos bororos,
tornou-se órfão muito cedo, e um tio o levou para Cui
abá. Aos 16 anos, foi levado ao Rio de Janeiro e aden
trou a academia de Realengo. Rondon, em 1909, é

convocado pelo Presidente Nilo Peçanha para assu
mir a Presidência de um órgão, que a partir dali esta
ria sendo criado para tratar da causa indígena: o Ser
viço de Proteção aos índios, depois transformado em
Fundação Nacional do índio; hoje, FUNAI. Se voltás
semos 91 anos, estaria ali o Major Cândido Mariano
da Silva Rondon como Presidente do Serviço de Pro
teção aos índios; hoje FUNAI.

Sr. Presidente, gostaria de falar sobre isto uma
tarde inteira. Fala-se muito de tanta coisa menos im
portante do que nossos irmãos índios, os primeiros
donos desta terra.

Antes de vir para esta sessão, assistia a um pro
grama da TV Câmara - que, aliás, é um espetáculo, e
tem de ser prestigiada por este País; seus filmes e de
bates devem ser copiados por qualquer televisão do
mundo -, que mostrava simplesmente a relação de
Darcy Ribeiro, um dos maiores filósofos, sociólogos e
antropólogos, com os índios.

Desejo dizer a Juruna e aos seus irmãos que o
Brasil só lhes deve; vocês, que eram 5 milhões há 500
anos e hoje são apenas 345 mil.

V. Ex!!, Deputado Juruna, foi o único indígena le
gítimo que ocupou a tribuna desta Casa. Pesquisei
sobre a sua atuação parlamentar nesta Casa e vi que
V. Ex!! foi autor de vários projetos de lei, entre os quais
o que determina que a FUNAI seja administrada por
um conselho diretor composto por pessoas apon
tadas pelas comunidades indígenas e estabelece a
criação de conselhos indígenas para a fiscalização da
administração. V. Ex!! propôs sanções a funcionários da
FUNAI que permitirem arrendamento ou invasão das
terras dos seus irmãos.

V. Ex!!, ex-Deputado Mário Juruna, propôs a
criação de uma Comissão Permanente do índio. v. Exª
é autor de uma dezena de projetos da maior impor
tância. Sua passagem foi profícua e importante para a
nação indígena.

Parabéns aos índios, parabéns ao ex-Deputado
Juruna, meu irmão mato-grossense, homem exem
plar, que marcou, sem dúvida, a sua passagem histó
rica por esta Casa.

Que o Brasil, nos 500 anos, reflita sobre tantos
males que causou aos índios, ao meio ambiente. É
tempo de reflexão.

O Presidente da FUNAI, que não tem orçamen
to para quase nada- minguado, raquítico, insuficiente
para tratar, de forma séria, a questão indígena -, tem
um grande desafio, porque aí está a proposta para a
ocupação das áreas indígenas, para a exploração de
suas madeiras e dos seus minérios. Essa é uma
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questão que deve ser tratada com muita responsabili·
dade e com muito cuidado.

Parabéns ao Brasil, parabéns aos primeiros ha
bitantes, parabéns aos nossos irmãos indígenas.
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Concedo a palavra ao Deputado Professor Luizinho,
que falará pelo PT e disporá de 5 minutos na tribuna.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente; Sr's e Srs. Depu·
tados; Sr. Presidente da FUNAI e toda a comunidade
indígena presente à Câmara dos Deputados para ho
menagear o Cacique Mário Juruna; Sr. Mário Juruna,
a quem homenageamos hoje e, na sua pessoa, o
povo Xavante e os demais povos indígenas do Brasil,
à medida que nos aproximamos do dia 22 de abril,
percebemos a multiplicação dos preparativos para a
festa do Descobrimento do Brasil. Como anunciam os
arautos de Dom Fernando Cardoso no Ministério dos
Bingos e do Turismo, a festa promete ser grandiosa.

Uma cruz de aço inoxidável de 17 metros de ai·
tura foi erguida sobre um pedestal de granito de 60 to·
neladas, pintado de verde e amarelo, em Coroa Ver
melha, Santa Cruz de Cabrália, no local em que teria
sido rezada a Primeira Missa.

Fogos de artifício deverão iluminara madrugada
do 22 de abril na região de Porto Seguro, sul da Ba
hia, onde a sede oficial do Governo Federal estará
instalada. Bandas de música soarão as tubas, os ta
róis e os trombones, superando a algazarra das aves
canoras da Terra dos Papagaios. Eos papagaios fica
rão espantados com os tiros de canhão disparados
para saudar () Presidente de Portugal e o Rei de
Espanha, convidados de honra para a solenidade.

Uma réplica da caravela de Cabral- construída
na Base Naval de Aratu ao custo de 4 milhões de reais
surgirá no horizonte e canoas com "índios", entre as
pas, abordarão a nau para simbolizar o encontro su
postamente amistoso entre os dois povos.

Finalmente, para que o oba-oba do Descobri·
mento corra tranqüilo, a Polícia Militar foi convocada
para manter à distância os participantes da Marcha
Indígena que está sendo organizada pelo Movimento
de Resistência Indígena, Negra e Popular.

Sr. Presidente, para esse Movimento e para nós,
do Partido dos Trabalhadores, não há razão alguma
para todo esse carnaval em torno dos 500 anos. Para
nós, a história do Brasil são outros 5001

A historiografia oficial pinta o Descobrimento do
Brasil em tonalidades cor-de-rosa, como se a forma·
ção de nosso País tivesse ocorrido em clima de paz,

cordialidade, fraternidade. De acordo com a visão dos
ideólogos oficiais, é como se Deus, num dia de muita
inspiração, tivesse resolvido formar o povo mais ale·
gre do mundo, misturando, neste paraíso tropical, as
três raças: européia, indígena e africana.

Quinhentos anos depois, mesmo com as mani
festações camufladas de racismo, mesmo ganhando
um salário mínimo de 151 reais, como foi proposto, e
mesmo convivendo com a maior concentração de
renda do mundo, continuaríamos a ser um povo amá·
vel, cordial, muito feliz. E governados por um sociólo
go esclarecido - cuja esposa entende de povo, é ano
tropóloga! -, e, o que é realmente importante, com os
portos escancarados às nações amigas, que nos aju
darão a conquistar todas as benesses da nova econo
mia informatizada multimídia.

Infelizmente, Sr. Presidente, a realidade sempre
foi e é muito mais dura para o povo brasileiro em ge
rai, em especial para os descendentes dos povos neM
grõs da África e para os povos indígenas. -

Como informa o grande Darcy Ribeiro em seu li
vro "O Povo Brasileiro", a visão inicial, decorrente do
primeiro encontro entre os portugueses e os índios do
sul da Bahia, foi mesmo idílica. Os índios julgavam es
tar recebendo representantes de seus deuses. Já os
portugueses, diante da nudez de tantas mulheres, pa
reciam estar chegando ao paraíso. O sonho, no en·
tanto, durou pouco. "Nos anos seguintes - diz Ribeiro
-, essa visão idílica se anula e reverte-se no seu con
trário: os índios começam a ver a hecatombe que caí
ra sobre eles. Maíra, seu deus, estaria morto? Como
explicar que seu povo predileto sofresse tamanhas
provações? Tão espantosas e terríveis eram elas que
para muitos índios melhor fora morrer do que viver".

Os povos indígenas foram transformados em
escravos e suas terras começaram a ser confiscadas.
Os do litoral foram tangidos para o interior, o que fo·
mentou inúmeras guerras tribais. Aqueles povos fo·
ram sendo explorados, inicialmente na indústria do
pau-brasil. E depois foram morrendo ou de tristeza,
ou devido à violência e às doenças dos brancos, para
as quais seus xamãs não tinham remédio. Mais tarde
começou a importação de escravos negros. Valendo
uma quinta parte do preço de um negro importado 
informa Darcy Ribeiro -, o índio cativo se converteu
em escravo das pessoas mais pobres, numa socieda
de em que os europeus deixaram de fazer qualquer
trabalho manual. E assim toda tarefa cansativa, fora
do eito privilegiado da economia de exportação, que
cabia aos negros, recaía sobre o índio.
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Naquela altura, o Brasil já se havia transformado
num "moinho de gastar gente", diz Darcy Ribeiro.
Como se vê, a formação do nosso País não teve nada
de idílico. Aqui, sim, houve muito sangue, suor e lágri
mas. O nosso País foi forjado com o ferro da espada
do colonizador e com o fogo da cruz dos soldados da
Companhia de Jesus, interessados na dilatação do
império e da fé.

Quando a frota de Cabral aportou na Bahia, em
1500, estima-se que a população indígena no Brasil
era constituída de 3 milhões a 5 milhões de pessoas.
Quinhentos anos depois, sobraram pouco mais de
300 mil pessoas, 30 mil das quais são índios desalde
ados, vivendo nas periferias de grandes cidades, in
clusive em São Paulo. Ainda assim, são mais de du
zentos povos, que falam 190 línguas diferentes.

Os índios começaram a ser exterminados logo
após a chegada dos portugueses. Foram estigmatiza
dos como antropófagos, como animais selvagens.
Depois que passaram a ser explorados, foram consi
derados pessoas incompletas, que precisavam ser
catequizadas. E ainda hoje continuam a ser assassi·
nados, explorados, enganados, perseguidos. Preci
sam ser extintos para que as suas terras sejam utiliza·
das pelos ''verdadeiros brasileiros" e tenham algum
sentido econômico além do sentido cósmico que lhes
dão os povos indígenas. Para os índios, a terra é fonte
e mãe da vida. Mais que um pedação de chão, é a
base de seu sustento, o jazigo de seus ancestrais, o
local onde se reproduzem a sua cultura, a sua identi
dade e a sua própria organização social.

Quero mencionar alguns exemplos rápidos para
ilustrar as péssimas condições a que os povos indíge
nas estão submetidos.

O Conselho Indigenista Missionário - CIMI re
gistrou, em seu último relatório de violência, que a ter
ra dos ianomâmis, em Roraima, continua sendo inva
dida por garimpeiros e que grande parcela daquele
povo sofre hoje surtos de tuberculose. Dezenas de ín
dios continuam sendo assassinados por motivos di
versos e é preocupante o crescimento de atos violen-, '
tos praticados por agentes do Poder Público.

O CIMI registra a existência de 109 conflitos en
tre índios e posseiros em todo o País, provocados, em
grande parte, pelo INCRA, que insiste em definir as
sentamentos sobre terras reconhecidamente indíge
nas. Em Dourados, no Mato Grosso do Sul, 45 índios
guarani e kayová se suicidaram em 1999, devido à fal
ta de demarcação de suas terras, que os impede de
viver de acordo com os valores de sua cultura.
Trata-se de tragédia recorrente, que as :autoridades

federais deixam acontecer sem tomar as providênci
as devidas. Por que razão?

Sr. Presidente, estudo do Instituto de Medicina
Tropical de Manaus, de 1995, mostrou que a expecta
tiva de vida dos índios é de apenas 42,6 anos, em mé
dia. Em confronto, a expectativa de vida média dos
brasileiros em geral é de 57 anos, segundo a Organi·
zação Mundial da Saúde. Este é mais um dado das
condições em que as populações indígenas vivem
em nosso País, que delas se orgulha da boca para
fora.

De fato, a sociedade brasileira não reconhece
que o Brasil é um país pluriétnico, a não ser nas aulas
de história do primeiro grau ou nos desfiles carnava
lescos. Na prática, continua achando que "há muita
terra para pouco índio"; assim, além de permitir a in
vasão das terras indígenas, não permite a realização
da reforma agrária em favor dos trabalhadores rurais
sem terra. Por quê? Porque continuam a prevalecer
os interesses dos latifundiários, dos mineradores, dos
madeireiros e, agora, mais recentemente, dos gran
des laboratórios multinacionais interessados nas es
sências e na biodiversidade da Floresta Amazônica.

Em 1988, a Constituição Federal consignou
uma grande vitória para os povos indígenas, reconhe
cendo os seus direitos sobre suas terras, seus usos e
costumes. A propaganda oficial do Palácio do Planal
to diz que há no Brasil 551 terras indígenas, das quais
63% estariam demarcadas. O CIMI, no entanto, afir
ma que são 753 as terras indígenas no Brasil, e que,
portanto, o Governo Federal não reconhece 192 de
las. Pelos parâmetros estabelecidos pelo Decreto nº
1.775, que trata da demarcação, o CIMI chegou à
conclusão de que, na verdade, apenas 219 terras in
dígenas encontram-se realmente demarcadas, isto é,
estão registradas em cartórios de registros de imóve
is municipais e no Serviço do Patrimônio da União. E
o que é pior: cerca de 80% das terras indígenas de
todo o País estão invadidas por posseiros, fazendei
ros, madeireiros e outros interesses. A Constituição
Federal, portanto, tornou·se letra morta nesta ques
tão.

Alguns dizem que o Governo Federal não tem
uma política indigenista. Para ser exato, é preciso di
zer que o Governo de Fernando Henrique Cardoso
tem uma política antiindigenista. Este Governo fez,
faz e fará tudo o que estiver ao seu alcance para con
trariar os interesses dos povos indígenas do Brasil 
esta é a verdade. Um exemplo é a tramitação do Esta
tuto das Sociedades Indígenas, proposta apresenta-
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da pelo atual Líder do meu partido, Deputado Aloizio
Mercadante, em 1991.

Depois de longas negociações, o Projeto de Lei
nll 2.057, de 1991, estava pronto para ser encami
nhado ao Senado. Por determinação do Presidente
Fernando Henrique, no entanto, continua paralisado
na Mesa Diretora desta Casa, à espera de uma deci
são quanto a um requerimento apresentado pelo en
tão Deputado Artur da Távola, que solicitou fosse a
matéria votada pelo Plenário desta Casa.

A novidade que trago aos senhores nesta tarde
é que o Presidente Fernando Henrique Cardoso teria
determinado a elaboração de um novo Estatuto, que
estaria sendo examinado pelo presidente da FUNAI e
apresentado ao País por ocasião das festas dos 500
anos. Trata-se, portanto, de um novo Estatuto dos Po
vos Indígenas para português ver! Uma proposta que
certamente atende aos interesses dos maiores inimi
gos dos índios.

Diante desse quadro, devo repetir que não te
mos razão alguma para comemorar os 500 anos da
fundação do Brasil. Ao contrário, temos razões sufici
entes para combater essas comemorações que estão
sendo presididas pelo Ministro Rafael Greca, pessoa
caricata, suspeita de corrupção no negócio dos
bingos, e que s6 não foi demitida pelo Presidente
Fernando Henrique para não atrapalhar os preparati
vos da festa.

Nos protes1os que a Resistência Indígena, Ne
gra e Popular vai organizar em Brasília e no sul da Ba
hia, vamos lutar para que as terras indígenas sejam
realmente demarcadas, o racismo deixe de ser uma
característica dos brasileiros, a reforma agrária se
transforme em realidade. Somente assim passare
mos a construir um país do qual possamos realmente
nos orgulhar.

Sr. Presidente, consideramos que não temos
muito o que comemorar nos 500 anos do Brasil, por
que a história do Brasil são outros quinhentos, incluin
do a perseguição e a dizimação do índio brasileiro,
como também o racismo imposto, por exemplo, ao ne
gro.

Por isso, deixamos o nosso grito: Viva o Cacique
Mário Juruna, na preservação das etnias e dos povos
brasileiros! (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Concedo a palavra ao nobre Deputado Dr. Hélio, pelo
PDT.

S. Exa. disporá de 5 minutos na tribuna.
O SR. DR. HÉLIO (PDT - SP. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, Deputado Severino Caval-

canti; Sr. Presidente da FUNAI, Dr. Carlos Frederico
Marés de Souza Filho; srªs e Srs. Deputados; meu
colega, Deputado Federal, Mário Juruna; meus ir
mãos índios; senhoras e senhores, ao homenagear
mos hoje o índio brasileiro, quero lembrar as palavras
de Castro Alves: "Ontem, simples fortes, bravos; hoje,
míseros escravos, sem luz, sem ar, sem razão".

Neste momento, queremos denunciar o desca
so, o despreparo e a falta de apoio com que os suces
sivos Governos e as autoridades têm tratado o índio
durante esses 500 anos, já que não têm atendido sa
tisfatoriamente às suas demandas. Isso acaba des
pertando profunda discussão acerca da exploração
madeireira e mineral em terras indígenas e norteia a
tão sonhada demarcação de suas terras. Até hoje, o
Projeto de Lei nº 2.051, de 1991, que cria o Estatuto
do índio, não foi aprovado por esta Casa.

Ao falar do índio, é preciso falar de Mário Juru
na, único Deputado Federal índio deste Brasil, que
assumiu o mandato na Legislatura de 1983 a 1987,
eleito pelo PDT do Rio de Janeiro - acompanhava a
caravana da volta de Brizola do exílio.

Filho de Isaías Butsé e de Mercedes Ro Otsitsi
na, Juruna se notabilizou pela luta contra a ditadura,
com o seu famoso gravador. Que saudade desse gra
vador, tão atual ainda hoje! O gravador, hoje, resgata
a transparência e a credibilidade na política. O seu
exemplo simbólico é muito atual, Juruna.

Esse índio xavante soube fazer a história de luta
pelo seu povo. Foi chefe da Aldeia Xavante de Namun
jurá, sua aldeia, na reserva indígena de São Marcos, no
Município de Barra do Garças, em Mato Grosso.

Para mim, como seu conterrâneo de Mato Gros
so, hoje Mato Grosso do Sul, esta é uma homenagem
muito importante.

Nesta Casa, Juruna foi suplente da Comissão
de Agricultura e Política Rural e membro titular da Co
missão do Interior. Em suas missões no exterior, foi
delegado dos índios brasileiros junto ao IV Tribunal
Bertrand Russel sobre Direitos dos fndios das Améri
cas, em 1980, e Presidente desse Tribunal em Roter
dã, na Holanda.

O PDT cumpre, ao assumir Juruna nesta Casa
como uma liderança, o papel de luta a favor das mino
rias deste País. Esse é o papel que tem o PDT nesta
Casa, tendo Juruna como símbolo.

Juruna é hoje Assessor Técnico da Liderança
do PDT, e tem como objetivo a criação de uma Orga
nização Não-Governamental, a Organização Mário
Juruna pelo fndio. Ambientalistas, empresários e Po-
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deres Públicos - Executivo e Legislativo -, por favor,
ajudem Juruna nessa empreitada.

Atualizadíssimo, ele entende que o atual Gover
no está tratando o índio e a natureza de forma displi
cente, sem a prioridade que o assunto, nacional e in
ternacionalmente, merece, agindo da mesma forma
que os Governos militares, que ao menos naquela
ocasião eram paternalistas. Hoje isto é necessidade
imperiosa e estratégia nacional.

Nos 500 anos do descobrimento do Brasil, indig
namo-nos com a exclusão social desse povo que foi
dizimado, reduzido - de milhões de autênticos brasi
leiros a milhares de índios divididos em várias etnias,
pobres, infelizes, com seus campos cada vez mais
estreitos, com seu pão cada vez menos farto e ainda
com muitas doenças. É de se perguntar: o que restou
do índio? O que fizemos? Conseguiremos preservar
a mesma cultura indígena?

Dessa forma, entendemos a sua luta, Mário Ju
runa, como a luta de todos os índios e de todos nós,
brasileiros. Ea finalidade dessa luta é salvar o homem
- incluindo aí o índio - e a natureza, ou seja, resgatar
o bem-estar do índio, preservar o mundo habitável,
resguardando as nossas florestas, a nossa água, res
peitando o nosso universo natural, tendo o homem
como o centro do universo social.

Parabéns, índios brasileiros! Parabéns, Mário
Juruna! (Palmas.)

Durante o discurso do Sr. Dr. Hélio, o
Sr. Severino Cavalcanti, 2º Vice-Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupa
da pelo Sr. Alceu Col/ares, § 2º do art. 18
do Regimento Interno.

o SR. PRESIDENTE (Alceu ColmarCollares)
Concedo a palavra ao nobre Deputado Haroldo Lima,
pelo PCdoS.

O SR. HAROLDO LIMA (Bloco/PCdoB - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente que ora con
duz estes trabalhos, Deputado Alceu Collares; Sr.
Presidente da Funai, Carlos Frederico Marés; srªs e
Srs. Deputados; ex-Deputado Mário Juruna, de quem
fui colega nesta Casa, com muita alegria e muita hon
ra; companheiros e amigos índios do Brasil, parabe
nizo a bancada do PDT, na pessoa do Presidente,
Deputado Alceu Collares, um dos mais combativos,
dignos e tradicionais membros do partido, e também
na pessoa do Líder da bancada na Câmara dos
Deputados, Deputado Miro Teixeira, pela iniciativa de
promover esta homenagem aos índios brasileiros.

Nesta sessão, presta-se particular, sincera, sen
tida e simbólica homenagem ao ex-Deputado Mário
Juruna, primeiro e único índio brasileiro a falar desta
tribuna onde estou, a tomar posse nesta Casa e a
presidir uma Comissão Permanente - cheguei a ser
seu Vice-Presidente -, criada por iniciativa própria: a
Comissão do índio, à época, contando com apoio de
muitos Deputados, entre os quais me incluo.

Estamos num momento singular da nossa histó
ria: comemoramos os 500 anos da chegada dos por
tugueses ao nosso País. Por isso, tive o cuidado de
colher alguns dados que relatam esse episódio.

Livro recentemente editado, de autoria de Edu
ardo Bueno, conta que, quando chegaram as carave
las portuguesas, ao se aproximarem das praias de
Porto Seguro, em meu Estado, a Bahia, encontraram
um grupo de homens: os índios.

Diz o autor:

Os homens que estavam na praia
eram Tupiniquins. Uns dois mil anos antes,
tinham partido dos vales dos Rios Madeira e
Xingu (afluentes da margem direita do Ama
zonas) em busca de uma longínqua Terra
Sem Males. Não a acharam, mas acharam
Pindorama, a Terra das Palmeiras. Os Tupi
niquins estavam nus, raspavam os pêlos e
usavam armas de pau e pedra. Com elas,
haviam conquistado aquelas praias ensola
radas, expulsando para o sertão os antigos
senhores da costa, os Tapuia. Na manhã de
23 de abril de 1500, a visão dos homens
que estavam na praia e a visão dos homens
que estavam na proa começaram a se fun
dir. Dali iria nascer um novo mundo, chama
do Brasil.

Vivemos um momento delicado. Por um lado,
quer-se festejar os 500 anos da chegada daquela es
quadra que aportou nas praias brasileiras; por outro,
temos de examinaro que aconteceu com os donos da
terra, que lá estavam mais de 2.500 anos antes de a
esquadra chegar.

Sr. Presidente, naquele canto, estavam, como
disse Eduardo Bueno, os Tupiniquins, que há dois mil
anos haviam chegado do Amazonas em busca do
que chamavam de terra sem males, e encontraram
uma terra com males. Uma parte daquele pessoal
eram os pataxós e os pataxós hã-hã-hães, represen
tados aqull por Paulo Titiá Pataxó. Esse grupo é dirigi
do por Gerson Pataxó e é o mesmo que há pouco
tempo viu, aqui em Brasília, um de seus filhos, Galdi
no Pataxó, ser queimado em praça pública. Pergunto:
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o que aconteceu com esse grupo, com esses perso
nagens, com esse povo todo, especialmente com os
pataxós, naquele mesmo canto, em Porto Seguro, no
Monte Pascoal, naqueles recantos da Coroa Verme
lha?

Criou-se uma nação à custa do aniquilamento
dos antigos donos desta terra, que não foram respei
tados. E é crucial que se vá fazer uma grande festa
em comemoração aos 500 anos do Brasil ao lado das
vítimas. E mais que isso, no caso específico dos pata
xós, a quem estão pedindo para baterem palmas,
quando celebrarem a missa, são os mesmos povos
que não têm suas terras reconhecidas até hoje!

Até hoje os pataxós estão com processo trami
tando no Supremo Tribunal Federal para que suas ter
ras sejam respeitadas. O Relator do projeto é o Minis
tro Nelson Jobim, com quem já conversei sobre o as
sunto, que apresentou muitas dificuldades para resol
ver a questão - como eu propunha e diversos outros
que lá foram -, pelo menos a dos pataxós, até o dia do
descobrimento.

Não podemos aceitar que se faça uma festa so
bre os escombros dos pataxós, sobre seus túmulos.
Temos, pelo menos antes dessa festa que o Governo
Federal está promovendo, de resolver a questão dos
pataxós hã-hã-hães e dos pataxós de Porto Seguro.

Sr. Presidente, sei que o tempo já se esgotou,
mas quero dar um aperto de mão caloroso em todas
as Lideranças indígenas aqui presentes, saudar o
Presidente da FUNAI, desejar que S. Sª faça um bom
trabalho e envide todos os seus esforços no sentido
de resolver o problema dos pataxós, as vítimas mais
dramáticas de toda essa descoberta. Dou um aperto
de mão muito sincero, muito saudoso em meu caro
colega e amigo Mário Juruna, que prestou grandes
contribuições a esta terra, em defesa de seu povo, em
defesa de sua gente.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares) - Conce

do a palavra ao Deputado Lincoln Portela, que falará
pelo Bloco Parlamentar PUPSL.

O SR. LlNCOLN PORTELA (PSL- MG. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªª e Srs.
Deputados, a questão indígena brasileira tem sido
objeto de muitas discussões, críticas e estudos, não só
no âmbito do Congresso Nacional - o foro adequado
para essas questões - como também em seminários e
congressos no Brasil e pelo mundo afora.

Convictos de que a tradição, os costumes e tudo
aquilo que se refere a sociedades indígenas são de
eJ{tnema importância, gostaríamos de tecer alguns

comentários que nos trarão à reflexão pontos mere
cedores de cuidadosa atenção.

Em primeiro lugar, gostaríamos de falar sobre a
condição jurídica do indígena no Brasil.

A Constituição Brasileira de 1988 alterou súbstan
cialmente a filosofia e apostura até então adotadas
em relação aos índios> e aos seus direitos. À luz de
uma visão mais realista, a Carta Magna do Brasil re
conhece os índios como povos culturalmente diferen
ciados e substitui a concepção vigente de integração
dessas comunidades 'à sociedade nacional. O novo
texto constitucional reconhece, oficialmente, a diver
sidade cultural dos índios e o seu direito à preserva
ção dos hábitos e das diferenças que os caracteri
zam.

O art. 232 confere legitimidade' a quaisquer
ações processuais impetradas pelos índios e encar
rega o Ministério Público de defendê-los judicialmen
te, garantindo, assim, os seus direitos. Uma vitória
para os índios que, hoje, têm assegurado por lei o di
reito de manterseus costumes, culturas, religiões, lín
gua e tradições. Ganharam também os brasileiros,
que passaram a contar com uma legislação moderna
e democrática, que não se descuidou dessa parcela
tão importante e expressiva da população, que preci
sa ser resguardada como um dos tesouros étnicàs do
Brasil.

Ao reconhecer essas diferenças, a Constituição
Federal de 1988 alterou todas as concepções e medi
das adotadas em relação aos índios. Paralelamente,
tornava-se imprescindível a necessidade de o Estado
brasileiro adequar-se à nova situação e ao espírito da
nova Carta Magna do País. A iniciativa de discutir
essa reformulação, indispensável ao cumprimento da
Constituição, ficou a cargo da Procuradoria-Geral da
República do Brasil. '

Os benefícios da nova Constituição, entretanto,
não se fizeram sentir na prática. Por falta de adequa
ção aos novos conceitos e da regulamentação do pró
prio texto Constitucional, as mudanças administrati
vas verificadas na Funai, a partir de 1988, não logra
ram êxito e permitiram a continuidade da política anti
ga, calcada no integracionalismo e na figura da tutela,
razão pela qual a nossa sociedade, ainda hoje, tem
imenso preçonceito em relação ao índio, ainda o tra
tando de forma hostil e não considerando os seus re
ais direitos jurídicos - deveriam ser tratados como
brasileiros 'guais.

Exemplo desse preconceito é o fato de, em toda
a história do Congresso Nacional, ter sido eleito ape
nas um membro da comunidade indígena para repre-
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sentá-Ia; este exercendo apenas um único mandato.
Parabéns, Deputado Mário Juruna, pelo seu trabalho,
pela sua iniciativa e competência, vencendo esse
preconceito.

Ao homenagear os índios brasileiros nesta ses
são solene, enaltecemos a figura do ex-Deputado Fe
deral Mário Juruna, reconhecidamente uma pessoa
integrada na sociedade branca, que soube não só fa
zer o elo entre a cultura indígena, da qual se originou,
e a nossa, como também teve a capacidade de dis
cutir em igualdade de condições os problemas nacio
nais que, à sua época, preocupavam a sociedade bra
sileira.

Sr. Presidente, gostaria de chamar a atenção
deste Congresso Nacional e de todos aqueles que la
butam na causa indígena para uma questão preocu
pante, qual seja, a hipocrisia da comunidade interna
cional, travestida de única protetora dos direitos dos
índios em solo brasileiro, quando, na realidade, se es
queceram de conservar com vida os primeiros habi
tantes de seus países, com certeza, populações indí
genas, merecedoras de cuidados, como o são as nos
sas atuais. Ressaltamos que os brasileiros são alta
mente capazes de cuidar de si próprios e de suas cul
turas, tanto as de origem branca, como as de origem
negra e indígena. Entretanto, é preciso ressaltar que
nós, brasileiros, não nos podemos omitir em relação
aos brasileiros mais brasileiros da nossa Pátria.

Finalizo com a frase de WiII Houghton: "Os ho
mens se orgulham de sua tolerância, mas deveriam
se envergonhar de sua omissão e indiferença".

Era o que tinha a dizer. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares) - Com a

palavra o nobre Deputado Marcos de Jesus, pelo
PSDB.

O SR. MARCOS DE JESUS (Bloco/PSDB - PE.
Pronuncia o seguinte discurso) - Sr. Presidente, no
bres Deputaqos, representantes das nações indíge
nas, Sr. Presidente da Funai, aproveito este momento
para, com alegria, enaltecer nossos irmãos índios, ao
mesmo tempo em que relato o início de tudo: a carta
de Caminha.

...assim seguimos nosso caminho, por
este mar de longo até terça-feira, oitava da
Páscoa, que foram 21 de abril que topamos
alguns sinais de terra, sendo da dita ilha,
neste dia, a horas de véspera, houvemos
vista de terra, a saber; principalmente de um
grande monte mui alto e redondo e de ou
tras serras mais baixas ao sul dele, e de ter
ra chã com grandes arvoredos, ao qual

monte o Capitão pôs o nome "o Monte Pas
coal", e a terra de "Vera Cruz"... e dali avis
tamos homens que andavam pela praia,
obra de sete ou oito... acudiram pela praia
homens, quando dois, quando três, de ma
neira que quando o batel chegou à boca do
rio eram dezoito ou vinte homens parados,
todos nus... Eles não lavram, nem criam,
nem há aqui boi, nem vaca, nem ovelha,
nem galinha, nem outra alimária, que costu
mava seja ao viver dos homens; nem co
mem senão desse inhame que aqui há mui
to, e dessa semente de frutos, que p terra e
as árvores de si lançam; e com isto andam
tais e tão rijos e tão nédios, que não somos
nós tanto quanto trigo e legumes come
mos...

Podemos estimar a existência de cerca de du
zentas sociedades indígenas no Brasil. Contudo, o
número exato não pode ser estabelecido. Ainda exis
tem grupos indígenas que vivem de forma autônoma,
sem manter contato regular com a sociedade nacio
nal. Além disso, a população dessas sociedades é
muito variável: tikuna, 20 mil; guarani, 30 mil;, kainga
ing, 20 mil; ianomâmi, 10 mil; e outros, como os
ava-canoeiros, cuja população atual é de apenas
quatorze pessoas, ameaçados de desaparecer.

Todas as tribos acima citadas estão praticamen
te extintas. Quanto ao grau de contato com a socieda
de, os nossos índios praticamente estão isolados. Ra
ros contatos intermitentes são realizados, preservan
do poucos traços de sua cultura e vivendo, na maioria
das vezes, como peão e bóia-fria.

Nossos índios foram dizimados, vitimados por
doenças trazidas pela civilização, ou simplesmente
incorporados a nossa cultura. No entanto, a própria
preservação de nossas matas e florestas depende
deles, pois ninguém melhor do que o índio sabe viver
em harmonia com a natureza, tirando dela o melhor
proveito, sem com ela sucumbir.

As sociedades indígenas são diferenciadas en
tre si: línguas distintas, traços de caráter, mitos. Essas
diferenças não podem ser explicadas apenas em de
corrência de fatores ecológicos ou r3zões econômi
cas.

Quanto à alimentação, algumas tribos possuem
uma agricultura rudimentar, mas ideal para o meio
ambiente, pois não cansa o solo nem devasta a flo
resta. Cultivam vários tipos de milho, mandioca e ou·
tras raízes. Muitas tribos, como a dos carajás, passa
ram a cultivar, após o contato com os brancos. Os ín-
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t ,;3 são essencialmente Goietore$ .:Ie frutas, eivas
medicinais e raízes, e também pescam e caçam. A
"V'lirria da~ <ribos não come aves. t~nilTlais domésti
cos e de pêlos, como macacos.

O pilão confeccionado pelos homens é utilizado
na maioria das tribos. A maneira de socar varia: algu
mas íl\dias soc,am de pé, outras de joelho. Socam o
milho, a mandioca, para fazer as papas. Socam o uru
cu para fazer aI:> tintas com as quais se pintam, e as
frutas para fazer os sucos.

Bebe:,n água esuco de frutas. Os frutos, como o
paqui. são pilados e aferventados, produzindo uma
bebida doce. Armazenam poucos alimentos: ovos de
tartaruga, milh() e ~andioca cozidos. A pesca e a
caça são consumid~ls na hora. As frutas colhidas ain
da verdes são enterradas para amadurecer. Fazem
duas grandes I'efeições: a primeira equivalente ao
nosso almoço e- a segunda ao anoitecer.

Quanto ao vestuário, as vestimentas usadas pe
los índios estão relacionadas com as necessidades
climáticas, a observação da natureza e os seus ritos e
festas. Esta é a razão de não usarem quase nada
para se cobrir, Ulma vez que vivemos em país tropical.
A sua \t,;...:.~;men1a não está associada a aspectos mo·
rais. Algumas tribos, como a dos índios tucuna, prati
camente extintos, na região do Acre, recebiam cor
rentes frias dos Andes e usavam o "cushmã", uma es
pécie de bata. As índias eram ótimas tecelãs.

Por obserll'arem OE; animais, principalmente as
aves, os homens se enfeitam mais do que as índias,
pois, da mesmé~ forma, na natureza, as plumagens
dos pássaros m.achos sãel dotadas de mais exuberân
cia. São as mulheres que, na maioria das vezes, aju
dam na pintura de seus maridos. Muitas dessas pintu
ras estão associadas a fe~ltas e a ritos e acompanha
das de máscarsls abstratas, dependendo da festa ou
do rito.

Mediantel:lxposlções, cursos, conferências, en
trevistas, debatt9S públicos ou jornalísticos, temos o
dever de criar, no seio da sociedade nacional, uma
consciência crítica quanto ao problema indígen~a e
quanto aos interesses e din3ib)s dos índios.

Devemos, ~m todos os níveis, principalmente- na
esfera política, intervir, inflwr e sobretudo reivindicar
em favor de nos:sos índios, que são os primeirüs h~lbi·

tantes deste nOHSO grandioso Brasil e os ve(dadeiros
e autênticos donos da nossa terra - ou seja, de suas
terras, o Brasil. Infelizmente, o índio tem sido injusti
çado e desprezado.

Quero aqu,i homenagear Márío Juruna, que re
presenta todas as nações indígenas, seus amigos e

seus irmãos; o Deputado Alceu Colfares, que está
presidindo esta sessão; e o Presidente da Funai.
Peço a Deus que o ilumine, o abençoe e lhe dê cada
vez mais sabedoria e inteligência para conduzir essa
grande instituição, fazendo cada vez mais justiça e
acolhendo os verdadeiros brasileiros e patriotas que
não depredam nossa natureza, nossas matas, não
contaminam nossos rios e não matam nossos animais
silvestres.

Parabéns, Cacique Mário Juruna, Presidente
Alceu Colfares e Presidente da Funai. Que Deus os
abençoe, em nome de Jesus. (Palmas.)

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares) - Direi al

gumas palavras, em nome da Mesa, ao encerrar esta
sessão solene requerida pelo eminente Líder Miro Te
ixeira, do Partido Democrático Trabalhista.

Foi exatamente o trabalhismo que teve perma
nente preocupação com as etnias. Antes e depois de
1964, conviveu-se sempre fraternalmente com todas
as raças. Mas foi depois de 1964, quando do ressurgi
mento das cinzas da ditadura, que Brizola, com a vi
são de grande líder e estadista, colocou no programa
e nos estatutos do nosso partido, como princípios fun
damentais e compromissos máximos do trabalhismo,
as etnias - não apenas o negro, mas principalmente o
índio, a mulher e os povos sofridos, espoliados e ex
plorados pelas elites e pelas classes dominantes.

Darcy Ribeiro, com a experiência que teve ao
longo de grande parte da sua vida como antropólogo,
vivenciando toda a cultura indígena dos mais diferen
tes segmentos, expôs um pensamento que me pare
ce de profundidade monumental: "A Nação brasileira,
o Brasil, o País parece um gigantesco moinho;
moeram os índios, moeram os negros, estão moendo
os pobres e os trabalhadores". Não há nada mais pro
fundo, mais correto e capaz de melhor refletir a dolo
rosa realidade dos índios, que, como donos do territó
rio brasileiro, aos poucos foram sendo espoliados, ex
plorados, massacrados, abandonados, excluídos; de
tal maneira que, de 6 milhões, hoje talvez não tenha
mos 400 mil.

E os vários institutos, agências e organizações
governamentais, ao longo da história da vida pública
do País, nunca tiveram competência, sensibilidade e
capacidade para atender à nação indígena na dimen
são do seu sofrimento e, principalmente, dos seus di
reitos.

Destaco também a presença, pela primeira vez
na história da vida pública brasileira, deste extraordi
nário líder indígena Juruna. Quem conviveu com ele,
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como nós, quem esteve verificando e constatando o
esforço feito diariamente pelo eminente líder Mário
Juruna em todas as Comissões de que fazia parte,
comprovou o testemunho, principalmente, do seu
sofrimento, da sua mágoa, da mágoa da nação indíge
na para com aqueles que agora vão completar 500
anos.

Estão fazendo as monumentais, as colossais
festas dos 500 anos. Pois quero dizer, em nome do
PDT, em nome do trabalhismo e em nome do esta
dista Leonel de Moura Brizola, que eles tinham de
começar a pagar a monumental dívida social para
com os índios e para com os negros. Exploraram a
sua terra, a sua natureza, a sua vida; destruíram a
sua família.

Por isso, cumprimento o nobre Líder Miro Teixei
ra, o ex-Deputado Mário Juruna, o nosso Presidente
da Funai e os demais Líderes. Tenho dito publicamen
te, desde que me conheço por gente, que venho de
uma descendência negra, por parte de pai, e índia,
por parte de mãe - charrua, lá das fronteiras do Uru
guai. Portanto, Juruna, a nossa afinidade, a nossa ca
pacidade de compreender o sofrimento que fizeram
com as nossas raças, o massacre que exerceram em
nossos direitos fundamentais.

Finalizando, aproveitamos a ocasião para reafir
mar o compromisso da Câmara dos Deputados com as
comunidades indígenas, ainda que não tenhamos mais
o privilégio de contar, em nossa composição atual, com
um representante nativo como Mário Juruna.

Para estarmos à altura de nossos mandatos, te
mos todos de lutar pelos povos que escreveram as
primeiras, gloriosas, fraternas e amigas páginas de
nossa história, garantindo-lhes o direito à sobrevivên
cia digna, ao respeito às suas culturas e sobretudo à
liberdade inalienável de viverem na terra de seus an
cestrais, na sua terra, na terra de vocês. (Palmas.)

V - ENCERAMENTO

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

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares) - Está en
cerrada a sessão.

(Encerra-se a sessão às 17horas e22 minutos.)

ATOS DO PRESIDENTE

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item I, alí
nea a, do Ato na Mesa nº 205, de 28 de junho de 1990,.

Resolve exonerar, de acordo com o artigo 35,
item I, da Lei nº 8.1.1.2, de 11 de dezembro de 1990,

ANA CRISTINA CUNHA TORRES, ponto nº 13490,
do cargo de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto
B, CNE-11, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados, que exercia no Gabinete do Quar
to-Secretár!o, a partir de 30 de março do corrente
ano.

Câmara dos Deputados, 30 de março de 2000.
Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, e o artigo 6º da Lei nQ 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, Resolve nomear, na forma do artigo 9º, item
11, da Lei nº 8.112, citada, KATIA REGINA DA
CONCEiÇÃO BICALHO para exercer, no Gabinete do
Quarto-Secretário, o cargo de Assistente Técnico de
Gabinete Adjunto B, CNE-11, do Quadro de Pessoal
da Câmara dos Deputados, criado pelo artigo 3º do
Ato da Mesa nll 15, de 26 de maio de 1987, combina
do com o parágrafo único do artigo 1ºdo ato da Mesa
nQ 1, de 24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 30 de março de 2000.
Michel Temer, Presidente.

REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÃO

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nº 1.818, DE 2000

(Do Senhor Aldir Cabral)

Solicita informações ao Senhor Mi
nistro da Defesa, Dr. Geraldo Magela da
Cruz Quintão, sobre providências que te
nham sido adotadas no interesse da se
gurança pública em conseqüência do
desvio de munições ocorrido na Polícia
Militar do Estado do Rio de Janeiro.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, com base no art.

50 da Constituição Federal e na forma dos artigos 115
e 116 do Regimento Interno que, ouvida a Mesa, se
jam solicitadas informações ao Senhor Ministro da
Defesa no sentido de esclarecer a esta Casa o se
guinte:

1 - Se é do conhecimento oficial do
Ministério da Defesa e do Comando do
Exército ter ocorrido, desde 1995, o desapa
recimento de trezentos e quarenta e cinco
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mil projéteis de fuzil, de calibre 5.56 X
45mm, adquiridos pela Polícia Militar do
Estado do Rio de Janeiro à Companhia Bra
sileira de Cartuchos, sediada no Estado de
São Paulo, estimando-se que de um total de
quinhentos mil projéteis, destes, apenas
pouco mais de cento e cinqüenta e quatro
mil teriam sido recebidos, de fato, naquela
Corporação Militar que, segundo preceito
constituc:ional vigente, é força auxiliar e re
serva do Exército brasileiro (Art. 144, § 61!
da Constituição);

2 _. Se do conhecimento oficial, quais
as providências administrativas ou legais já
adotadas pelo Ministério da Defesa, ou pelo
Comando do Exército, no interesse da segu
rança ptíblica, da segurança nacional e do
combate ao tráfico de drogas, considerando
que parte do material desviado da Polícia
Militar ou a esta não entregue, já foi encon
trado em poder e uso de narcotraficantes no
Estado do Rio de Janeiro, conforme ampla
mente divulgado pela grande imprensa bra
sileira nestes últimos dias.

3 -. Se há, por parte do Ministério da
Defesa, ou do Comando do Exército, conhe
cimento ou acesso às investigações ou sin
dicâncias desenvolvidas pelo Governo do
Estado do Rio de Janeiro na apuração dos
fatos; se o Ministério da Defesa ou se o Co
mando cio Exército possuem algum sistema
de contmle sobre os estoques da Compa
nhia Brasileira de Cartuchos; se conhecem
de sua contabilidade; se sabem realmente
para que clientela sé destinam os produtos
fabricados naquela empresa; se é possível,
no interesse da segurança pública, este tipo
de conhecimento e de controle; se possível,
a quem cumpre fazê·lo e como foi feito o re
ferido controle a partir de janeiro de 1995;
quais são os titulares do capital da Compa
nhia Brasileira de Cartuchos e a quem cabe
gerir a sua administração; se há algum con
trole da União sobre o processo de comerci
alização de toda a produção da Companhia
Brasileira de Cartuchos ou se a empresa é
livre para oferecer e comercializar os seus
produtos no mercado interno ou externo, fa
zendo-o sem qualquer controle do Governo
Federal.

4 _. Se é possível ao Ministério da De·
fesa ou ao Comando do Exército solicitar

da Polícia Militar do Estado do Rio de Ja
neiro, para imediato encaminhamento a
esta Câmara dos Deputados, cópia da Nota
Fiscal emitida pela vendedora, bem como
cópias do Empenho e da Ordem de Paga
mento, todas referentes à negociação do
Lote 178 de munição para fuzil, calibre 5.56
X 45mm, adquirido em 1995 pela corpora·
ção à Companhia Brasileira de Cartuchos,
lote este objeto de suspeitas em razão do
desvio de trezentos e quarenta e cinco mil
projéteis.

5 - Se, desde 1995, o Ministério da
Defesa, então representado pelo Ministéri·
os da Forças singulares, registra alguma
outra informação sobre os fatos acima indi
cados e quais são os registros arquivados
nesse Ministério ou nos Comandos das
Forças singulares sobre o episódio em
questão; se há, para o Ministério da Defe
sa, alguma explicação plausível e aceitável
que justifique a não-conclusão de sindicân
cias ou de inquéritos administrativos que
esclareçam, decorridos cinco anos, fatos
tão graves como os que se constituíram no
objeto deste Requerimento e quais as me
didas adotadas pelo Ministério visando es
clarecer esta situação.

Justificação

O presente Requerimento de Informação se justi
fica se considerarmos que, na Câmara dos Deputados,
tramitam, atualmente, oitenta e sete proposições que se
referem, direta ou indiretamente, à questão do desar
mamento da população, do controle na venda de armas
de fogo e de munições, havendo propostas que vedam,
inclusive, o fabrico de armas e o seu uso por indivíduos
não necessariamente qualificados e identificados para
o porte profissional de armas de fogo.

Nesta Casa o tema é atual e se encontra em está
gio de grande avanço nos seus estudos e debates, ten
do o Presidente da Câmara designado Comissão Espe
cial que trata da matéria. Assim, as informações ora soli
citadas ao Senhor Ministro da Defesa, se por um lado
visam esclarecer uma situação grave e constrangedora,
por outro servem para subsidiar os estudos e a discus·
são que fazemos na Câmara dos Deputados em rela
ção a um t$ma crucial e que se relaciona com a questão
da violência no âmbito da segurança pública.

Éabsolutamente estranho que na Polícia Militar
do Estado do Rio de Janeiro se arraste uma investiga-
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ção sobre um desvio inadmissível de munição sem
que o Ministério da Defesa se envolva no esclareci
mento desta situação. E mais grave saber-se, como
se sabe pela imprensa, que a Assembléia Legislativa
do Estado do Rio de Janeiro tem encontrado as maio
res dificuldades para esclarecer este assunto.

E mais, torna-se absolutamente ofensivo à mo
ralidade da Nação saber-se que a parte maior de um
lote de munição adquirido pelo Estado para sustentar
exatamente a sua luta contra a marginalidade e o cri
me venha a ser "entregue" aos próprios marginais,
conforme parece ter ocorrido. Os segmentos mais sé
rios e corretos da polícia do Estado do Rio de Janeiro
já localizaram, daquela mesma munição, embalagens
fechadas com traficantes das Favelas de Antares, do
Alemão, de Beira-mar e do Jacarezinho, sendo previ
sível que outros traficantes tenham "adquirido" da
mesma munição.

Necessário se faz que o Ministério da Defesa se
pronuncie sobre este assunto considerando que a Po
lícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, desde 1995,
como força auxiliar e reserva do Exército, tem este
problema para esclarecer.

Sala das Sessões, 16 de março de 2000. - Aldir
Cabral, Deputado Federal PSDB/RJ.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2º da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, Voto pelo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 30 de março de 2000. 
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente
Relator

Defiro, ad referendum da Mesa.

Em 30-3-2000. - Deputado Heráclito
Fortes, 1º Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 1.819, DE 2000

(Do Sr. Deputado Roberto Jefferson)

Solicita informações ao Ministro da
Justiça sobre Organizações da Socieda·
de Civil de Interesse Público.

Nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Federal
e na forma prevista pelos arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, solicito sejam requeridas ao Sr. Minis
tro de Estado da Justiça as seguintes informações, com
fulcro na Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999:

1 - Quantas são as Organizações da
Sociedade Civil de Interesse Público, assim
reconhecidas por esse Ministério?

2 - Discriminar a data de sua constitui·
ção, a relação dos atuais membros da sua
Diretoria e em qual cartório se encontra re
gistrado o seu Estatuto Social, do qual se
requer cópia;

3 - Quantas dessas Organizações ce
lebraram Termo de Parceria com o Poder
Público Federal? Enviar cópia.

4 - Esse Ministério controla os Termos
de Parceria assinados com os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios? Em caso
afirmativo, atender ao requerido no item an
terior.

5 - Uma Organização da Sociedade CMI
de Interesse Público, é a mesma entidade a
que a mídia tem se referido como Organização
Não-Govemamental- ONG?

6 - Em caso de resposta negativa ao
item anterior, esclarecer que tipo de controle
o Poder Público Federal exerce sobre as ati
vidades de uma ONG e que procedimento
legal deve a mesma obedecer para se insta
lar no País.

Sala das Sessões, 16 de março de 2000. 
Deputado Roberto Jefferson.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2º da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, Voto pelo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 30 de março de 2000. 
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente
Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 30-3-2000. - Deputado Heráclito

Fortes, 1º Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 1.821, DE 2000

(Da srª Marinha Raupp)

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Fazenda sobre a dívida pública da
União e dos Estados.

Senhor Presidente,
Com fundamento no Art. 50, § 22 da Constitui

ção Federal e nos Arts. 24, Inciso V e § 2!!, e 115,
Inciso I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Exce-
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lência seja encaminhado ao Senhor Ministro da Fa
zenda o seguinte pedido de informações:

Sobre a questão da dívida pública pairam dúvi
das sobre o seu montante:

1 - Qual o valor da dívida pública da
União;

,2 - Quais os valores das dívidas públi
cas individualizadas de cada estado do nos
so País.

Sala das Sessões, 16 de março de 2000. 
Deputada Marinha Raupp.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 22 da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, Voto pelo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, em 30 de março de 2000. 
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,
Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 30-3-2000. - Deputado Heráclito

Fortes, 12 Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nll 1.822, DE 2000

(Da SrD Marinha Raupp)

Solicita informações ao Sr. Ministro
do Meio Ambiente sobre as ações desen
volvidas pelo Ministério com o intuito de
conscientizar e educar a população em
face da questão da reciclagem.

Senhor Presidente,
Com fundamento no Art. 50, § 2º da Constitui

ção Federal e nos Arts. 24, Inciso V e § 2º, e 115, Inci
so I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Excelên
cia seja encaminhado ao Senhor Ministro do Meio
Ambiente o seguinte pedido de informações:

A reciclagem é útil e necessária para preservar
nosso meio ambiente e, em um país como o Brasil,
deve ser viabilizada com a máxima urgência para que
sejam evitados danos futuros a nossa Nação. A res
peito da questão da reciclagem, solicito as seguintes
informações:

1 - Que ações estão sendo desenvolvi
das pelo Ministério do Meio Ambiente no senti
do de educar e conscientizar a população da
necessidade da reciclagem;

~: - Quais os programas desenvolvidos
pelo Ministério que visam a estimular a reci-

clagem e quais os resultados que estão
sendo obtidos;

3 - Quais os incentivos oferecidos para
as pessoas que implantam usinas de recicla
gem ou que promovem a educação ambiental
voltada para a questão da reciclagem.

Sala das Sessões, 16 de março de 2000. 
Deputada Marinha Raupp.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2º da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, Voto pelo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, em 30-3-2000. - Deputado
Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 30-3-2000. - Deputado Heráclito

Fortes, 1li Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NR 1.823, DE 2000

(Do Sr. Igor Avelino)

Solicita informações ao Ministro de
Estado das Comunicações sobre os im
pactos da instalação de cabo e fibra óptI
ca no Estado de Tocantins.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22, da Constituição

Federal, e nos arts. 24, inciso V, e § 2º, e 115, inciso I, do
Regimento Interno, solicito a Vossa Excelência seja en
caminhado ao Sr. Ministro de Estado das Comunicações
o seguinte pedido de informações:

Anteriormente ao processo de privatização do
Sistema Telebrás, quando as telecomunicações no
Estado de Tocantins eram exploradas pela Telegoiás,
foi instalado, pela citada empresa, cabo de fibra ópti
ca que atravessa o território do nosso Estado de norte
a sul. Na ocasião, muitos foram os benefícios aponta
dos pela Telegoiás como resultado da instalação des
sa nova infra-estrutura de telecomunicações. Como
os resultados não são claramente observáveis pela
população do Estado de Tocantins, julgamos neces
sário obter informações mais apuradas sobre as me
lhorias que já ocorreram ou que podem vir a ocorrer,
no curto e médio prazos, em decorrência da instala
ção dessa nova tecnologia:

1 - Quais os serviços que estão sendo
prestados à população de Tocantins pela
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operadora de telefonia fixa comutada, utili
zando a infra-estrutrura de cabos ópticos?

2 - Qual a largura de banda utilizada
para cada tipo de serviço?

3 - Quais os novos serviços que a
operadora pretende disponibilizar baseados
nessa mesma infra-estrutura?

4 - Qual a evolução observada dos in
dicadores de desempenho após a instala
ção do cabo óptico?

Sala das Sessões, 16 de março de 2000. 
Deputado Igor Avelino.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 22, da Cons
tituição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões.. 30 de março de 2000. 
-Depütado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente
Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 30-3-2000. - Deputado Heráclito

Fortes, 1º Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 1.824, DE 2000

(Do Sr. Eunício Oliveira)

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Saúde a respeito das providências to
madas para que se solucione o apare
cimento do foco do mosquito Aedes
Aegypti no município de Juazeiro, onde
somente nessa semana foi constatado a
presença desse transmissor da dengue.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Ex!!, 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
das informações ao Sr. Ministro da Saúde no sentido
de esclarecer esta Casa quanto às providências ad
ministrativas tomadas para que se solucione a ques
tão do aparecimento do foco de dengue, no Município
de Juazeiro do Norte/CE.

Justificação

Conforme foi noticiado no jornal Diário do Nor
deste na edição de 16 de março de 2000, onde regis
tra o aparecimento do mosquito Aedes Aegypti to
mando proporções de epidemias na região, como
pode ser comprovado pelos dados de que, somente

em Juazeiro do Norte, foram constatados 376 casos
de Dengue neste ano.

Sala das Sessões, 16 de março de 2000. 
Deputado Eunício Oliveira.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2º, da Cons
tituição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 30 de março de 2000. 
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente
Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 30-3-2000. - Deputado Heráclito

Fortes, 12 Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 1.825, DE 2000

(Do Sr. Deputado Pastor Valdeci Paiva)

Solicita informações ao Sr. Ministro
de Estado da Previdência e Assistência
Social, sobre os maiores devedores da
Previdência em nosso País.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2Q

, da Constitui
ção Federal e nos arts. 24, inciso V, e § 2Q

, e 115, in
ciso I, do Regimento Interno, solicito a V. Exª seja
encaminhado ao Sr. Ministro de Estado da Previ
dência e Assistência Social o seguinte pedido de in
formações:

- Qual os nomes das 100 (cem) maio
res empresas devedoras do INSS;

- Qual o valor dos respectivos débitos;
- Quanto está sendo cobrado de mui-

ta, juros e outros encargos dessas respecti
vas empresas.

Justificação

Tenho recebido constantes denúncias da falta
de fiscalização, por parte do INSS, aos grandes deve
do.es da Previdência no País. O que se vê hoje, con
forme informações que tenho recebido, que o INSS
tem fiscalizado pequenas empresas devedoras, es
quecendo-se de fiscalizar as grandes empresas,
como exemplo, e que tem sido divulgado pela impren
sa falada e escrita, o caso específico da VASp, dentre
outras. - Pastor Valdeci Palva, Deputado Federal.
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Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 211, da Cons
tituição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno da Casa. voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 30 de março de 2000. 
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente
Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 30-3-2000. - Deputado Heráclito

Fortes, 12 Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NR 1.826, DE 2000

(Do Sr. Ben-Hur Ferreira)

S,olicita informações ao Sr. Ministro
da Cultura sobre a titulação de terras de
remanescentes de quilombos.

Com fundamento no art. 50, § 29 , da Constitui
ção Federal e na forma dos arts. 115 e 116 do Regi
mento Interno, solicito a V. ExB, que, ouvida a Mesa,
seja encaminhado ao Sr. Ministro da Cultura o seguin
te pedido de informações:

1 - Qual o total de títulos definitivos de
terras de remanescentes de quilombos já
emitidos pelo Estado brasileiro?

2 - Quais as iniciativas desenvolvidas
para que seja cumprido o disposto no art. 68
do ADCT da Constituição Federal?

3 - Quais são 05 recursos orçamentá
rios disponíveis para a efetivação do que
detennina o art. 68 do ADCT da Constitui
ção Federal?

Justificação
De acordo com o disposto no art. 68 do ADCT

da Constituição Federal "Aos remanescentes das co
munidades dos quilombos que estejam ocupando
suas terras é reconhecida a propriedade definitiva,
devendo o Esta.do emitir-lhes os títulos respectivos".

Ocorre, entretanto, que, de acordo com reporta
gem publicada no jornal Folha de S.Paulo no último
dia 12 de março, das 724 áreas identificadas pelo Go
verno Federal como de remanescentes de quilombos,
em que vivem 81 mil pessoas, só 31 foram reconheci
das e apenas 5 comunidades receberam até hoje o tí
tulo de posse da terra.

De acordo com dados oficiais existem quilom
bos em quase todos os Estados brasileiros, com urna
maiorconcentração na Bahia, Maranhão eMinas Gerais.

A proteção constitucional às terras de remanes
centes de quilombos é uma medida que visa preser
var a identidade racial dos afro-descendentes, consti
tuindo-se numa forma de reconhecimento da cultura
de um povo e contribuindo para a inserção do negro
na sociedade brasileira.

A titulação de terras de remanescentes de qui
lombos constitui-se numa medida de política pública..]
justa e urgente, e que deve ser prontamente desen
volvida pelo Estado brasileiro.

Dessa forma, diante aa necessidade do cumpri
mento do disposto no art. 68 do ADCT da ConstituJ..
ção Federal, julgamos oportuno solicitar ao Ministério
da Cultura as informações necessárias.

Sala das Sessões, 16 de março de 2000. 
Ben-Hur Ferreira, Deputado Federal PTIMS.

Voto
Estando de acordo com o art. 50, § 22 , da Cons

tituição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 30 de março de 2000. - Dep.
Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 30-3-2000. - Dep. Heráclito Fortes,

1ºVice-Presidente, no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 1.827, DE 2000

(Do Sr. Edison Andrino)

Solicita informações ao Excelentfssi
mo Senhor Dr. Francisco Correa Weffort,
Ministro de Estado da Cultura, solicitando
informações sobre os investimentos nos
municípios do Estado de Santa Catarina
nos anos de 1997, 1998, 1999 e 2000.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, com base no art.

50, § 22 , da Constituição Federal, e nos arts. 24, inciso
V, 115 e 116, do Regimento Interno, seja encaminha
do ao Excelentíssimo Senhor Dr. Francisco Correa
Weffort, Ministro de Estado da Cultura, o pedido de in
formações abaixo descrito:

• Quais as prefeituras municipais e en
tidades públicas e privadas do Estado de
Santa Catarina, com os seus respectivos
valores e as finalidades dos convênios, que
receberam recursos do Ministério da Cultu
ra, nos anos de 1997, 1998, 1999 e 2000.

Sala das Sessões, 16 de março de 2000. - edi
son Andrino, Deputado Federal.
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Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2º, da
Constituição Federal e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa, voto pelo encaminha
mento.

Sala de Reuniões, 30 de março de 2000. 
Dep. Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente
Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 30-3-2000. - Dep. Heráclito For

tes, 1!l Vice-Presidente, no exercício da Pre
sidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NR 1.828, de 2000

(Do Deputado Cunha Bueno)

Solicita Info~mações ao Exmo. Sr.
Ministro da Previdência e Assistência So
cial sobre irregularidades na GEAP 
Fundação de Seguridade Social.

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui
ção Federal, e no art. 115, inciso I, do Regimento
Interno, solicito a Vossa Excelência seja encaminha
do ao Sr. Ministro da Previdência e Assistência Social
o seguinte pedido de informações:

a) quais as irregularidades praticadas
na GEAP - Fundação de Seguridade Social,
que levaram ao afastamento do diretor exe
cutivo Sr. José Nivaldo Gomes Cordeiro e
dos Diretores Srs. Tarcísio Godoy, Lamartine
Brito Santos e José Newton Araújo?

b) há quanto tempo esses Srs. esta·
vam na diretoria da GEAP e quais os caro
gos, funções e origens de cada um deles?

c) quais desses diretores são ou foram
funcionários públicos e qual a situação fun·
cional de cada um <i;feles?

d) quais as' providências tomadas
pela Secretaria de Previdência Comple
mentar do MPAS com vistas à apuração e
responsabilização por conta dessas irre
gularidades?

e) quais foram as irregularidades apu
radas e quais os dispositivos legais e nor
mativos descumpridos?

f) houve ou haverá instauração de pro
cesso administrativo?

g) se houve, qual a situação atual des
se processo e quem foi intimado a apresen
tar defesa?

h) quais as penalidades aplicáveis a
esses casos?

i) qual o impacto dessas irregularida
des na situação econômica e financeira da
GEAP?

j) idem, em relação aos usuários clien
tes dos planos da GEAP?

k) quais as entidades públicas que têm
convênios com a GEAP?

I) todos esses convênios estão em si
tuação regular?

m) se não, quais deles têm pendênci
as ou questionamentos e quais as providên
cias tomadas com vistas à sua regulariza
ção ou revogação?

n) qual a situação econômico-financeira
da GEAP antes da posse desses diretores e
qual é agora?

o) a situação atual da GEAP garante
os direitos de todos os seus usuários clien
tes dos planos?

p) se não garante, o que está sendo
feito para regularizar essa situação, inclusi
ve por parte da Secretaria de Previdência
Complementar?

q) do total de recursos da GEAP quan
to diz respeito a planos de saúde e quanto a
planos de previdência?

r) os planos de saúde da GEAP estão
plenamente adequados à nova legislação
de planos de assistência à saúde (Lei nº
9.656, de 1998)?

s) existe algum processo da GEAP pen
dente junto àquela Secretaria de Previdência
Complementar?

t) se existe, quais são, há quanto tem
po estão na Secretaria, do que tratam e qual
o encaminhamento atual?

u) pela nova legislação de planos de
saúde a GEAP poderá continuar oferecendo
planos de saúde ou somente planos de pre
vidência?

v) se não puder continuar oferecendo
planos de saúde, qual a solução para atual
carteira de planos da Fundação?

w) dos 800 mil clientes da GEAP,
quantos participam dos planos de saúde e
quantos dos planos de previdência?
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x) a nova sede da GEAP tinha que ser
avaliada pela CEF ou por outra entidade
idônea antes da compra?

y) se tinha, houve essa avaliação?
z) se não houve, por que não houve?
BB) a sede da GEAP está garantindo

as reservas da Fundação?
bb) se está e se não houve avaliação

prévia, corno que a Secretaria de Previdência
Complementar aceitou o imóvel em garantia
das reservas da Fundação?

cc) qual o preço pago pela GEAP pelo
citado imóvel?

dd) qual o faturamento mensal da
GEAP nos últimos 12 meses, mês a mês,
quais os gastos mensais com os usuários
dos seus planos de saúde e de previdência
e os saldos líquidos, nesse mesmo período,
também mês a mês?

ee) as reservas da Fundação e os bens
que as garantem encontram-se em situação
irregular?

ff) se não, por que não e o que a Se
cretaria de Previdência Complementar está
fazendo com vistas à regularização?

gg) se não estão regulares, de quem é
a responsabilidade e o que foi feito para apu
rar essa responsabilidade?

hh) a GEAP se submete a algum tipo
de auditoria externa?

11) se positivo, solicito cópia na íntegra
dos últimos relatórios dessas auditorias, in
clusive quanto à situação atuarial da Funda
ção.

mquando foi a última vez que a Secre
taria de Previdência Complementar fiscalizou
a GEAP'?

kk) o que apurou na ocasião?
11) solicito cópia na íntegra do processo

de fiscaHzação realizado na GEAP.

Sala das Sessões, 16 de março de 2000. - De
putado Cunha Bueno.

Voto

Estando da acordo com o art. 50, § 2!!, da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa" voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 30 de março de 2000. - Dep.
Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 30-3-2000. - Dep. Heráclito For

tes, 1º Vice-Presidente, no exercício da Pre
sidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NR 1.830, de 2000

(Do Sr. Coronel Garcia)

Solicita informações ao Senhor Mi
nistro da Fazenda sobre leilões promovi
dos pelo Banco do Brasil S.A.

Senhor Presidente,
Com fundamento do art. 50, § 2!!, da Constituição

Federal e nos arts. 24, inciso V , § 2g
, e 115, inciso I, do

Regimento Interno, solicito a V. ExB seja encaminhado
ao Sr. Ministro da Fazenda o seguinte pedido de infor
mações:

Tendo em vista graves d9núncias recebidas refe
rentes a um possível favorecimento de leiloeiros públi
cos e de participantes de leilões promovidos pelo Ban·
co do Brasil, nos anos de 1999 a 2000, solicito as se·
guintes informações:

a) que imóveis, do patrimônio do Ban
co, foram leiloados nos anos de 1999 e
2000; qual o critério de seleção dos mesmos;
nome, matrícula e função dos funcionários
que integraram a comissão que deliberou; e
cópia do parecer com justificativa para a de
cisão;

b) que imóveis, na situação acima nar
rada, foram efetivamente vendidos; valores
de avaliação dos mesmos (lance mínimo); e
valores negociados (alienados);

c) quantos leilões desertos ocorreram
por imóvel, dos efetivamente negociados ou
não;

d) relação dos leiloeiros responsáveis
por cada leilão e valor do percentual que
cada um recebeu ou terá a receber caso o
negócio seja concretizado;

e) se algum funcionário do Banco em
função de operação de venda ou mesmo de
leilão recebeu, receberá ou faz jus a qual
quer remuneração financeira, sob qualquer
título ou finalidade referente ao ato;

f) cópias dos editais de licitação utiliza
dos para a seleção de leiloeiros públicos res
ponsáveis por cada leilão, bem como cópia
do contrato assinado com cada um deles;

g) cópias das atas de reunião, das c0

missões de licitação, em que foram delibe-
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rados os leiloeiros vencedores das mesmas,
para todos os casos citados no item a;

h) cópias das atas dos leilões em que
os imóveis foram leiloados.

Sala das Sessões, 21 de março de 2000. 
Coronel Garcia, Deputado Federal- PSDB/RJ.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2º, da Cons
tituição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 30 de março de 2000. - Dep.
Heráclito F:ortes, Primeiro Vice-Presidente Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 30-3-2000. - Dep. Heráclito For

tes, 1ºVice-Presidente, no exercício da Pre
sidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NR 1.831, DE 2000

(Do Sr. Deputado Luiz Sérgio)

Solicita informações ao Sr. Ministro
de Minas e Energia sobre a transferência
da Companhia de Pesquisa de Recursos
Minerais - CPRM, do Rio de Janeiro para
Brasília.

Senhor Presidente,

Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição
Federal e nos arts. 24, inciso V, e § 2º, e 115, inciso I,
do Regimento Interno, solicito a V. Ex!! sejam solicita
das ao Senhor Rodolpho Tourinho Neto, Ministro de
Minas e Energia, as seguintes informações:

1 - Quais os motivos que levam à pro
posta de transferência da Companhia de
Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM, do
Rio de Janeiro para Brasília?

2 - Quais as vantagens econômicas, técni
cas ou operacionais resultantes desta proposta?

3 - Hfiverá aumento de custos com a
transferência para Brasília? Em caso afirma
tivo, favor especifica-r:- --

Saia das Sessões, 21 de março de 2000. 
Luiz Sérgio, Deputado Federal, PT/RJ.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 22, da Cons
tituição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 30 de março de 2000. - Dep.
Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 30-3-2000. - Dep. Heráclito For

tes, 1º Vice-Presidente, no exercício da Pre
sidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 1.832, DE 2000

(Do Sr. Deputado Luiz Sérgio)

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Defesa, relativas à denúncia de irregu
laridade no processo de demissão, pela
Infraero, de funcionário lotado no Aero
porto Salgado Filho, em Porto Alegre/RS,
assim como na composição da respecti
va equipe de trabalho.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição

Federal e nos arts. 24, inciso V, e § 2º, e 115, inciso I,
do Regimento Interno, solicito a V. EXª sejam solicita
das ao Senhor Geraldo Magela da Cruz Quintão, Mi
nistro da Defesa, as seguintes informações:

1 - No processo de demissão do funcio
nário da Infraera, Senhor Luiz Cartas Sampaio
de Barros, Matrícula 39.044-16, lotado no Aero
porto Salgado Filho, em Porto AlegrelRS, foi
encaminhada ao Senhor Eduardo Bogalho Pet
tengill, presidente da empresa, carta contendo
denúncias de irregularidades. O que foi apurado
das denúncias apresentadas?

2 - Fazem parte da equipe do Aeroporto
Salgado Filho, seja integrando o quadro de
funcionários ou pela terceirização de serviços,
parentes do Senhor Paulo Contioso, Superin
tendente local? Em caso afirmativo, favor apre
sentar os nomes, o respectivo grau de paren
tesco e o vínculo estabelecido com a empresa.

Sala das Sessões, 21 de março de 2000. 
Luiz Sérgio, Deputado Federal, PT/RJ.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2º, da Cons
tituição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 30 de março de 2000.- Dep.
Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 30-3-2000. - Dep. Heráclito For

tes, 12 Vice-Presidente, no exercício da Pre
sidência.
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NQ 1.833, DE 2000

(Do Deputado Dr. Hélio)

Solicita informações ao Ministério
da Previdência e Assistência Social,
acerca da dívida da Prefeitura Municipal
de Campinas - SP.

Senhor Pr,esidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º da Constituição

Federal e nos arl:s. 24, inciso V e § 22, e 115, inciso I, do
Regimento Interno, solicito a V. ExJl seja encaminhado ao
Senhor Ministro da Previdência e Assistência Social, re
querimento de informações no que se refere:

1 .- se é verdadeira informação de que
o município de Campinas figura como o ter
ceiro maior devedor da contribuição destina
da ao INSS;

2 .- qual o histórico desta(s) dívida(s),
seu montante e seu total, relatados ano a
ano;

3 -- quantas e quais foram as renegoci
ações desta(s) dívida(s), suas bases e pra
zos;

4 .- existe ou existiu alguma outra for
ma de renegociação desta(s) dívida(s) com
prazo(s) maior(s)? Se existe ou existiu, por
que não foi requerida e formalizada pelo mu
nicípio?

Sala das Sessões, 21 de março de 2000. 
Deputado Dr. Hélio, PDT - SP.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2º da
Constituição Federal e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa, voto pelo encaminha
mento.

Sala de Reuniões, 30 de março de 2000. 
Deputado Heraclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,
Relator

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 30-3-00. - Dep. Heraclito Fortes, 1º

Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nº 1.834, DE 2000

(Do Sr. Pedro Celso)

Solicita informações ao Sr. Ministro
do Trabalho e Emprego sobre os cursos
de qualificação profissional desenvolvi
dos pela Secretaria do Trabalho, Empre
go e Renda Do Distrito Federal com re--

cursos do Fundo de Amparo ao Traba
lhador - FAT.

Senhor Presidente,
Com base no art. 50, § 2º, da Constituição

Federal, e nos arts. 25, inciso V e § 2º, e 115, inciso I,
do Regimento Interno desta Casa, solicito a Vossa
Excelência seja encaminhado ao Ministro do Trabalho
e Emprego este pedido de informações.

O Correio Braziliense, de hoje, 21 de março de
2000, denuncia na reportagem intitulada "Estão Sa
queando os Cofres do FAT", fls. 7 e 8, anexada a este
por cópia, que a Secretaria do Trabalho, Emprego e
Renda do Distrito Federal - SETER não comprova
haver aplicado devidamente os recursos do FAT
(R$24,5 milhões) transferidos pelo Ministério do Tra
balho e Emprego e destinados à qualificação de 152
mil trabalhadores no Distrito Federal, em 1999.

Traz a referida matéria depoimentos de pessoas
incluídas na lista de treinandos apresentada pela Se
ter ao Correio Brasiliense, que indicam, no mínimo,
ausência de controle na reaijzação dos cursos de
qualificação efetivados com recursos públicos - re
cursos do trabalhador -, podendo configurar fraude e
malversação de dinheiro público.

A Fundação Teotônio Vilela, por exemplo, rece
beu da Seter, em 1999, R$ 3,5 milhões do FAT para re
alizar a qualificação profissional de 48 mil trabalhado
res do Distrito Federal. A entidade não consegue com
provar, também, haver utilizado devidamente os recur
sos públicos que lhe foram transferidos.

Dada a gravidade dos fatos e tendo em vista a
competência do Ministério do Trabalho e Emprego, na
gestão dos recursos do FAT, solicito:

1 - Prestação de Contas da Secretaria
do Trabalho, Emprego e Renda do Distrito
Federal - exercício 1999 - apresentada ao
Ministério do Trabalho e Emprego sobre os
recursos do FAT destinados à realização de
cursos de qualificação profissional no Distri-
to Federal; .

2 - Análise, conclusões e providências
desse Ministério referentes à Prestação de
Contas requerida no item anterior;

3 - Lista dos treinandos no Distrito Fe
deral com recursos do FAT, por entidade
prestadora do serviço, com respectivos en
dereços, telefones e dados de identificação
civil, no exercício de 1999.

Sala das Sessões, 21 de março de 2000. 
Deputado Pedro Celso, PT - DF.
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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 Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 30 de março de 2000. 
Deputado Heraclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,
Relator

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 30-03-2000. - Dep. Heraclito For

tes, 1º Vice-Presidente, no exercício da Pre
sidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 1.835, DE 2000

(Do Sr. Deputado Bispo Rodrigues)

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Saúde, a respeito das contratações de
fornecedores 'de alimentos para hospitais
federais no Estado do Rio de Janeiro.

Senhor Presidente,
Com fundamento \10 art. 50, § 2º da Constituição

Federal e com os arts. 24, inciso V e § 29, e 115, inciso
I, do Regimento Interno, solicito a V. Exª que seja en
caminhado ao Sr. Ministro da Saúde, o seguinte pedi
do de informações:

1 - Quais são as empresas que estão
fornecendo alimentos para os hospitais fe
derais no Estado do Rio de Janeiro?

2 - Quais foram os critérios utilizados
para contratação das mesmas?

3 - Há empresas que estão obtendo li
minares na justiça para continuarem entre
gando refeições, apesar de cobrarem pre
ços superiores a de outras empresas vence
doras em novas concorrências?

4 - Em caso afirmativo, no item 32 ,

quais as providências que estão sendo to
mada pelo Ministério da Saúde para evitar
os abusos cometidos na concessão dessas
liminares?

,Justificação

Os jornais tem noticiado que está havendo uma
guerra na contratação de fornecedores de alimentos
para hospitais federais no Estado do Rio de Janeiro.

Segundo estes mesmos jornais, um desses for
necedores conseguiu liminar para continuar entre
gando refeições ao Hospital de Bonsucesso. E afirma
que, apesar de estar cobrando quase o dobro do pre
ço da vencedora da nova concorrência.

Pela lisura e transparência das coisa públicas e
em defesa da nossa sociedade que contribui com
uma das maiores cargas tributárias do mundo, é que
apresento o presente requerimento de informações,
agradecendo pela aprovação do mesmo.

Sala das Sessões, 21 de março de 2000. 
Bispo Rodrigues, Deputado Federal, RJ.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 29 da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 30 de março de 2000. 
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,
Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 30-03-2000. - Dep. Heráclito For

tes, 19 Vice-Presidente, no exercício da Pre
sidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 1.836, DE 2000

(Da Sra. Angela Guadagnin)

Solicita informações ao Sr. Ministro
dos Transportes sobre a instalação de
pedágio na Rodovia Presidente Dutra.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22 , da Constitui

ção Federal e nos arts. 24, inciso V e § 22 , e 115, inci
so I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Excelên
cia seja encaminhado ao Sr. Ministro dos Transportes,
o seguinte pedido de informações:

Considerando que a imprensa regional do Vale
do Paraíba, Estado de São Paulo, divulgou nos últi
mos dias reportagens sobre a disposição da NovaDu
tra, concessionária que administra a Rodovia Presi
dente Dutra, em instalar um pedágio entre as cidades
de São José dos Campos e Jacareí, julgamos neces
sário os seguintes esclarecimentos:

1 - Existe um instrumento legal que
permita a NovaDutra instalar uma Praça de
Pedágio entre as cidades de São José dos
Campos e Jacareí?

2 - Existe estudo das repercussões da
nova Praça de Pedágio nas passagens de
ônibus, custo do transporte de cargas e seu
impacto no mercado de trabalho?

3 - Como está sendo cumprido o cro
nograma das obras previstas no Contrato de
Concessão da Rodovia? O cronograma está
no prazo? Quem está fiscalizando-as?
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4 - A remuneração que a NovaDutra
recebe através das tarifas de pedágio está
de acordo com os prazos do cronograma de
obras?

5 - O Contrato de Concessão nos arti
gos 27'8, 279 e 280 prevê a participação dos
usuários em comissão tripartite para fiscali
zar as obras da Concessionária. A Comis
são de, fato foi criada?

6 - O art. 80, seção VII, § m, diz que
cabe ao DNER estimular a formação de as
sociações de usuários da rodovia. Isso está
sendo feito?

7 - Em caso afilTl1ativo, como foi formada
a Comissão de Usuários prevista no art. 280?

8 - Quando foi efetivado o ''termo de
entrega", previsto no art. 329, seção 1I1?

Requeremos ainda:

1 - todos os anexos que estão especifi
cados na seção 11 do Contrato de Concessão;

2 - cópias de todos os papéis e expe
dientes onde se documentou os reajustes
de tarifa, especialmente no que se refere
aos seus motivos;

3 - cópia dos relatórios mensais de exe
cução física-financeira de obras, como previsto
no Contrato de Concessão (Cláusula 298, I, a.)

Sala de Sessões, 21 de março de 2000. 
Deputada Angela Guadagnin.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2º da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 30 de março de 2000. 
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,
Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 30-3-00. - Dep. Heráclito Fortes,

111 Vice-Presidente, no exercício da Presi
dência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
NlI 1.837, DE 2000

(Do Sr. Avenzoar Arruda)

Solicita informações ao Excelentís
simo Senhor Ministro da Cultura sobre
projetos financiados pelo ministério.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Ex!!, com base no art. 50 da Cons

tituição Federal e na forma dos arts. 115 e 116 do Re-

gimento Interno, sejam solicitadas informações ao Sr.
Ministro da Cultura, Sr. Francisco Weffort, no sentido
de esclarecer esta Casa o número de projetos financi
ados por este Ministério, discriminando o programa, o
valor e o benefício por Estado nos anos de 1997,
1998 e 1999.

Justificação

Entendendo a cultura como um segmento cada
vez mais importante para o desenvolvimento das socie
dades e reconhecendo a importância que as atividades
culturais vem assumindo do ponto de vista da economia
como geradora de renda e emprego, julgo necessário
obter maiores informações acerca de como a cultura
vem sendo incentivada nas diversas regiões do País e
detectar as prioridades do Governo Federal no sentido
de orientar a sua política de cultura.

Sala das Sessões, 21 de março de 2000. 
Deputado Avenzoar Arruda.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 211 da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 30 de março de 2000. 
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,
Relator

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 30-3-2000. - Dep. Heráclito For

tes, 12 Vice-Presidente, no exercício da Pre
sidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NR 1.838, DE 2000

Solicita informações ao Sr. Ministro
de Minas e Energia acerca do custo do
barril de petróleo produzido no Brasil e o
montante de barris importados no perfo
do de 1997/1999 e os respectivos valores
pagos.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22 , da Constitui

ção Federal e nos art.s 24, inciso V e § 211, e 115, inci
so I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Excelên
cia seja encaminhado ao Sr. Ministro de Minas e
Energia o seguinte pedido de informações:

Visando ao pleno conhecimento da política
energética brasileira, requer-se seja esclarecido o
custo do barril de petróleo produzido no Brasil.Desse
modo, importante determinar:
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a) os fatores internos e externos que
influem no preço do barril;

b) as planilhas de cálculo no período
1997/1999;

c) as medidas governamentais especí
ficas do setor e que contribuem na definição
do custo.

Requer-se também saber:

a. 1) Q_montante de barris importados
no respectivo peliado e os valores pagos.

Sala das Sessões, 21 de março de 2000. 
Deputado João Caldas, PL - AL.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2Q da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 30 de março de 2000. 
Deputado Heraclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,
Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 30-3-2000. - Dep. Heraclito For

tes, 1º Vice-Presidente, no exercício da Pre
sidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 1.839, DE 2000

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Defesa acerca do programa america
no de ultra-spionagem Echelon e o grau
de envolvimento e conhecimento do Go
verno brasileiro.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2Q

, da Constitui
ção Federal e nos arts. 24, inciso V, e § 29, e 115, inci
so I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Excelên
cia seja encaminhado ao Sr. Ministro da Defesa o se
guinte pedido de informações:

Tendo em vista estarrecedora reportagem jor
nalística veiculada na Globonews na data de
2-3-2000, reprisada na tarde de 20-3-2000, requisito
informações sobre o grau de conhecimento e envolvi
mento do Governo da República Federativa do Brasil
acerca do programa de ultra-espionagem denomina
do Echelon, da Agência Nacional de Segurança dos
Estados Unidos da América.

Cumpre dizer - a fim de ajudar este Ministério
na formulação da resposta - ser importante a obten
ção de cópia da matéria jornalística veiculada pela
Globonews para deste modo se conhecer a extensão

e poder do programa Echelon, capaz não apenas de
filtrar palavras nos mais variados meios de comunica
ção e informação (telefone, faz, internet, comunica
ções telegráficas, de dados etc.), mas de violar real
mente a intimidade e a privacidade de cada cidadão
da terra.

Sala das Sessões, 21 de março de 2000. 
Deputado João Caldas (PUAL).

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 29, da Cons
tituição Feder'al e com .os arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 30 de março de 2000. - Dep.
Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa
Em 30-3-2000. - Dep. Heráclito For

tes, 1ºVice-Presidente, no exercício da Pre
sidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÔES
N2 1.840, DE 2000

(Do Sr. Dr. Rosinha)

Solicita informações do Sr. Ministro
de Estado da Previdência e Assistência
Social sobre utilização de verbas do Fun
dete PAB.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição

Federal e nos arts. 24, inciso V, e § 29, e 115, inciso I, do
Regimento Interno, solicito a V. EXª seja encaminhado
ao Senhor Ministro de Estado da Previdência e Assis
tência Social o seguinte pedido de informações:

1 - cópia do parecer jurídico elaborado
por este Ministério que autoriza a transfe
rência dos recursos do FUNDEF (Fundo de
Manutenção de Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do Magisté
rio) e do PAB (Piso de Assistência Básica)
para o pagamento de contribuições previ
denciárias;

2 - quais foram os municípios, favore
cidos (atendidos) por esse parecer? Solicito
a lista dos municípios, com os respectivos
estados;

3 - listar os municípios, com os res
pectivos estados, que solicitaram tal atendi
mento.

Sala elas Sessões, 21 de março de 2000. - Dr.
Rosinha, Deputado Federal (PT/PR).
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Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2º, da Cons
tituição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno da Gasa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Heuniões, 30 de março de 2000. - Dep.
Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 30-3-2000. - Dep. Heráclito For

tes, 1!1 Vice-Presidente, no exercício da Pre
sidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NIl1.841, DE 2000

(Do Sr. Deputado José Carlos Coutinho)

Solicita informações ao Sr. Ministro
de Estado de Minas e Energia, sobre a ra
zão pela qual foi reduzido o número de
consumidores que pagavam a tarifa bási
ca, e requer um comparativo de duas
contas do mesmo consumo antes e de
pois da privatização.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui

ção Federal, e 110S arts. 24, inciso V, § 2º, e 115, inciso
I, do Regimento Interno, solicito a V. Exll seja encami
nhado ao Sr. Ministro de Estado de Minas e Energia o
seguinte pedido de informações:

Foram amplamente divulgadas pela imprensa
notícias dando conta do desrespeito com o consu
midor por parte das empresas de energia elétrica no
Estado do Rio de Janeiro. Julgamos necessário con
tar com os seguintes esclarecimentos:

a) Por que foi reduzido o número de
consumidores que pagavam a tarifa bási
ca?

b) Solicito de todas as prestadoras
de serviços de energia no Estado compa
rativo de duas contas com o mesmo con
sumo antes e depois da privatização, sen
do umEl com a tarifa básica e a outra não.

c) Quais providências vêm sendo to
madas para coibir os abusos de preços e a
redução do número de consumidores com a
tarifa básica?

d) Quais providências vêm sendo to
madas para a melhoria dos serviços no
Estado do Rio de Janeiro?

Sala das Sessões, 21 de narço de 2000. 
Deputado José Carlos Coutinho.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2º da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 30-3-00. - Deputado Herácli
to Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 30-3-2000. - Dep. Heráclito For

tes, 1º Vice-Presidente, no exercício da Pre
sidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nll 1.842, DE 2000

(Do Sr. Deputado Marcos Cintra)

Solicita ao Exm2 Sr. Ministro de Esta
do da Fazenda informações sobre o im
pacto do Projeto de Lei n2 4.821, de 1998,
que dispõe sobre renúncia fiscal da União.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exª, com base no art. 50, § 2º, da

Constituição Federal, e na forma dos arts. 115 e 116
do Regimento Interno que, ouvida a Mesa, sejam soli
citadas informações ao Sr. Ministro da Fazenda acer
ca do cálculo da estimativa de perda de receita do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica, para os exercícios
financeiros de 2000 e 2001, que se efetuaria com a
aprovação do Projeto de Lei nº 4.821, de 1998.

Justificação

Encontro-me designado, como membro da Co
missão de Finanças e Tributação, a relatar o Projeto de
Lei nº 4.821 , de 1998, que altera o art.31 do Decreto-Lei
nll 1.598, de 26 de dezembro de 1977, que altera a le
gislação do Imposto de Renda Pessoa Jurídica.

Estabelece precisamente o projeto de lei em
seu artigo 2º:

"Art. 2º Ao art. 31 do Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de
dezembro de 19n, fica acrescido o seguinte parágrafo:

Art. 31 .
§ 6º As pessoas jurídicas que aliena

rem bens do ativo permanente poderão ex
cluir do lucro real o ganho resultante dessa
alienação, desde que apliquem a receita
dela proveniente em investimento na própria
empresa."

Como se observa, o projeto de lei em tela en
gendra renúncia fiscal por parte da União e, por con
seqüência, perda na arrecadação tributária federal.
Para que se proceda a sua adequada apreciação,
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faz-se necessária a apuração da perda de receita
subjacente. Caso contrário, sem a juntada da esti
mativa da renúncia de receita estaria o projeto de
lei inadequado e incompatível, sob a ótica orçamen
tária e financeira, por encontrar-se em descompasso
com o estabelecido no artigo 68 da Lei nº 9.811, de
28 de julho de 1999 (LDO 2000). Além disso, con
forme o disposto no art. 10 da Norma Interna desta
Comissão, sendo considerado inadequado ou in
compatível, na análise de sua adequação orçamen
tária e financeira, não se procederia à análise do
mérito da proposição.

Assim, com o intuito de assegurar a tramitação
plena do projeto de lei, especialmente a análise de
seu mérito, faz-se mister a apuração da estimativa da
renúncia de receita decorrente do Projeto de Lei nº
4.821, de 1998, mediante requerimento de informa
ções ao órgão competente do Poder Executivo, apto
portanto a prestar os esclarecimentos solicitados.

Sala das Sessões, 21 de março de 2000. 
Deputado Marcos Cintra.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2º da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 30 de março de 2000. 
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,
Relator.

Defiro, ad ..referendum da Mesa.
Em 30-3-2000. - Dep. Heráclito For

tes, 12 Vice-Presidente, no exercício da Pre
sidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 1.843, DE 2000

(Do Senhor Marcos Afonso)

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Previdência e Assistência Social refe
rentes a fraude contra o INSS.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui

ção Federal e nos arts. 24, inciso V e § 2º, e 115, inci
so I, do Regimento Interno, solicito a V. Exª seja enca
minhado requerimento de informações ao Sr. Ministro
da Previdência e Assistência Social.

A força-tarefa criada para combater a fraude na
Previdência Social vai investigar cinco agências do
INSS no Estado do Rio de Janeiro - São Gonçalo e
quatro da capital - suspeitas de terem concedido
1.500 aposentadorias irregulares por tempo de servi
ço. Com a intervenção na agência do INSS em São

Gonçalo, a força-tarefa já constatou 100 casos de fra
ude na concessão de pensão por acidente de traba
lho. Sendo do interesse público, solicito as seguintes
informações:

a) O que será feito, de fato, com os
funcionários que roubaram os aposentados?

b) Como será ressarcido o prejuízo ca
usado pelos fraudadores, ao INSS?

c) Que medidas serão tomadas para
evitar fraude nas agências do INSS?

d) Serão realizadas intervenções em
outros estados?

Sala das Sessões, 21 de março de 2000. 
Deputado Marcos Afonso.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2º, da Cons
tituição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimen
~olnt_er!1o da Casa,_voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 30 de março de 2000. 
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,
Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 30-3-2000. - Dep. Heráclito Fortes,

1ºVice-Presidente, no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N9 1.844, DE 2000

(Do Sr. Bispo Wanderval)

Requer ao Senhor Ministro de Esta
do da Previdência e Assistência Social 
MPAS, informações sobre ações do Insti
tuto Nacional de Seguridade Social 
INSS, no Estado de São Paulo.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui

ção Federal e no art. 116 do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, solicito a V. Exa., sejam-nos
encaminhadas no prazo regimental as informações
que passamos a expor.

Estão sendo amplamente divulgadas pela im
prensa informações dando conta que a representa
ção do INSS, no Estado de São Paulo, tem perma
nentemente impingido aos usuários do sistema situ
ações vexatórias, tais como longas filas, despreparo
de funcionários no atendimento ao público e denún
cias de fraudes as mais diversas. Com base nas in
formações publicadas, perguntamos:

1 - No Posto do INSS em Suzana,
Estado de São Paulo, os usuários do siste-



13154 Sexta-fdra 31 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2000

ma tém sido constantemente humilhados,
espec:ialmente os idosos, que têm de en
frenta r filas enormes para serem atendidos.
O que a Presidência do INSS em Brasília
tem feito para corrigir este grave erro, já que
se trata de infração da Lei do Idoso?

:2 - Qual a média quantitativa de aten
dimento, mês a mês, no ultimo ano no cita
do Posto de Atendimento?

:3 - Como se justifica a abertura de
mais de 50 (cinqüenta) novos postos de
atendimento do INSS, no Estado da Bahia e
a abertura de apenas 10 (dez) novos pos
tos no Estado de São Paulo, quando se ve
rifica que a quantidade de usuários é visivel
mente! maior (mais ou menos 4 milhões) que
aqueles da Bahia?

4 - Por que, depois de veiculadas as in
formações pelos mais variados meios de co
municação, não foi tomada nenhuma medida
administrativa cautelar, por parte do respon
sável pelo Posto, que viesse garantir o aces
so e condições exeqüíveis aos usuários?

fi - De acordo, ainda, com informações
da comunidade é admitido pelos funcionários
do Posto a situação caótica em que o serviço
é prestado. Com base nestas informações,
pergunto: por que são distribuídas apenas 15
(quinze) senhas diariamente, já que o Posto
atendEt a várias cidades próximas?

€i - Por que o efetivo lotado naquela uni
dade é de pequena monta, já que o número ide
al seria de pelo menos 24 (vinte e quatro) pess0

as e hoje tem apenas 9 (nove) funcionários?
7 - São do conhecimento de V. Ex!! os

fatos aqui levantados?

Sala das Sessões, 21 de março de 2000. 
Deputado Bispo Wanderval.

REQUERIMENTO
(IDo Sr. Bispo Wanderval)
Requer o envio do requerimento de

informações em anexo, ao Senhor Minis
tro de Estado da Previdência e Assistên
cia Social- MPAS, sobre ações do Insti
tuto Nacional de Seguridade Social 
INSS, no Estado de São Paulo.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22, da Constitui

ção Federal e C:lrts. 115, inciso I, e 116 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, solicito a V. Exa.

sejam encaminhadas ao Exm2 Sr. Ministro de Estado
da Previdência e Assistência Social questões que for
mulo em anexo, as quais julgamos necessárias para
esclarecermos fatos que estão sendo informados
pela mídia nacional.

Sala das Sessões, 21 de março de 2000. 
Deputado Bispo Wanderval.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 22, da Cons
tituição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 30 de março de 2000. 
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,
Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 30-3-2000. - Dep. Heráclito Fortes,

12 Vice-Presidente, no exercício da Presidência.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES

N" 1.845, DE 2000
(Do Sr. Fernando Coruja)

Solicita informações ao Exm" Sr. Mi
nistro de Estado da Fazenda, Dr. Pedro
Sampaio Malan.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22, da Constitui

ção Federal e nos arts. 24, inciso V e § 2º, e 115, inci
so I, do Regimento Interno, solicito a V. Ex!! seja enca
minhado ao Exmº Sr. Pedro Sampaio Malan, Ministro
da Fazenda, o seguinte pedido de informações:

• Os valores dos salários mínimos discrimina
dos, ano a ano, desde 1988 e, se possível, em unida
des que possam permitir a comparação dos valores.

Tendo em vista a discussão que está se travando
sobre o salário mínimo, faz-se necessário informações
que proporcionem melhor compreensão do tema e mai
or discernimento na hora de votar a proposta.

Sala das Sessões, 21 de março de 2000. 
Deputado Fernando Coruja.

Voto
Estando de acordo com o art. 50, § 2Q

, da Cons
tituição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 30 de março de 2000. 
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,
Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 30-3-2000. - Dep. Heráclito For

tes, 1g Vice-Presidente, no exercício da Pre
sidência.



Março de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 31 13155

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Ng 1.846, DE 2000

(Do Sr. Ronaldo Vasconcellos)

Solicita informações ao Sr. Ministro
do Esporte e Turismo sobre convênios
firmados pelo Indesp com entidades e
prefeituras no Estado de Minas Gerais.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exª, com base no art. 50, § 22, da

Constituição Federal, e na forma dos arts. 115 e 116
do Regimento Interno que, ouvida a Mesa, seja solici
tado ao Sr. Ministro de Estado do Esporte e Turismo
que encaminhe a esta Casa a relação completa dos
convênios firmados pelo Indesp com entidades e pre
feituras de Minas Gerais.

Esclareço que o pedido ora formulado outro ob
jetivo não tem senão coletar dados indispensáveis a
uma avaliação qualitativa e quantitativa do volume de
recursos técnicos e financeiros que aquele órgão co
locou à disposição do Estado cujo eleitorado me con
fiou o mandato parlamentar na Câmara Federal.

Sala das Sessões, 22 de março de 2000. 
Deputado Ronaldo Vasconcellos.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 22, da Cons
tituição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 30 de março de 2000. 
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,
Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 30-3-2000. - Dep. Heráclito For

tes, 1º Vice-Presidente, no exercício da Pre
sidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NR 1.847, DE 2000

(Do Sr. Ricardo Berzoiní)

Requer informações ao Sr. Ministro
de Estado da Fazenda relativas às de
núncias de fraude em fundos de investi
mento administrados pela distribuidora
de valores BB-DTVM.

Exmº Sr. Presidente,
Requeiro a V. Exa., com base no § 2º do art. 50 da

Constituição Federal, combinado com o art. 116 do Re
gimento Interno da Câmara dos Deputados que, ouvida
a Mesa, sejam solicitadas ao Exmº Sr. Ministro da Fa
zenda as informações abaixo descritas:

Os jornais Folha de S.Paulo (18/3) e O Estado
de S.Paulo (21/3) veicularam notícia sobre fraude na
gestão dos recursos de 315 mil cotistas, envolvendo
nove fundos de investimentos administrados pela
BB-DTVM. Assim, julgo necessários os seguintes es
clarecimentos:

1 - Descrever como a fraude foi realizada.
2 - Quando a direção do Banco do

Brasil descobriu, qual a data?
3 - Quais foram os funcionários res

ponsabilizados, que cargo ocupavam e qua
is foram as respectivas sanções?

4 - De acordo com os estatutos e nor
mas do BB e as leis vigentes, quais são as
responsabilidades dos diretores do BB, dos
diretores da BB-DTVM e dos funcionários?

Justificação
Uma operação fraudulenta realizada pelo maior

banco público brasileiro, que atingiu 315 mil cotistas
a maioria de pequeno porte - sendo que o próprio BB
perdeu de R$65 milhões, deve ser acompanhada ri
gorosamente por esta Casa, para que casos como
esse não se repitam jamais.

Sala elas Sessões, 22 de março de 2000. 
Deputado Ricardo Berzoini.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2º, da Cons
tituição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 30 de março de 2000. 
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,
Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 30-3-2000. - Dep. Heráclito Fortes,

12 Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nº 1.848, DE 2000
(Do Sr. Dr. Hélio)

Solicita informações ao Ministério
da Fazenda sobre o refinanciamento pela
União, da dívida mobiliária do Município
de Campinas - SP.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22 , da Constitui

ção Federal e nos arts. 24, inciso V e § 2º, e 115, inci
so I, do Regimento Interno, solicito a V. Exª seja enca
minhado ao Senhor Ministro da Fazenda requerimen
to de informações no que se refere:
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1 .- A Prefeitura Municipal de Campi
nas, Estado de São Paulo pleiteou, a partir
de agosto de 1997, junto à Secretaria do
Tesouro Nacional, ou qualquer outro órgão
compett:mte subordinado ao Ministério da
Fazend,a, a renegociação da dívida mobiliá
ria decorrente de títulos públicos emitidos
após 1~l de dezembro de 1995 para paga
mento de precatórios judiciais?

2 .- Caso tenha pleiteado, a emissão
daqueles títulos atendeu à condição impos
ta pelo § 19, do art. 12, da Resolução n2 78,
de 1ºdeI julho de 1998 do Senado Federal?

3 -- Caso não tenha atendido à condi
ção acima citada, a Prefeitura comprovou,
junto ao Ministério da Fazenda, a adoção
das providências judiciais cabíveis, visando
o ressarcimento dos valores referentes a
deságios concedidos e "taxas de sucesso"
pagas, conforme determina o § 3g

, do at. 12,
da Resolução n9 78, do Senado Federal?

4 .- Quais foram as providências judi
ciais tornadas pela Prefeitura Municipal de
Campinas, comprovadas junto ao Ministério
da Fazenda?

Sala das Sessões, 23 de março de 2000. 
Deputado Dr. Hélio.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 29, da Cons
tituição Federal El com os arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 30 de março de 2000. 
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,
Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 30-3-2000. - Dep. Heráclito For

tes, 12 Vice-Presidente, no exercício da Pre
sidência..

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nll 1.849, DE 2000

(Do Sr. Aloizio Mercadante)

Solicita ao Sr. Ministro da Cultura
informações relativas aos projetos cultu
rais e empresas beneficiadas pela Lei nll

8.313, de 23 de dezembro de 1991 (Lei

Rouanet), no período de 111 de janeiro de
1995 a 29 de fevereiro de 1999.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2ll, 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 en
caminhado ao Sr. Ministro da Cultura o seguinte pedi
do de informações:

a) A relação dos projetos culturais que
foram aprovados e executados com recur
sos do Fundo Nacional da Cultura - FNC
durante o período de 1'1 de janeiro de 1995
a 29 de fevereiro de 2000, especificando,
para cada projeto: i) o tipo e custo total do
projeto; ii) o montante de recursos solicita
dos e a data da solicitação; iH) o montante
de recursos aprovados e a data da aprova
ção; iv) o montante dos recursos efetiva
mente alocados ao projeto e as datas dos
desembolsos efetuados; v)as pessoas físi
cas ou jurídicas a quem os recursos foram
alocados, responsáveis pela execução do
projeto, incluindo os correspondentes CPF
ou CGC; vi) a localização do projeto (unida
de federativa); vii) a data de conclusão do
projeto e seus resultados; viii) se foi realiza
da a avaliação prevista no § 72 do art. 42 da
Lei nQ 8.313, indicando a data da avaliação
e seu resultado; ix) se houve devolução de
parte ou da totalidade dos recursos aloca
dos ao projeto, indicando a data, o montante
e a causa da devolução; x) se o projeto foi
autorizado a, diretamente, receber doações
ou patrocínios de pessoas físicas ou jurídi
cas, indicando os correspondentes valores
autorizados.

b) A relação dos projetos culturais que,
durante este mesmo período, foram apre
sentados ao Programa Nacional de Apoio à
Cultura - PRONAC mas não foram aprova
dos, indicando para cada projeto: i} o tipo e
custo total do projeto; ii) o montante dos re
cursos solicitados; iii) as pessoas físicas ou
jurídicas beneficiárias do projeto; iv) a locali
zação do projeto (unidade federativa).

c) A relação dos projetos culturais
aprovados durante o período indicado no
item a) acima, não incluídos nas relações
anteriores, que tenham sido autorizados a
receber, diretamente, doações e patrocínios
de pessoas físicas ou jurídicas, indicando
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para cada projeto: i) o tipo e custo total do
projeto; ii) os valores das doações e/ou pa
trocínios autorizados; iii) os valores efetiva
mente alocados ao projeto por estes concei
tos; iv) as pessoas físicas ou jurídicas bene
ficiárias, responsáveis pela execução do
projeto, indicando os correspondentes CPF
ou CGC; v) a localização do projeto (unida
de federativa); vi} a data de conclusão do
projeto e seus resultados; vii) se foi realiza
da a avaliação prevista no § 7º do art. 4º da
Lei nº 8.313, indicando a data da avaliação
e seus resultados.

d) A relação das pessoas jurídicas que
realizaram doações ou patrocínios durante o
período de 1º de janeiro de 1995 a 31 de de
zembro de 1999, indicando para cada pes
soa jurídica sua correspondente identificação
{incluindo o CGC}, as datas e montantes das
doações e patrocínios efetivamente realiza
dos e o montante da correspondente renún
cia fiscal em cada exercício.

e) O montante dos recursos autoriza
dos pelo Ministério da Fazenda para renún
cia fiscal nos exercícios de 1995, 1996,
1997, 1998 e 1999, discriminado por benefi
ciário e por exercício.

Sala das Sessões, 22 de março de 2000. 
Deputado Aluízio Merpadante.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2º, da Cons
tituição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 30 de março de 2000. 
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,
Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 30-3-2000. - Deputado Heráclito

Fortes, 1º Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N!! 1.850, DE 2000

{Do Sr. Aloizio Mercadante}

Solicita ao Sr. Secretário de Estado
de Comunicação de Governo informações
sobre os gastos de comunicação dos di·

versos órgãos da administração direta e
indireta do Poder Executivo Federal.

Senhor Presidente,
, Com fundamento no art. 50, § 2,2 da Constitui

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 22, e 115, inci
so I, do Regimento Interno, solicito a V. Exa. seja en
caminhado ao Sr. Secretário de Estado de Comunica
ção de Governo o seguinte pedido de informações:

a) O montante dos gastos realizados
nos últimos três anos (1997, 1998 e 1999)
pelo Poder Executivo Federal em propa
ganda e publicidade, detalhando para cada
exercício: i) o total gastos pelo Poder Exe
cutivo Federal; ii) os gastos corresponden
tes à Presidência da República e a cada
Ministério; iii} os gastos correspondentes a
cada órgão da Presidência da República,
incluindo entidades vinculadas; iv} os gas
tos correspondentes a cada ministério, es
pecificados separadamente para o conjunto
da administração direta e para cada órgão
da administração indireta.

b) A relação das emissoras de rádio e
de televisão, empresas de propaganda e pu
blicidade, jornais, revistas, e qualquer outra
pessoa jurídica ou física que tenha recebido
recursos de qualquer órgão público federal
da administração direta ou indireta para fins
de propaganda e publicidade no período aci
ma indicado, detalhando, para cada uma de
las: i} o nome ou razão social, incluindo CGC
ou CPF; ii) localização (unidade federativa);
iii) o tipo de serviço prestado; iv) o montante
total efetivamente pago, em cada exercício,
discriminado por órgão pagador (seguindo o
mesmo esquema de individualização das en
tidades públicas indicado nos numerais iH) e
iv) do item a) acima).

c) Os gastos totais programados para o
ano 2000, discriminados conforme o indicado
nos numerais ii), iii) e iv) do item a) acima.

Sala das Sessões, 22 de março de 2000. 
Deputado Aloizio Mercadante.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 22 , da Cons
tituição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 30 de março de 2000. 
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,
Relator.
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Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 30-3-2000. - Dep. Heráclito For

tes, 111 Vice-Presidente, no exercício da Pre
sidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nl! 1.851, DE 2000

(Do Sr. Deputado Adão Pretto)

Solicita informações ao Ministro da
Justiça, a respeito das providências admi
nistrativas tomadas para que se solucio
ne a questão da indenização dos ocupan
tes de boa-fé da Área Indígena de Monte
Caseiros, Estado do Rio Grande so Sul.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 211, da Constitui

ção Federal e nos arts. 24, inciso V, § 2'\ e 115, inciso
I, do Regimento Interno, solicito a V. Exa. seja encami
nhado ao Sr. Ministro da Justiça, o seguinte pedido de
informações:

Tendo em vista a aprovação da boa-fé dos ocu
pantes não índios da Área Indígena Monte Caseiros,
no Estado do Rio Grande do Sul, cadastrada pelo gru
po técnico instituído pela Portaria nll 732/PRES/97 e
também publicado no Diário Oficial do dia 25 de ou
tubro de 1999, restando tão-somente o pagamento da
indenização às 45 (quarenta e cinco) famílias que re
sidem na área.

Tendo em vista que, com relação às terras para
o reassentamento daquelas famílias, o Estado e o
Incra já apresentaram as áreas, tendo sido vistoria
das e aprovadas pelos agricultores.

Tendo em vista que o Estado do Rio Grande do
Sul, o Incra e a Procuradoria Geral da República fir
maram um acordo onde consta que o reassentamen
to e a indenização das benfeitorias seriam feitos con
juntamente, para que aquelas famílias não fossem
mais prejudicadas.

Como temos informações de que o pagamento
das indenizações ainda não foi efetivado, julgamos
necessário contar com as seguintes informações:

a) Quais são os empecilhos objetivos
para que se proceda à indenização das 45
famílias da Área Indígena de Monte Casei
ros- RS?

b) Qual o período necessário para que
o Ministério efetive o pagamento da indeni
zação às 45 famílias da Área Indígena de
Monte Caseiros - RS?

c) Quais as providências a serem toma
das pelos agricultores, sugeridas pelo Ministro,

para que se agilize o procedimento do paga
mento da indenização às 45 famfiias da Área
indígena de Monte Caseiros - RS?

Sala das Sessões, 22 de março de 2000. 
Deputado Adão Preito.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 211, da Cons
tituição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 30 de março de 2000. 
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,
Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 30-3-2000. - Dep. Heráclito For

tes, 111 Vice-Presidente, no exercício da Pre
sidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nll 1.852, DE 2000

(Da srm Vanessa Grazziotin)

Solicita Informações ao Sr. Ministro
das Minas Energia sobre o Protocolo de
Intenções entre o Governo do Estado do
Amazonas e Governo Federal, com vistas
à federalização da Companhia Energética
do Amazonas - CEAM.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22, da Constitui

ção Federal e nos art. 24, inciso V, § 211, e 115, inciso I,
do Regimento Interno, solicito a V. Exl seja encami
nhado ao Senhor Ministro de Minas e Energia o se
guinte pedido de informações:

Os termos do Protocolo de Intenções firmado
entre o Governo do Estado do Amazonas e Governo
Federal, com vistas à federalização da Companhia
Energética do Amazonas.

Sala das Sessões, 22 de março de 2000. 
Deputada Vanessa Grazziotin

Voto
Estando de acordo com o art. 50, § 2l!, da Cons

tituição Federal e com os arts. 115 e 116do Regimen
to Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 30 de março de 2000. 
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,
Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 30-3-2000. - Dep. Heráclito For

tes, 1SI Vice-Presidente, no exercfcio da Pre
sidência.
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NR 1.853, DE 2000

(Do Sr. Deputado Eduardo Campos)

Solicita informações ao Exm2 Sr. Mi
nistro do Planejamento, Orçamento e
Gestão, Dr. Martus Antonio Rodrigues
Tavares, sobre projetos apresentados
por Pernambuco na Secretaria de Assun
tos Internacionais - SEAIN.

Senhor Presidente,
O Estado de Pernambuco, ao longo de suas vá

rias gestões administrativas, tem apresentado diver
sos projetos a serem financiados com recursos exter
nos, cuja análise de viabilidade é exercida pela Secre
taria de Assuntos Internacionais - SEAIN.

Desta forma, na qualidade de representante do
-Estado de Pernambuco nesta-Casa, tendo como
uma das missões a de acompanhar e efetivamente
apoiar aqueles projetos que resultem em benefícios
e melhoria de qualidade de vida à população, preci
saríamos dispor de elementos para análise e discus
são sobre os mesmos.

Diante do exposto, requeremos a V. Exa., com
base no art. 50, § 22, da Constituição Federal, com
binado com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, que seja solicitado ao
EXQ1º Sr. Ministro do Planejamento, Orçamento e
Gestão, por meio da Secretaria de Assuntos Inter
nacionais - SEAIN, os seguintes dados:

Relação de todos os projetos apresentados pelo
Estado de Pernambuco, durante os últimos cinco
anos, para financiamento com recursos externos, es
pecificando:

a) Nõme/Objetivo do Projeto.
, b) Instituição Financiadora.
c) Data da apresentação.
d) Data da aprovação ou o estágio atual.
e) Órgão Executor pelo Estado.
f) Custo total do Projeto.
g) Valor a ser financiado.

Sala das Sessões, 22 de março de 2000. 
Deputado Eduardo Campos.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2º, da Cons
tituição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 30 de março de 2000. 
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,
Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 30-3-2000. - Dep. Heráclito For

tes, 12 Vice-Presidente, no exercício da Pre
sidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NR 1.854, DE 2000

(Do Sr. Deputado Eduardo C~mpos)

Solicita informações ao Excelen
tíssimo Senhor Ministro da Integração
Nacional, Dr. Fernando-Bezerra, sobre os
gastos da Sudene com os alistados da
Seca no Nordeste.

Senhor Presidente,
Periodicamente, a região Nordeste sofre os efei

tos da seca, fenômeno que se repete ao longo de dé
cadas_e que, em face do contínuo aumento da popu
lação, produz efeitos sociais cada vez mais drásticos.

Muitos recursos federais, estaduais e municipais
tem-se dispendido na assistência aos flagelados da
seca, sem termos encontrado, até o momento, uma
solução política que resolva definitivamente essa
questão através de investimentos que produzam, efe
tivamente, resultados práticos e duradouros.

Ainda é tempo de recuperarmos o tempo perdi
do, e procura(mos discutir o assunto nesta Casa de
modo a que possamos compor um leque de alternati
vas viáveis para posterior apresentação de projetos
sobre o tema.

Para subsidiar nossos estl:/dos e discussões,
entretanto, estamos compondo uma ampla base de
dados e precisaríamos contar com informações técni
cas disponíveis nos órgãos federais, estaduais e mu~

nicipais que tratam do assunto.
Neste contexto, requeremos a Vossa Excelên·

cia, com base no art. 50, par~rafo 2º da eonstituiçãCl
Federal, combinado com os art. 115 e 116 do Regi~

mento Interno da Câmara dos Deputados, que seja
solicitado ao Excelentíssimo senhor Ministro da Inte
gração Nacional, por meio da Superintendência 'do
Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE, os seguin
tes dados:

A evolução do número de alistados nas emer
gências da seca, no período de 1970 até 1999, por
Estado, informando ainda para cada um desses
anos:

a) valores repassados pela Sudene a tí
tulo de pagamento dos salários dos alistados;

b) valor da contrapartida estadual para
esses salários;
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c) valores repassados pela Sudene
para investimentos e/ou outras despesas.

Sala das Sessões, 22 de março de 2000. 
Atenciosamente, Deputado Eduardo Campos.

Voto
Estando de acordo com o art. 50 § 2º da Consti

tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Sessões, 30 de março de 2000. - Depu
tado Heráclito Fortes, 1ºVice-Presidente, Relator.

Defiro ad referendum da Mesa.
Em 30-3-2000. - Deputado Heráclito

Fortes, 1º Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 1.855, DE 2000

(Do Sr. Deputado Eduardo Campos)

Solicita informações ao Excelentis
almo Senhor Ministro da Fazenda, Dr. Pe
dro Sampaio Malan, sobre incentivos fis
cais federais concedidos.

Senhor Presidente,
O Pars tem vivenciado nos últimos anos um qua

se confronto entre os Estados federados na concessão
de incentivos fiscais, que buscam, dessa forma, a im
plantação de indústrias que trariam inicialmente para
seus Estados específicos, benefícios sociais com a
ampliação da oferta de emprego e também pelo efeito
multiplicador de certas atividades, que exigem a for
mação de setores produtivos complementares.

Esses mecanismos entetanto, estão sendo
exaustivamente discutidos, Proposta de Emenda
Constitucional - PEC da Reforma Tributária, em tra
mitação neste Congresso.

Os incentivos fiscais federais, por outro lado,
têm sido concedidos em algumas situações em face
de pressões ou negociações políticas, sem se ater a
um plano de desenvolvimento global que busque mi
nimizar os graves desequilíbrios existentes entre as
diversas regiões brasileiras.

Diante desse contexto e para possibilitar o co
nhecimento e discussão da concessão desses incen
tivos fiscais federais pelos que compõem esta Casa,
requeremos a Vossa Excelência, com base no art. 50,
parágrafo 29 da Constituição Federal, combinado com
os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, que seja solicitado ao Excelentíssimo
Senhor Ministro da Fazenda:

a) O montante dos incentivos fiscais
concedidos nos últimos dez anos, por Esta
do e por Região, às pessoas jurídicas e fí
sicas;

b) outras informações correlatas que
julgar necessárias, para subsidiar nossos
estudos e discussões.

Sala das Sessões, 22 de março de 2000. 
Atenciosamente, - Deputado Eduardo Campos.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2º da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 30 de março de 2000. - Dep.
Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 30-3-2000. - Dep. Heráclito For

tes, 1" Vice-Presidente, no exercício da Pre
sidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 1.856, DE 2000

(Do Sr. Deputado Eduardo Campos)

Solicita informações ao Excelentís
simo senhor Ministro da Fazenda, Or. Pe
dro Sampaio Malan, sobre empréstimos
concedidos pelo Banco do Brasil,
BNDES e Banco do Nordeste.

Senhor Presidente,
O desenvolvimento econômico do nosso País

está atrelado à necessidade de financiamentos pelas
instituições oficiais e privadas de crédito aos setores
industriais, comerciais e de prestação de serviços.

As instituições financeiras oficiais com esse
objetivo, como o Banco do Brasil S/A, o Banco Nacio
nal de Desenvolvimento Econômico e Social 
BNDES e o Banco do Nordeste do Brasil S/A, vêm
cumprindo o seu papel dentro das políticas públicas e
dos programas estabelecidos com vistas ao fomento
de nossas atividades produtivas.

Entretanto, o volume de aplicação desses recur
sos, bem como os estados e regiões beneficiados, não
estão disponíveis de forma sintética que possam servir
de subsídio para estudos e discussões nesta Casa.

Diante do exposto e para possibilitar o conheci
mento e discussão dos efeitos desses programas pe
los que compõem esta Casa, requeremos a Vossa
Excelência, com base no art. 50, parágrafo 2" da
Constituição Federal, combinado com os arts. 115 e
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116 do Regimento Interno da Câmara dos Depu
tados, que seja solicitãao ao Excelentíssimo Senhor
Ministro da Fazenda:

Os montantes de recursos efetivamente aplica
dos pelo Banco do Brasil S/A, Banco Nacional de De
senvolvimento Econômico e Social- BNDES e Banco
do Nordeste do Brasil S/A, nos últimos cinco anos, por
estado e por região, aos setores produtivos, na forma
de empréstimos e/ou financiamentos.

Sala das Sessões, 22 de março de 2000. - Aten
ciosamente, - Deputado Eduardo Campos.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2º da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 30 de março de 2000. 
Dep. Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,
Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 30-3-2000. - Dep. Heráclito For

tes, 1º Vice-Presidente, no exercício da Pre
sidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N!! 1.857, DE 2000

(Do Sr. Paulo José Gouveia)

Solicita informações ao Senhor Mi
nistro Angelo Andrea Matarazzo, da Se
cretaria de Comunicação do Governo
da Presidência da República sobre os
gastos do Governo Federal com publici
dade.

Senhor Presidente,

Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui
ção Federal e nos art. 24, inciso V e § 2º, e 115, inciso
I, do Regimento Interno, requeiro a Vossa Excelência
seja encaminhado ao Senhor Ministro Angelo Andrea
Matarazzo, da Secretaria de Comunicação do Gover
no da Presidência da República, a seguinte solicita
ção de informações:

1 - Qual o montante de verba que o
governo federal está gastando com publici
dade por cada ministério;

2 - Quais os critérios utilizados para a
distribuição das verbas às emissoras de rá
dia e TV;

3 - Quanto está sendo repassado de
cada ministério, para as emissoras de rádio

e TV, desde o início do ano de 1999 até a
presente data.

Sala das Sessões, 28 de março de 2000. 
Deputado Paulo José Gouveia.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2º da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Sessões, 30 de março de 2000. - Dep.
Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 30-3-2000. - Dep. Heráclito For

tes, 1ºVice-Presidente, no exercício da Pre
sidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nº 1.858, DE 2000

(Do Sr. Paulo José Gouveia)

Solicita informações ao Ministro de
Estado de Minas e Energia, Senhor Ro
dolpho Tourinho Neto, sobre os gastos
com a publicidade da Petrobrás - Petró
leo Brasileiro S.A.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui

ção Federal e nos art. 24, inciso V e § 2º, e 115, inciso
I, do Regimento Interno, requeiro a Vossa Excelência
seja encaminhado ao Senhor Ministro de Estado de
Minas e Energia, Rodolpho Tourinho Neto, o seguinte
requerimento de informações:

1 - Qual o montante das verbas de pu
blicidade que foi destinado para propagandas
da Petrobras - Petróleo Brasileiro SA, du
rante o ano de 1999 até a presente data, es
pecificado por emissora de rádio e TV;

2 - Quais os critérios adotados para distri
buição das verbas às emissoras de rádio e TV.

Sala das Sessões, 22 de março de 2000. 
Deputado Paulo José Gouveia.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2º da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 30-3-2000. - Dep. Heráclito For

tes, 1ºVice-Presidente, no exercício da Pre
sidência.
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REQUEBIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nl! 1.859, DE 2000

(Do Sr. Paulo José Gouveia)

Sc)licita informações ao Ministro das
Comunicações, Senhor Pimenta da Veiga
Filho, sobre os gastos com a publicidilde
da Em~)resaBrasileira de Correoios e Tt~léo

grafos.

Senhor Pr,esidente,
Com fundamento no art. 50. § 2º da Cr)flstítl \I\~ão

Federal e nos art. 24, inciso V e § 2º, e 1<15. incislJ I, do
Regimento Interno, requeiro a Vossa Excelência seja
encaminhado ao Senhor Ministro João Pimenta da
Veiga Filho, do Ministério das Comunicações. o 'se
guinte requerimc:Jnto de informações:

1 _. Qual o montante das VelQflS dp pu-
blicidadH que foi destinado parêl propagan
das da Empresa Brasileira de Correios A lie
légrafos" durante o ano de 1999 até a pre
sente data, especificado por emissor('\. de rá
dia e TV;

2 _. quais os critérios adotados para a
distribuiç:ão das verbas às emissoras de lá·
dia e TV,

Sala das Sessões, 22 de março de 2000. ~
Deputado Paulo José Gouveia.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2º. da Cons
tituição Federal e com os arts. 115 e 116 do Hegilllen '
to Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de REluniões, 30 de março de 2000. 
Dep. Heráclito Fortes, Primeiro Vice'Pl'esidellt'9,
Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 30-3-2000. - Dep. Heráclito For

tes, 1ºVice-Presidente, no exercído da Pm·
sidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nll 1.860, DE 2000

(Do Sr. Paulo José Gouveia)

Solicita informações ao Ministro da
Fazenda, Senhor Pedro Sampaio Malan, so
bre os gastos com a publicidade do Banco
do Brasil te Caixa Econômica Federal.

Senhor Presrdente,
Com fundamento no art. 50, § 22 , da Constituí

ção Federal e nos arts. 24, inciso V e § 22, e 115, indo

Março de 2000

so I, do Regimento Interno, requeiro a Vossa Excelên
cia seja encaminhado ao Senhor Ministro da Fazen
da, Pedro Sampaio Malan, o seguinte requerimento
de informações:

1 - Qual o montante das verbas de pu
blicidade que foi destinado para propagan
das do Banco do Brasil e da Caixa Econô
mica Federal, durante o ano de 1999 até a
presente data, especificado por emissora de
rádio e TV;

2 -, Quais os critérios adotados para a
distnbuição das verbas às emissoras de rá
dio e TV.

Sala das Sessões, 22 de março de 2000. 
Deputado Paulo José Gouveia.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2º da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 30 de março de 2000. 
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente
Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 30-3-2000. - Deputado Heráclito

Fortes, 1Q Vice-Presiente, no exercício da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NQ 1.861, DE 2000

(00 Senhor Marcos Afonso)

Solicita informações ao Sr. Ministro
do Meio Ambiente referente a produção
de soja dentro da Amazônia.

Senhor Presidente,
Conforme fundamento no art. 50, § 2º da Consti

tuição Federal e nos arts. 24, inciso V e § 22, e 115, in
ciso I, do Regimento Interno, solicito a V. Exa. seja en
caminhado o requerimento de informação ao Sr. Mi
nistro do Meio Ambiente.

O grupo Hermasa, uma associação entre o grupo
Maggi e o governo do Amazonas, está investindo na
plantação de soja dentro da Amazônia. A cultura da soja
no Brasil é uma atividade que gera poucos empregos,
sendo altamente nociva ao meio ambiente pelo uso in
tensivo de agrotóxicos, peJa exaustão do solo em virtu
de da monocultura e está invadindo a Amazônia. Diante
do exposto, solicito as seguintes informações:

a) existem recursos públicos nesse in
vestimento? Quanto?
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b) qual o tamanho da área que está
sendo utilizada para a cultura da soja?

c) foi feito algum estudo sobre o im
pacto ambiental na região? Qual o teor do
estudo?

d) o que será feito no sentido de coibir
a utilização dos agrotóxicos nas plantações
e proteger os rios e florestas?

Sala das Sessões, 22 de março de 2000. 
Deputado Marcos Afonso.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2Q da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 30 de março de 2000. 
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente
Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 30-3-2000. - Deputado Heráclito

Fortes, 1Q Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Ng 1.862, DE 2000

(Do Senhor Marcos Afonso)

Solicita informações ao Sr. Ministro
do Meio Ambiente referente ao desmata
mento que será provocado pela recupe
ração e pavimentação de quatro estra
das, na região amazônica.

Senhor Presidente,
Conforme fundamento no art. 50, § 2º da Consti

tuição Federal e nos arts. 24, inciso V e § 2Q
, e 115, in

ciso I, do Regimento Interno, solicito a V. EX8.. seja en
caminhado o requerimento de informação ao Sr. Mi
nistro do Meio Ambiente.

O progresso é algo desejável, o que torna im
portante planejar para tentar reduzir ao má}{imo os
efeitos colaterais do desenvolvimento.

Assim é oportuno o relatório do Instituto de Pes
quisa Ambiental da Amazônia, de Belém (PA), do Insti
tuto Socioambiental, de São Paulo, e do Centro de Pes
quisa Woods Hole, de Massachussetts (EUA), sobre os
riscos de recuperação e pavimentaçã.o de quatro estra
das da região amazônica, previstas no programa "Avan
ça Brasil". De acordo com o estudo, baseado na relação
histórica entre pavimentação e desmatamento, o proje
to poderá provocar, nos próximos 20 a 30 anos, o des
matamento de 180 mil km2 de florestas. Diant~ do t~}{

posto, solicito as seguintes inforrnações:

~) o ministério tem ciência desse rela
tório?

b) caso seja afirmativo a pergunta ano
terior, qual o conteúdo do relatório?

c) quais as providências que serão to
madas para que o progresso não provoque
a destruição das florestas, dentro do pro
grama "Avança Brasil".

Sala das Sessões, 22 de março de 2000. 
Deputado M:'J!'~fj)~ Af~rn!3o.

V@IO

Estando de acordo com o art. 50, § 29 da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 30 de março de 2000. 
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente
F\eI8.tor.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 30-3-2000. - Deputado Heráclito

For1es, 1Q Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.

R~QUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NQ 1.863, DE 2000

(Do Sr. Henrique Fontana)

Solicita informações ao Ministro da
Saúde sobre () ressarcimento ao SUS por
serviços de atendimentos prestados ,a
consumidores e dependentes, nas insti
tuições públic~s ou privadas, convenia
dias Ol.! contratatbs, integrantes do SUS.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exª, 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
das informações ao Sr. Ministro da Saúde no sentido
de esclarecer eSlê! casa quanto ao ressarcimento ao
SUS pelas operadoras de Pianos de Saúde, por servi
ços de atendimentos prestados a seus consumidores
e respectivos dependentes, nas instituições públicas
ou privadas, conveniadas ou contratadas, integrantes
do Sistema Único de Sai:íde - SUS.

.Julgamos n~cessário contar com os seguintes
esclarecimentos e inI<Jrmações:

;51) ClUai a situação atual do ressarci
mento 01618 (jperador8.s de Planos de Saúde
às '3i1í.idades pr8~3tadoras de serviços ao
SUS'?
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b) Qual o montante de recursos res
sarcidos às entidades prestadoras de servi
ços, por Estado?

c) Qual o montante de recursos res
sarcidos aos hospitais universitários?

d) Qual o montante de recursos res
sarcidos ao serviços públicos, por Estado?

e) O Gestor Federal do SUS está dispo
nibilizando às operadoras a discriminação dos
procedimentos realizados por consumidor?

f} As operadoras estão cumprindo o
prazo legal (até o 1511 dia após a apresenta
ção da fatura) para o ressarcimento?

g) Quais são os critérios aplicados ao pro
cesso de glosa ou impugnação, definidos pela
Agência. Nacional de Sal1de Suplementar?

h) Quais os valores, por procedimen
tos, comparados com os valores pagos pe
las operadoras, da tabela de ressarcimento
utilizada pelo Ministério da Saúde?

Sala das Sessões, 22 de março de 2000. 
Dep. Henrique Fontana, (PT - RS.)

Voto

Estando de a,cordo com o art. 50, § 211 da Consti
tuição Federal e com o arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 30 de março de 2000. - Dep.
Heráclito Fortu, Primeiro Vice-Presidente Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 30-3-00. - Dep. Heráclito Fortes, 111

VICe-Presidente, no exercrcio da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Na 1.864, DE 2000

(Do Sr. Deputado Inácio Arruda)

Requer Informações ao Ministro de
E8tado da Fazenda acerca do Programa
de Reestruturação e Ajuste Fiscal de
Longo Prazo do Estado do Ceará.

Sr. Presidente,
Nos termos do artigo 50 da Constituição Federal

e dos artigos 115 e 116 do Regimento Interno, requei
ro ao Exmll Sr.. Ministro de Estado da Fazenda cópia
completa do memorando que apresenta os objetivos,
as metas, a estratégia e as ações do Programa de
Reestruturaçio e de Ajuste Fiscal do Estado do Cea
rá e cópias das diretrizes e compromissos acertados
entre o Governo do Estado do Ceará e o Governo Fe
deral por melo de protocolo assinado em 9 de abril de

1997 e do Contrato de refinanciamento firmado em 17
de outubro de 1997.

Sala das Sessões, 22 de março de 2000. - Iná
cio Arruda, Deputado Federal (PCdoS - CE).

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2º da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 30 de março de 2000. - Dep.
Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.

Em 30-3-2000. - Dep. Heráclito For
tes, 12 Vice-Presidente, no exercício da Pre
sidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NQ 1.865, DE 2000

(Do Sr. Deputado Sérgio Miranda)

Requer ao Sr. Ministro da Fazenda
informações a respeito da emissão ex
tra-mercado de títulos do Tesouro Nacio
nal.

Senhor Presidente:

Requeiro a V. ExA, nos termos do § 2º, do art. 50,
da Constituição Federal, e do art. 116, inciso 11, alínea
b, do Regimento Interno, que sejam solicitadas ao Sr.
Ministro da Fazenda as seguintes informações a res
peito de emissões "extra-mercado" de trtulos de res
ponsabilidade do Tesouro Nacional:

I - Quais foram as emissões "ex
tra-mereado" (diretas em favor de interessa
dos e similares) de trtulos de responsabilida
de do Tesouro Nacional efetivadas de janei
ro de 1997 até o presente momento, infor
mando, entre outros dados que julgar con
venientes, o tipo de título emitido, valores,
condições, finalidades, respaldo legal e des
tinatário?

11 - Durante o processo que se con
vencionou chamar de substituição de títulos
não-competitivos, quais foram os títulos de
emissão do Tesouro Nacional entregues ao
Banco Central, de janeiro de 1997 até o pre
sente momento, para substituição de trtulos
vincendos ou vencidos de responsabilidade
do Tesouro, informando, para eada troca va
Iares, condições, dos títulos substituídos e
dos entregues em substituição?
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11I - Determinar também, para os itens
I e 11, onde foram apropriados contábil e or
çamentariamente.

Justificação

O presente Requerimento de Informações de
corre da necessidade de se conhecer detalhada
mente todas as operações envolvendo a emissão
de títulos do Tesouro Nacional fora do mercado.

Para que se possa exercerde forma adequada a
fiscalização e o controle sobre esse processo, e em
razão da magnitude dos valores envolvidos, é impres
cindível que os membros do Congresso Nacional te
nham acesso a essas informações.

Sala das Sessões, 23 de março de 2000. 
Deputado Sérgio Miranda, PCdoB/MG.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2º da Consti--
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 30 de março de 2000. - Dep.
Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 30-3-2000. - Dep. Heráclito For

tes, 12 Vice-Presidente, no exercício da Pre
sidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nll 1.866, DE 2000

(Do Sr. Deputado Sérgio Miranda - PCdoB/MG)

Requer ao Sr. Ministro da Fazenda
informações a respeito dos acertos efeti
vados entre a União e o Banco Central do
Brasil em decorrência da Medida Provi
sória n1l 1.789, de 1998, e suas reedições.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exa., nos termos do § 2º do art. 50,

da Constituição Federal, e do art. 116, inciso 11, alínea b,
do Regimento Interno, que sejam solicitadas ao Sr. Mi
nistro da Fazenda as seguintes informações a respeito
das operações efetuadas entre a União e o Banco Cen
traI do Brasil no âmbito do acerto de contas determina
do pela MP n2 1.789, de 1998, e reedições:

I - Quais foram os ativos recebidos e
os passivos compensados pelo Banco Cen
trai na operação que liquidou o saldo da
conta do balanço da Bacen "Resultados a
Compensar?

11 - Quais os ativos recebidos pela
União na operação de transferência do sal
do de empréstimo compulsório sobre veícu
lo e combustíveis?

11I - Para os itens acima especificar,
nas transações com títulos, seu tipo, valor e
condições;

IV - determinar também, para os itens I
e 11, onde foram apropriados contábil e orça
mentariamente essas operações nas contas
do Banco Central e da União.

Além dessas questões, no intuito de
melhor compreender as pendências solucio
nadas com a edição da referida Medida Provi
sória, requeiro seja também solicitada cópia
do relatório final do grupo de trabalho instituí
do pela Porto MF 337/97, porquanto foi a partir
desse grupo que se originou a referida norma
legal.

Justificação

O presente Requerimento de Informações de
corre da necessidade de se conhecer detalhada
mente todas as operações realizadas no acerto de
contas efetuado entre a União e Bacen e decorrên
cia da edição da MP n2 1.789. Apenas parte dessas
operações foram explicitadas nas notas explicitati
vas às demonstrações contábeis publicadas com o
balanço patrimonial do Banco Central de dezembro
de 1998.

Para que se possa exercerde forma adequada a
fiscalização e o controle sobre esse processo, e em
razão da magnitude dos valores envolvidos, é impres,
cindível que os membros do Congresso Nacional te
nham acesso a essas informações.

Sala das Sessões,-23 de março de 2000. 
Deputado Sérgio Miranda, PCdoB/MG.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2Qda Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 30 de março de 2000. - Dep.'
Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 30-3-2000. - Dep. Heráclito For

tes, 12 Vice-Presidente, no exercício da Pre
sidência.
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NR 1.867, DE 2000

(Do Sr. Deputado Sérgio Miranda)

Requer ao Sr. Ministro da Fazenda
informações a respeito da conta do ativo
do balancete do Banco Central "títulos
vinculados a recompra".

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Ex!!, nos termos do § 29 do art. 50

da Constituição Federal, e do art. 116, inciso 11, aHnea
b, do Regimento Interno, que sejam solicitadas ao Sr.
Ministro da Fazenda as seguintes informações a res
peito da conta de ativo do balancete do Banco Central
'~ítulos vinculados à recompra".

I -Qual é o significado da conta "títulos
vinculados à recompra", qual é a sua origem
e que haveres estão nela compreendidos?

11 - Quais são os elementos que justifi
cam a sua evolução de janeiro de 1997 até o
presente momento?

Justificação
O presente Hequerimento de Informações decor

re da necessidade de se conhecer os detalhes dessa
conta, pelos grandes valores envoMdos e pela falta de
informações a respeito do seu comportamento.

Sala das Sessões, 23 de março de 2000. 
Deputado Sérgio Miranda, PCdoB/MG.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2'1 da Consti
tuição Federal e cl:>m os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 30 de março de 2000. - Dep.
Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 30-3-2000. - Dep. Heráclito Fortes,

1ºVicerPresidente, no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NR 1.868, DE 2000

(Da Sra. Alcione Athayde)

Solicita informações ao Senhor MI
nistro de Minas e Energia sobre as provi
dências adotadas em benefício das famí
lias prejudicadas pelo vazamento de óleo
na Bara de Guanabara.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. ExA, 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
das informações ao Sr. Ministro de Minas e Energia,

no sentido de esclarecer a esta Casa quanto às provi
dências administrativas adotadas em benefício das
famílias de pescadores prejudicadas pelo vazamento
de óleo na Baía de Guanabara.

Justificação

No dia 21 de março de 2000, ocorreram mani
festações de pescadores no Rio de Janeiro contra a
suspensão das indenizações pagas em virtude do
acidente ambiental de vazamento de óleo na Baía de
Guanabara. Além desse fato, tenho acompanhado
que algumas das ações tomadas pela Petrobras, para
solucionar o problema das famílias prejudicadas, não
estão de acordo com as afirmações de seu Presiden
te, feitas à época do acidente.

Desse modo, julgo necessário contar com os
seguintes esclarecimentos:

- número de famílias beneficiadas com
o seguro desemprego;

- medidas de médio e longo prazo que
serão adotadas para auxiliar o pessoal liga
do ao setor pesqueiro, cujos estudos foram
anunciados pela Petrobras.

- medidas adotadas pela Petrobras
para esclarecer a população sobre o consu
mo de pescado.

Sala das Sessões, 23 de março de 2000. - De
putado Alcione Athayde.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2'1 da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 30 de março de 2000. - Dep.
Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 3Q-3..2000. - Dep. Heráclito Fortes,

1li VIC9-Presidente, no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NQ 1.869, DE 2000

(Do Sr. Fernando Coruja)

Solicita informações ao ExmR Sr. MI
nistro de Estado da Salide, Dr. José serra.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 211, da Constitui

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 2Q
, e 115, inci

so I, do Regimento Interno, solicito a V. ExI que seja
encaminhado ao Exmll Sr. José Serra - Ministro da
Saúde, o seguinte pedido de informações:

• Se existe algum programa desenvol
vido pelo ministério, abordando a questão
da osteoporose?
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• Em caso de resposta afirmativa na pri-
meira pergunta, solicito informações sobre:

a} Que tipo de programa?
b} Como está sendo desenvolvido?
c} Quais os gastos do Ministério da

Saúde com tal programa?

Sala das Sessões, 23 de março de 2000. 
Deputado Fernando Coruja.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 22, da Consti
tuição Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 30 de março de 2000. 
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,
Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 30 de março, de 2000. - Deputado

Heráclito Fortes, 12 Vice-Presidente, no
exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nll 1.870, DE 2000

(Do Sr. Pedro Wilson)

Solicita informações ao Sr. Ministro
do Esporte e Turismo sobre os bingos
Papa-Tudo e Poupa-Ganha.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exm, com base no art. 50, § 22, da

Constituição Federal, e nos arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno, que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas ao Sr.
Ministro do Esporte e Turismo as seguintes informa
ções, relativas aos bingos Papa-Tudo e Poupa-Ganha,
ambos de Goiânia - GO:

1- Cópia dos certificados de credenciamento e
de autorização das entidades desportivas beneficia
das (Lei n2 9.615/98, arts. 60, 61 e 62).

2 - Cópia dos contratos firmados entre
as empresas administradoras e as entidades
desportivas beneficiadas (Lei nº 9.615/98,
art. 63, VI);

3 - Comprovante de que as entidades
desportivas beneficiadas estão recebendo
pelo menos 7% (sete por cento) da receita
bruta dos sorteios (Lei nº 9.615/98, art. 70).

4 - Comprovação de que as entidades
desportivas autorizadas prestam contas ao
Poder Público, conforme estabelecido no
art. 70, parágrafo único, da Lei nº 9.615/98,
e cópia da prestação de contas a que se re~

fere o art. 96, caput, do Decreto nº 2.574/98,

inclusive a documentação relacionada nos
incisos I e li.

Esclareço que o pedido ora formulado
outro objetivo não tem senão coletar dados
indispensáveis a uma avaliação qualitativa e
quantitativa da situação do jogo do bingo
no Estado cujo eleitorado me confiou o
mandato parlamentar na Câmara Federal.

Sala das Sessões, 28 de março de 2000. 
Deputado Pedro Wilson.

Voto

Estando de acordo com o 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, 30 de março de 2000. 
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,
Relator.

Defiro, ad referelildum da Mesa.
Em 30-3-2000. - Deputado Heráclito

Fortes, 12 Vice~Presidente, no exercício da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nº 1.871, DE 2000

(Do Sr. Wellington Dias)

Solicita informações ao Senhor Mi
nistro de Estado da Educação sobre o
convênio firmado pelo Banco Nacional
de Desenvolvimento da Educação com a
Prefeitura Municipal de Colônia do Piauí,
no Estado do Piauí.

Excelentíssimo Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui

ção Federal, combinado com os arts. 24, V e § 2º,
inciso I, do Regimento Interno da Câmara dos De
putados, solicito a Vossa Excelência seja encaminha
do ao Senhor Ministro de Estado da Educação o se
guinte pedido de informações:

Está disponível no Sistema Integrado de Informa
ções da Administração Financeira Federal- SIAFI, da
dos sucintos sobre o Convênio n!l 330192197 assinado
pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa
ção com a Prefeitura Municipal de Colônia do PiauÍ,
no Estado do PiauÍ, para aquisição de transporte es
colar. Julgamos necessário contar com os seguintes
esclarecimentos:

a} Qual o inteiro teor do referido con·
vênio?

b} Qual a contrapartida da Prefeitura
Municipal na execução desse convênio?
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c) Houve prestação de contas? Se afir
mativo, solicitamos uma cópia.

Sala das Sessões, 28 de março de 2000. 
Welllngton DIu:, Deputado Federal- PT/PI.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2'\ da Consti
tuição Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 30 de março de 2000. - De
putado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,
Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 30-3-2000. - Deputado Heráclito

Fortes, 111 Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NlI 1.872, DE 2000

(Da SrD Marinha Raupp)

SoI'lcit8 informaç6es ao Sr. Ministro
do Trabalho sobre o salário-famRia.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22, da Constituição

Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 2Q, e 115, inciso I,
do Regimento Interno, solicito a Vossa Excelência seja
encaminhado ao Senhor Ministro do Trabalho o se
guinte pedido de informações:

O salário-famnia é pago ao trabalhador que rece
be até R$376,00 (trezentos e setenta e seis reais), na
quantia de R$9,05(nove reais e cinco centavos) por de
pendente. Isto posto solicito as seguintes informações:

1 - Quantos trabalhadores recebem o
benefício?

2 - Qual o valor pago a estes traba
lhadores e qual o número médio de depen
dentes?

3 - Quantos trabalhadores que rece
bem este benefício recebem entre 1 e 2 salá
rios mínimos?

4 - Quantos trabalhadores que rece
bem este benefício recebem entre 2 e 3 salá
rios mínimos.

Sala das Sessões, 28 de março de 2000. - De
putada Marinha Raupp.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, §22, da Consti
tuição Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 30 de março de 2000. - De
putado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,
Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 30-3-2000. - Deputado Heráclito

Fortes, 111 Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇOES
NII1.873, DE 2000

(Do Sr. Deputado João Grandão)

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Agricultura e do Abastecimento, a res
peito de desvio de 97 mil toneladas de
grãos dos armazéns da Conab no Estado
de Mato Grosso do Sul.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Ex', com base no art. 50, § 211, da

Constituição Federal e naforma dos art. 115, inciso I, e
116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados
que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas ao Sr. Ministro
da Agricultura e do Abastecimento pela Companhia
Nacional de Abastecimento - CONAB, informações a
respito de desvio de grãos em armazéns de sua pro
priedade no Estado de Mato Grosso do Sul.

Conforme matérias veiculadas no jornal O Pro
gresso nos dias 25, 26, e 27-3-00, em anexo, a Polfcia
Federal está investigando o desvio de 97 mil toneladas
de grãos de arroz, feijão, milho e trigo dos armazéns lo
cados pela ConablMS, nos Municípios de Dourados,
Maracaju, Deodápolis e Rio Brilhante para depositar
os produtos adquiridos pelo Governo Federal através
de AGF (Aquisição do Governo Federal), avaliado em
mais de R$30,7 bilhões.

Assim, no intuito de melhor acompanhar e ca
pacitar a Câmara dos Deputados a desempenhar efi
cientemente seu papel fiscalizador, cremos essencial
obter as informações adiante declinadas:

1- quais e quantos são os contratos de locação
de imóveis para atender a Superintendência da
CONAB nos Municípios, supracitados, com cópia e de
talhamento das seguintes informações, por contrato:

a) órgão contratante;
b) qual o nome dos proprietários;
c) data de assinatura e de encerra

mento do contrato;
d) valor pago, com respectivas datas

de pagamentos;
e) objetivo do contrato.

Sala das Sessões, - João Grandão, Deputado
Federal.
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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 Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 30 de março de 2000. 
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,
Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 30-3-2000. - Deputado Heráclito

Fortes, 1º Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 1874, DE 2000

{Do Sr. Bispo Rodrigues)

Solicita informações ao Ministro de
Estado de Minas e Energia, Sr. Rodolpho
Tourinho Neto, sobre as tarifas de ener
gia elétrica cobradas pelas empresas dis
tribuidoras privatizadas.

Senhor Presidente,
Com fun'damento no art. 50, § 2º, da Constitui

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 2º, e 115, inci
so, I, do Regimento Interno, requeiro a Vossa Exce
lência seja encaminhado ao Senhor Ministro de Esta
do de Minas e Energia, Rodolpho Tourinho Neto, o se
guinte requerimento de informações:

1 - Durante os últimos quatro anos as
tarifas de energia elétrica sofreram vários
reajustes; quantos foram estes reajustes e
de quanto cada aumento?

2 - Qual a margem de lucro de todas
as empresas distribuidoras de energia elétri
ca que foram privatizadas?

3 - Em que amparo legal as empresas
distribuidoras de energia elétrica se sustentam
para a percepção dessa margem de lucro?

4 - Qual o custo da energia elétrica
especificando por região;

5 - Quais são os excessos cobrados
pelas distrbuidoras e o que a Agência Nacio
nal de Energia Elétrica está fazendo para
coibi-los?

6 - Quais foram os incenil10s dados
pelo Governo às empresas que foram priva
tizadas?

7 - Que metas foram estabelecidas
pelo Governo para a redução das tarifas de
energia elétrica?

8 - Que tipo de fiscalização a ANEEL
está promovendo junto às empresas para

garantir a eficiência dos serviços e os pre
ços das tarifas?

9 - Quantas empresas distribuidoras
de energia elétrica foram privatizadas, o va
Iar de cada uma delas quanto o Goveno
subsidiou a cada empresa, qual o teor do
contrato realizado, quanto o Governo rece
beu pela privatização de cada empresa,
onde foi investido o valor recebido.

Sala das Sessões, 28 de março de 2000. 
Deputado Bispo Rodrigues.

Voto
Estando de acordo com o 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, 30 de março de 2000. 
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,
Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 30-3-2000. - Deputado Heráclito

Fortes, 1º Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 1.875, DE 2000 t

(Do Sr. Regis Cavalcante)

Solicita informações ao Ministro da
Fazenda, Sr. Pedro Sampaio Malan, rela
tivamente à política habitacional adotada
hoje pela Caixa Econômica Federal, nos
termos do art. 50 da Constituição Federal,
a fim de se permitir a esta Casa o alcance
de soluções para o problema de inadim
plência dos mutuários dessa instituição.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do

art. 50 da Constituição Federal, e 117, li, do Regi
mento Interno desta Casa, sem prejuízo de outras
normas aplicáveis à espécie, que sejam solicitadas
ao Ministro da Fazenda, Sr. Pedro Sampaio Malan,
informações pertinentes à política habitacional
atualmente adotada pela Caixa Econômica Federal
- CEF, com o propósito de se encontrar soluções
para o grave problema de inadimplência dos seus
mutuários, inclusive informações pertinentes aos do
cumentos anexos, em que se expõe a triste situação
\.le mutuários da CEF, integrantes da Associação de
Moradores do Condomínio Residencial Csman Lou
reiro, sítuado em Maceió - AL.

Justificação

Em razão do problema de inadimplência dos
mutuários da Caixa Econômica Federal - CEF, ocor-
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rente em todo o Pare, constata-se que esse órgão,
responsável pelo Sistema Financeiro da Habitação,
isto é, pelo financiamento de casa própria para as
pessoas de "baixa renda·, não parece estar exercen
do uma poJrtica habitacional compatrvel com sua fina
lidade institucional.

Anexos a este requerimento, encontram-se dois
documentos, em que se expõe a triste situação de
mutuários da CEF, integrantes da Associação de Mo
radores do Condomínio Residencial Osman Loureiro,
situado em Maceió - AL, inadimplentes em razão,
como se alega nos documentos referidos, de "aumen
tos abusivos nas prestações e saldos devedores" e de
prática de índices legais de reajustes nos contratos os
quais contemplam indexadores julgados inconstitucio
nais pelo Poder Judiciárto (a hipótese diz respeito à
taxa referencial·- TR, extinta dos contratos habitacio-

naia desde 1991, por meio da ADln nQ 493/0 - DF, im
petrada pela Procuradoria-Geral da República).

Trata-se de uma questão da mais alta importân
cia, em relação à qual a Câmara dos Deputados não
pode ser indiferente, motivo pelo qual apresento este
requerimento, a fim de que possamos abordar o tema,
com ampla discussão, viabilizando-se o alcance de
uma solução que permita a subsistência do SFH, sem
contudo se massacrar os mutuários e sem se impedir
que o fim institucional desse Sistema se concretize.

Ademais, destaque-se que este requerimento
encontra respaldo legal no art. 50 da Carta Magna,
bem como no art. 117,11, do Estatuto Interno da Câ
mara dos Deputados.

Sala das Sessões, 28 de março de 2000. 
Deputado Régis Cavalcante, PSUAL.

A;lS~QoCtAÇÃO DE MCftA.DORElS DO
CONDOM'NIO RESlDENClA1.. OSMAN L.OUREIRO

Fundada em 20.04.lilI1 - CGC 3,s.562.0811OOO1-oe
Cj. Osma" Loureiro, sln - C~e - TabUleiro

Macei6-A.L I CEP :57_071-330

MEMO O'tf5lO0 - AMOL
Maceió, "",ode ""'........7"" de 2000.

DE: MUTUARIOS DO CJ. OSMAN LOUREIRO
PARA: BANCADA FEDERAL DE ALAGOAS

Em Bras'lIalDF .

Assunto: .. 5FH - CEF/AL ..

Excelentfasimo (a)

Os mutuários do Cj. Dsman Loureiro, Vêm, respeitosamente, dar
conheCImento a V. Exa., do momento dlfTcil que este.rno8 vivendo junto à Caixa
EconOmica Federal, órgAo responsávet pejo Sistema Financeiro de HabitaçAo
en-a nosso Estado.

o indica de inadirnpl~nciachegou aos 80% (oitenta por cento). o
que cara.cteriza que~ .ftJI!* 'rnado çOn'I !!. poUtfc;a aelc!rt.rõ!da .Q!!.fg Agente
AO.Dealm, prejudicando todos aqueles que um dia sonharam com a casa
própria e repentinamente transformou-se em pesadelo.

Fara piorar a situaçêo, n08190S mutuários estilo sendo
deare.peltados ElO despejados de seus imóveis corno se fossem invB8ol"Os ou
marginais. Recentlilmente fomos vitimes de um epi_õdlo lamentãv&t, onde uma
mutuária teve a porta de sua casa .a.Tornbada por um 1'urIc::ionàrio de CEF,
amperac::ic por policiais federais armados, oflcisis da .Justiça Federal. CCllT'etores
e outros.

Fatos conto esse, consideramos irresponsável. lamentávet e
injUstificável. vez que uma c:cmissAo de mutuéríoe deste Conjunto havia sido
fonnede • estava em plene negoc::taçao com o Agente Financeiro, onde ffc:cu
pectuedc::J a 8uspensêCI de todas as imiss6es de posse até 3~ de ",.~o do
co~ e a CEF simplesmente quebrou o acordo.

Sabemos todos que a poHtica econOmica do Governo Federal tem
procurado atender aol!S ditames do FMI em detrimento da ventade do povo.
provocarx:lo arrochos financeiros de toda on:fem na chiasse trabalhadora. com
efeitos devastadores para esta. inclusive atingindo indlces de desemprego
nunca vistos em nossa hil!ltória.

Queremos dizer com isto. E.x.cel6ncia. que nó. mutuários do
Sistema Financeiro nos últimos anos, nao temo. conseguido aeocnpanhar o.
aumentos abusivos nas pnastaç6es _ saldc:u!I devedores. A C EF pratica fndices
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ilegais de reajustes nos contratos,. inserindo nestes, indexadores julgados
inconstitucionais pelo judiciário, no caso a Taxa Referencial - TR, extinta dos
contratos habitacionais desde 1991, através ele uma -Ação Direta de
Incanstitudooalidade (ADlM 493/0 DF) impetrada pela Procuradoria Geral da
República.

Estamos numa luta incansável na tentativa de encontrar soluções
viáveis para nosso problema, portanto, como V. Exa. observa, o caso é sério e
gostaríamos de levar esta luta adiante aqui em nosso Estado, no intuito de
fazer valer direitos jâ instituídos pelo judiciário e que a CEF só tem
descumprido até o momento.

Diante da insensibilidade da autoridade competente
(Superintendente da CEF/AL), que pode muito bem fazer por onde atender as
reMndicaçôes dos mutuários, quanto ao que já foi decidido em juízo, esta
Comissao solicita o apoio e a ingerência de V. Exao, junto ao Dr, Emílio
Carazzai, Presidente Nacional da Caixa Econõmica Federal, para que
possamos juntos chegar a um entendimento que satisfaça as partes envolvidas
co!"] o.-Sistema.

Atenciosamente,

Assoe. D~ORADORESDO CJ. OSMAN LOUREIRO
COMISSÃO DE MU11JÁRlOS

EMTEMPO-

Telefones para Contato: Elias Gomes Dias - 991.83591 324.4272
Edilene Gomes Queiroz - 9331.6451 1324.2452
carlos Mooteiro da SUva- 324.6913/214.1461
JoAo Frederico KQmmer - 221.8S33 J223.5215
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DIAGNÓSTICO QA SITUACÃO DOS MUTUÁRIOS
NO CONJUNTO OSMAN LOUREIRO I TABULEIRO

Março de 2000

Na condição de mutuário do Sistema Financeiro de
Habitação através da Caixa Econômica Federal, instituição do Governo
responsável pelo financiamento de casa própria para pessoas de "baixa
renda" em todo país, apresento diagnóstico da situacão dos mutuários do
Conjunto Osman Loureiro, no bairro do Tabuleiro, objetivando dar uma
melhor visão dos problemas do Residencial.

Do universo de 18.000 (dezoito mil) imóveis financiados pela
CEF/AL, mais de 6.300 (seis mil e trezentos) estão inadimplentes, ou
seja, 35% (trinta e cinco por cento) do total global. Esses números foram
divulgados pelo Superintendente da CEF/AL, Dr. Laércio Lemos, em
entrevista concedida ao Bom Dia Alagoas pela TV Gazeta.

_____ Qess_es 18.000 imóveis, o Osman Loureiro representa- 6%
(seis por cento), ou seja. 1.063 (Mil e sessenta e três) unidades
habitacionais foram financiados pela Instituição através do sistema de
Cooperativa. Pela grande quantidade de moradores que procuram a
Caixa e a Associação de Moradores (AMOL), objetivando encontrar uma
solução para seu imóvel, hoje devem existir quase quinhentas unidades
com problemas de inadimplência. Isto representa 50% (cinqüenta por
cento) do total de residências do Conjunto. Pelos números apresentados,
o índice dessa inadimplência é considerado altíssimo e a tendência é
aumentar cada vez mais se não for feito alguma coisa.

Tais cifras são abusivas e anormais, face o débito do
mutuário não ser proposital e sim, uma conseqüência de fatos ocorridos
ao ilongo dos anos. Durante 09 (nove) anos, os mutuários do Osman
Loureiro vem enfrentando dificuldades para honrar os compromissos
assumidos com à CEF. Algo só pode estar muito errado com a política
adotada pelo Agente Financeiro, senão vejamos:

1: Habilitação - Muitos mutuários não tinham renda suficiente para
terem acesso ao financiamento, devido aos mesmos estarem com
renda abaixo do limite exigido pela CEF. Para conseguirem isso, eles
se utilizaram da pactuacão de renda, ou seja, completaram suas
rendas com a de parentes e amigos e financiaram a compra de um
imóvel. Casos como esse geraram muitas dificuldades para o
comprador até os dias de hoje. Parentes e amigos desaparecem, por
que na verdade quem paga a casa é o comprador e não quem
emprestou sua renda para o mutuário.
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.1:. Comprometimento de Renda - No ato de assinatura do Contrato de
Financiamento, o mutuário compromete parte de sua renda (até
30%), estabelecendo assim uma média para o valor de sua
prestação. No caso da renda pactuada, o percentual é calculado em
cima das rendas apresentadas, elevando em demais a prestação do
imóvel.

2. Idade - Quanto maior for a idade do mutuário. menor será o prazo de
financiamento. Esse fenômeno deve-se ao tempo de vida que o
mesmo dispõe e isso reflete diretamente na prestação do imóvel. Os
mutuários idosos são inadimplentes naturais. Suas rendas não
conseguem acompanhar a realidade da prestação e nem os índices
de reajuste praticados;

3. Indexador Contratado - A Caixa Econômica Federal utlliza a TR
(Taxa Referencial) para reajustar prestações e saldo devedor. Numa
Ação Direta de Inconstitucionalidade, movida pela Procuradoria Geral
da República em 1992, a TR foi julgada inconstitucional. e não pode
ser mais utilizada como índice de correção monetária para Contratos
do Sistema Financeiro de Habitação pelo Plano PES/CP (Plano de
Equivalência Salarial por Categoria Profissional). Essa taxa foi abolida
dos Contratos desde 1991;

4. FGTS - Quando o imóvel passa p~lo financiamento, o mutuário só
poderá utilizá-lo para abater na prestação, nunca para liquidá-lo. O
interessante é que o FGTS é dinheiro do trabalhador manipulado pela
Caixa, e essa nos empresta nosso próprio dinheiro.

5. Desinformação/Omissão - Quanto mais desinformado e omisso for
o mutuário, mais a CEF tem ascensão sobre ele, por que esse está
sempre achando que o valor da prestação deve ser igual para todos
e, a partir daí, passa a esperar por uma reviravolta no Sistema. Como
justificar? Vejamos alguns fatos:

a) Atividade profissional: São várias as atividades profissionais,
consequentemente, as rendas também são variadas;

b) Categoda profissional: São diversas as categorias profissionais e
cada uma -delas pertence a um Sindicato diferente;

c) Data"base: São diversas as datas-base das categorias. É nela que
se define os vários índices de reajuste salarial, e que servirá de
p~râmetro para reajustar a prest!içáo do mutuário;

d) índice de Reajuste: A forina para se achar o índice de reajuste da
prestação é injusta. A CEF leva em consideração o salário do mês
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da data base do ano anterior e divide pelo salário da data base do
ano seguinte (mês da revisão). O resultado dessa operação é
encontrado quando o mutuário apresenta o contra-cheque no ato
da revisão. O percentual de reajuste a ser aplicado deveria ser o
da declaração do sindicato da classe, mas a CEF só aceita a
declaração no caso do mutu.ário desempregado.

e) Revisão de índices: O mutuário dispõe desse recurso e muitas
vezes não utiliza. Agindo assim, ele só ajuda a Caixa a aumentar
sua prestação. Nunca o mutuário terá um valor compatível com
sua renda se não utilizar a revisão.

f) Renegociacão: O mutuário inadimplente que não tem mais saída
para cumprir o contrato antigo, está refinanciando seus imóveis
com praia de 36 meses e sem as vantagens anteriores, que são:
o Seguró do imóvel e o FCVS (Fundo de Compensação sobre
Variação Salarial), que serve para pagar resíduos de saldos
devedores no final dos 300 meses de financiamento reto ao
contrato original.

Com relação a números propriamente ditos, existem imóveis
com prestação que oscilam entre R$ SO,OO até R$ 1.500,00, e é
exatamente essa distorção que precisamos combater.

Com as informações detalhadas acima, observamos que são
muitas as brechas que o mutuário deixa para a Caixa executar o imóvel
que ele levou anos economizando para comprá-lo.

É o diagnóstico.

. C ~ oU... .L-o..J
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VOTO:

Solicita informações, no âmbito da Presidência da Cai
xa Econômica Federal, a fim de permitir a esta Casa o
alcance de soluções para o problema de inadimplência
dos mutuários.

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Constituição Federal e
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa, VOTO
PELO ENCAMINHAMENTO.

Defiro, ad referendum da Mesa.

ela
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 1.876, DE 2000

(Do Sr. Ricardo Ferraço)

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Fazenda, acerca do relatório do Banco
Central considerando irregular operação
realizada com o Banco do Estado do
Espírito Santo - BANESTES.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22, da Constitui

ção Federal, e nos termos dos arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno, solicito a Vossa Excelência seja en
caminhado ao Sr. Ministro da Fazenda, o seguinte pe
dido de informações:

O jornal Folha de S.Paulo, na coluna "Painel"
do caderno "Brasil", veicula no dia de hoje matéria em
que o Banco Central do Brasil considera irregular a
operação cruzada realizada em 1998, pelo então can
didato ao Governo do Estado do Espírito Santo, José
Ignácio Ferreira, e dois amigos no Banco do Estado
do Espírito Santo - BANESTES, com o intuito de co
brir despesas realizadas em sua campanha.

A mesma nota informa que José Ignácio sacou
R$2,6 milhões a descoberto de sua conta no Banes
teso Depois, amigos empreiteiros sacaram um em
préstimo de R$2,84 milhões no próprio banco para
cobrir o saldo devedor.

Diante do exposto, solicitamos as seguintes in
formações:

a) Saber a veracidade das informa
ções veiculadas pela imprensa.

b) Se verdadeiras, em que base se
fundamentou o Banco Central a chegar a
esta conclusão.

c) Cópia do relatório emitido, acerca
da movimentação realizada pelo Governa
dor e os dois empreiteiros, junto ao Banes
teso

Sala das Sessões, 28 de março de 2000. 
Deputado Ricardo Ferraço.

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 Heuniões, 30 de março de 2000. 
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,
Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 20-3-2000. - Deputado Heráclito

Fortes, 1º Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N!l 1.877, DE 2000

Solicita informações ao Sr. Ministro
de Estado do Desenvolvimento, Industria
e Comércio Exterior, Dr. Alcides Tápias,
referente à desburocratização da isenção
governamental concedida ao IPI, na com
pra de carros para os taxistas.

Sr. Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do

art. 50, § 2º, da Constituição Federal, e do art. 116 e
parágrafos do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, seja solicitada ao Sr. Ministro de Estado
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior,
Alcides Tápias, as seguinte informações:

1 - Por que não existe a devida eqüi
dade entre empresas nacionais e estrangei
ras, fabricantes de automóveis e instaladas
no País, para a venda de veículos com a
isenção de IPI para os taxistas?

2 - Por que não se estabelece cotas
para a compra de veículos com a devida
isenção de IPI, entre carros a álcool e a gar
salina, dando oportunidade aos taxistas de
escolher e comprar carros produzidos por
empresas recém-instaladas no Brasil, tais
como Renault, Mercedes Benz, Peugeot,
Toyota, Honda, Mitsubishi, etc.?

3 - O Ministério possui algum estudo
no sentido de aliviar o prejuízo sofrido pelos
taxistas com relação à alta depreciação so
frida pelos carros a álcool adquiridos com
isenção de IPI?

4 - O Ministério possui algum tipo de
fiscalização, no sentido de coibir procedi
mentos das montadoras tradicionais instala
das no País, tais como reservar carros rejei
tados pelo consumidor comum para serem
vendidos exclusivamente aos taxistas (com
isenção de IPI)? Quais procedimentos fisca
Iizatórios são esses? Já surtiram algum efei
to mensurável essas fiscalizações? Quais?

5 - O Ministério possui algum tipo de
estudo no sentido de obrigar as empresas
fabricantes de veículos, instaladas no País,
a fabricarem carros especiais para o trans-
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porte de passageiros (Táxi) tal como ocorre
nos países desenvolvidos a exemplo da
Inglaterra, impedindo assim procedimentos
como a reserva de veículos ultrapassados
ou rejeitados pelo mercado para atender
aos taxistas?

6 - Como tecnicamente esse Ministé
rio responde às críticas de que as regras
atuais beneficiam apenas os usineiros,
como a reserva de mercado dada ao álcool
e às empresas fabricantes de veículos tradi
cionas visto que somente elas fabricam car
ros a álcool no Brasil?

Sala das Sessões, 28 de março de 2000. 
Deputado Valdemar Costa Neto, Líder do Bloco
PUPSL.

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, 30 de março de 2000. 
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,
Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 30-3-2000. - Deputado Heráclito

Fortes, 1Q Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 1.878, DE 2000

(Da srª Marinha Raupp)

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Previdência e Assistência Social so
bre o salário-famOia.

Senhor Presidente,

Com fundamento no art. 50, § 2 12, da Constitui
ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 212, e 115,
inciso I, do Regimento Interno, solicito a Vossa
Excelência seja encaminhado ao Senhor Ministro do
Trabalho o seguinte pedido de informações.

Sobre o salário-família:

1 - Qua!1tos trabalhadores recebem o
benefício?

2 - Qual 6valor pago a estes trabalhado
res e qual o número médio de dependentes?

3 - Quantos trabalhadores que rece
bem este benefício recebem entre 1 e 2 sa
lários mínimos?

4 - Quantos trabalhadores que rece
bem este benefício recebem entre 2 e 3 sa
lários mínimos?

5 - Com a Emenda Constitucional nQ

20 cessou o pagamento aos trabalhadores
que não sejam de baixa renda. Quanto o Go
verno Federal economizou com o cancela
mento do pagamento?

6 - Pela Lei nº 7.789/89 as alíquotas
de recolhimento à Previdência foram unifica
das em uma conta única. Quais eram as alí
quotas antes desta lei?

7 - Qual o montante arrecadado em
1998 e 1999 para fins de custeio da Previ
dência Social? Tanto o total global, quanto o
do salário-família.

Sala das Sessões, 28 de março de 2000. 
Deputada Marinha Raupp.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 212, da Cons
tituição Federal, e com os arts. 115 e 116, do Regi
mento Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 30 de março de 2000. 
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,
Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 30-3-2000. - Deputado Heráclito

Fortes, 112 Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 1.879, DE 2000

Solicita informações ao Sr. Ministro
de Minas e En~rgia sobre o programa de
subsídio de equalização de custos de ca
na-de-açúcar do Governo Federal.

Senhor Presidente,
Com fundamento no artigo 50, § 212, da Constitu

ição Federal, e nos artigos 24, inciso V e § 2Q
, e 115,

inciso I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Exce
lência seja encaminhado ao Sr. Ministro de Minas e
Energia o seguinte pedido de informações:

A relação de produtores ou entes beneficiados,
respectivos valores concedidos e o organograma de
recursos executados sob a rubrica do programa de
subsídio de equalização de custos de ca
na-de-açúcar no período de 1999/2000.

Sala das Sessões, 28 de março de 2000. 
Deputado João Caldas (PL - AL).
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Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2º, da Cons
tituição Federal, e com os arts. 115 e 116, do Regi
mento Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Heuniões, 30 de março de 2000. 
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,
Relator.

Defiro, ad referendun da Mesa.
Em 30-3-2000. - Deputado Heráclito

Fortes, 12 Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NR 1.880, DE 2000

Solicita informações ao Sr. Ministro
do Desenvolvimento, Indústria e Comér
cio Exterior acerca de financiamentos
-concedidos pelo Banco Nacional -do De
senvolvimento Econômico e Social
(BNDES) a outros países.

Senhor PrE~sidente,

Com fundamento no artigo 50, § 22, da Constitui
ção Federal, e nos artigos 24, inciso V e § 2º, e 115,
inciso I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Exce
lência seja encaminhado ao Sr. Ministro do Desenvol
vimento, Indústria e Comércio Exterior o seguinte pe
dido de informaç:ões:

Requer-se explicações do Banco Nacional do
Desenvolvimento Econômico e Social sobre:

a) empréstimos e financiamentos con
cedidos a governos estrangeiros nos anos
de 1995 a 2000;

b) critérios de concessão, finalidade e
base legal para operações de empréstimos
e finam~iamentos a outros países pelo
BNDES;

c) relação de países beneficiários e
respectivos valores de financiamento e/ou
empréstimo;

d) organograma de execução e libera
ção de recursos;

e) quais as vantagens do BNDES em
realizar tais operações e a perspectiva de
retomo dos recursos dispendidos.

Sala das Sessões, 28 de março de 2000. 
Deputado João Caldas (PL - AL).

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2l!, da
Constituição Federal, e com os arts. 115 e 116, do

Regimento Interno da Casa, voto pelo encaminha
mento.

Sala de Reuniões, 30 de março de 2000. 
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,
Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 30-3-2000. - Deputado Heráclito

Fortes, 1º Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NR 1881, DE 2000

Solicita informações ao Sr. Ministro
de Minas e Energia acerca de despesas de
publicidade da distribuidora BR-Petrobrás
nos anos de 1998f2000

Senhor Presidente,
Com fundamento no artigo 50, § 2Q, da Constitui

ção Federal e nos artigos 24, inciso V e § 22, e 115, inci
so I, do regimento Interno, solicito a Vossa Excelência
seja encaminhamento ao Sr. Ministro de Minas e Ener
gia o seguinte pedido de informações:

A discriminação de contratos e de prestação de
serviços, o organograma de execução e o montante de
recursos dispendidos com publicidade e comunicação
social pela empresa/distribuidora BR-Petrobrás durante
os anos de 1998 a 2000.

Sala das Sessões, em 28 de março de 2000. 
Deputado João Caldas (PL - AL).

Voto

Estando de acordo com o 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, 30-3-00. - Deputado Herá
clito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 30-3-2000. - Deputado Heráclito

Fortes, 1Q Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
NR 1.882, DE 2000

(Do Sr. Deputado Albérico Filho)

Solicita informações ao Sr. Ministro
de Estado da Defesa, sobre o Programa Fe
-deral de Auxílio a Aeroportos (PROFAA).

Senhor Presidente,

Requeiro a V.Exa. com base nos artigos 115 e
116 do Regimento Interno que seja solicitada a seguin
te informação ao Sr. Ministro de Estado da Defesa:
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- O montante destinado pelo Progra
ma Federal de Auxílio a Aeroportos
(PROFAA), para o Município de Barreiri
nhas/MA.

Sala das Sessões, 28 de março de 2000. 
Deputado Albérico Filho.

Voto
Estando de acordo com o art. 50, § 2Q da Consti

tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 30 de março de 2000. - Depu
tado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 30-3-00. - Deputado Heráclito

Fortes, 1º Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.

COMISSÕES
ATAS DAS COMISSÕES

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

51ª Legislatura 2ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da Terceira Reunião Ordinária realizada
em 30 de março de 2000

Aos trinta dias do mês de março de dois mil, às
onze horas e nove minutos, no Plenário 01 do Anexo /I
da Câmara dos Deputados, reuniu-se ordinariamente
a Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
sob a Presidência do Deputado Ronaldo Cezar Coe
lho, estando presentes os Senhores Membros Titula
res, Deputados Inaldo Leitão, lédio Rosa, Ary Kara,
Vice-Presidentes, Deputados André Benassi, Antônio
Carlos Konder Reis, Augusto Farias, Ayrton Xerêz, Bis
po Rodrigues, Caio Riela, Coriolano Sales, Fernando
Coruja, Fernando Gonçalves, Geovan Freitas, Geraldo
Magela, Jaime Martins, José Antônio almeida, José Ge
noíno, José Roberto Batochio, Jutahy Júnior, Léo Alcân
tara, Luciano Bivar, Marcelo Déda, Mendes Ribeiro Filho,
NairXavier Lobo, Nelson Otoch, Ney Lopes, Osmar Ser
ráglio, Roland Lavigne, Sérgio Miranda, Vicente Arruda,
Vilmar Rocha, Waldir Pires, Zenaldo Coutinho, Zulaiê
Cobra e os Senhores Membros Suplentes, Deputados
Bispo Wanderval, Cláudio Cajado, Dr. Benedito Dias, Dr.
Rosinha. Jair Bolsonaro, Júlio Delgado, Mauro Benevi
des, Nelo Rodolfo, Nelson Marquezelli, Odílio Balbi
notti, Themístocles Sampaio e Vic Pires Franco. Dei
xaram de registrar suas presenças os Senhores
Membros Titulares, Deputados Antônio Carlos Bis
caia, Cezar Schirmer, Ciro Nogueira, Darci Coelho,

Edmar Moreira, Eduardo Paes, Freire Júnior, Henri
que Eduardo Alves, Ibrahim Abi-Ackel, José Dirceu,
Moroni Torgan, Nelson Marchezan, Osvaldo Sobri
nho, Paulo Magalhães, Renato Vianna e Ricardo Fiú
za. Foi registrada a presença do Senhor Deputado
Gustavo Fruet, como não membro. Abertura: Haven
do número regimental, o Senhor Presidente declarou
aberta a reunião, passando ao exame da Ata da Se
gunda Reunião Ordinária, realizada no dia vinte e nove
do corrente mês. A requerimento do Deputado Inaldo
Leitão, foi dispensada a leitura da Ata. Não houve dis
cussão. Em votação, foi aprovada por unanimidade a
Ata. Ordem do Dia: O Deputado Sérgio Miranda apre
sentou questão de ordem, sob a alegação de que o pa
recer apresentado pelo Relator ao Projeto de Lei nº 621 ,
de 1999, do Poder Executivo, que "Altera e acresce dis
positivos ao Decreto-Lei nl? 2.848, de 7 de dezembro de
1940 - Código Penal, à Lei nº 1.079, de 1O-de abril de
1950, e ao Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de
1967, e dá outras providências", não fazia qualquer re
ferência ao Projeto de Lei da Responsabilidade Fiscal,
em tramitação no Senado Federal, nem constava nos
autos daquela proposição qualquer cópia desta. O Se
nhor Presidente respondeu que não seria possível ane
xar, formalmente, legislação que, de fato, ainda não
existia. O Deputado Marcelo Déda concordou com o
Senhor Presidente e afirmou que esta era a razão pela
qual fazia-se necessária aguardar a eventual aprova
ção da Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo Senado
Federal, e sua posterior sanção pelo Presidente da
República, para, então, submeter-se à discussão
eventuais punições às condutas ali tipificadas. O
Deputado Coriolano Sales sugeriu fosse solicitado pa
recer jurídico sobre a matéria à Consultoria Legislativa
da Casa e enfatizou a necessidade de discutir-se sem
precipação a proposição em comento. O Deputado
Inaldo Leitão manifestou-se favoravelmente às alega
ções dos Deputados Sérgio Miranda e Marcelo Déda e
asseverou que não se poderia discutir o Projeto de Lei
nº 621/99 sem a definição das condutas tipificadas
pelo Projeto de Lei da Responsabilidade Penal, ainda
em tramitação no Senado Federal. O Deputado Inaldo
Leitão afirmou, ainda, que era inexistente apossibilida
de de eventual trancamento da pauta da Comissão
em razão do requerimento de inclusão imediata do
Projeto de Lei nQ 621/99 na Ordem do Dia desta, apro
vado na reunião passada, e enfatizou a necessidade
de dar-se continuidade aos trabalhos. Em resposta à
questão de ordem apresentada pelo Deputado Sérgio
Miranda, o Senhor Presidente afirmou que, em razão
do eventual risco e a Comissão deliberar pela injuridi
cidade do Projeto de Lei nº 621/99, pelas razões ex-



13184 Sexta-feira 31 DIÁRlO DA cÂMARA OOS DEPUTADOS Março de 2000

postas, não pretendia colocar em pauta a referida
proposição, até que o Senado Federal deliberasse
definitivamente sobre o Projeto de Lei da Responsa
bilidade Fiscal. O Deputado Sérgio Miranda informou
que pretendia IEwantar questão de ordem no Plenário
da Casa, no sEmtido de que o Presidente decidisse
que o Projeto dl~ Lei nº 621/99 somente fosse subme
tido à discussão nesta Comissão após o fim do pro
cesso legislativo referente ao Projeto de Lei da
Responsabilidade Fiscal, em tramitação no Senado
Federal. O Deputado José Roberto Batochio apresen
tou requerimento de inversão de pauta, para apreci
ar-se o oitavo item da de número dois, tendo o plenário
anuído à solicitação. 1) Projeto de Decreto Legislativo
n" 404/2000 - da Comissão de Relações Exteriores e
de Defesa Nacional (MSC 1.871/1999) - que "aprova o
texto do Acordo l~ntre o Governo da República Federati
va do Brasil e o Governo de Israel sobre isenção de vis
tos para titulares de passapórtes nacionais válidos, ce
lebrado em Brasília, em 12 de setembro de 1999". Rela
tor: Deputado José Roberto Batochio. Parecer: pela
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e,
no mérito, pela aprovação, com emenda. Não houve
discussão. Em votação, foi aprovado por unanimida
de o parecer do Relator. 2) Projeto de Decreto Le
gislativo nº 384/1999 - da Comissão de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional (MSC 1.418/1999) 
que "aprova o texto do Protocolo Adicional ao Acordo
de Cooperação Consular entre a República Federativa
do Brasil e a República Portuguesa para proteção e as
sistência consular aos seus nacionais em terceiros paí
ses, celebrado em Lisboa, em 17 de abril de 1999". Re
lator: Deputado José Dirceu. Parecer: pela constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislativa. O Deputado
Marcelo Déda procedeu à leitura do parecer, em substi
tuição ao Relatol'. Não houve discussão. Em votação,
foi aprovado por unanimidade o parecer do Relator. 3)
Projeto de Lei n" 3.241/1997 - do Sr. Duílio Pisaneschi
- que "modifica ai Lei nº 9.429, de 26 de dezembro de
1996, que dispõe sobre prorrogação de prazo para a re
novação de Certificado de Entidades Filantrópicas e re
cadastramento junto ao Conselho Nacional de Assis
tência Social - CNSA e anulação dos atos emanados
do Instituto Nacional de Seguridade Social-INSS, con
tra instituições que gozavam de isenção da contribui
ção social, pela não apresentação do pedido de reno
vação do certificado em tempo hábil". Relator: Depu
tado Nair Xavier Lobo. Parecer: pela constitucionali
dade, juridicidadEl e técnica legislativa, nos termos do
substitutivo. Foi adiada a discussão, a requerimento
do Deputado Sérgio Miranda. 4) E'ubstitutivo do Se
nado Federal ao Projeto de Lei nl/ 3.844-B/1997 - que

"dispõe sobre educação em direitos humanos e ins
titui a política nacional de educação em direitos
humanos para o ensino fundamental e médio". Re
lator: Deputado Léo Alcântara. Parecer: pela cons
titucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. O
Deputado Caio Riela procedeu à leitura do parecer,
em substituição ao Relator. O Deputado Inaldo Leitão
assumiu a Presidência nesse momento. Discutiram a
matéria os Deputados Sérgio Miranda, Caio Riela e
Waldir Pires. Foi adiada a discussão, a requerimento
do Deputado Mendes Ribeiro Filho. 5) Projeto de Lei
nl/ 1.840/1996 - Do Sr. Airton Dipp - que "dispõe so
bre a obrigatoriedade de tradução para a Língua Por
tuguesa de expressões escritas em idioma estrangei
ro nas obras literárias, técnicas e científicas". Relator:
Deputado Bispo Rodrigues. Parecer: pela constitucio
nalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação, com emendas. Não houve discus
são. Em votação, foi aprovado por unanimidade o pa
recer do Relator. O Deputado Waldir Pires assumiu a
Presidência nesse momento, nos termos do art. 40 do
Regimento Interno. 6) Projeto de Lei nº 503/99 - do
Sr. Enio Bacci - que "dilata para 6 (seis) meses o pra
zo para ingressar com inventário ou partilha e dá ou
tras providências". Relator: Deputado Inaldo Leitão.
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade, técni
ca legislativa e, no mérito, pela rejeição. Foi concedi
da vista conjunta aos Deputados Marcos Rolim e lé
dio Rosa no dia trinta de junho de mil novecentos e
noventa e nove. O Deputado lédio Rosa apresentou
voto em separado no dia onze de agosto do mesmo
ano. Discutiram a matéria os Deputados Coriolano
Sales e Inaldo Leitão. Em votação, foi aprovado o pa
recer do Relator, contra o voto do Deputado lédio Rosa.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente encerrou a presente reunião às doze horas e
trinta e dois minutos, convocando outra para a próxima
terça-feira, às quatorze horas. E, para constar, eu, Da
maci Pires de Miranda, Secretária-Substituta, lavrei a
presente Ata, que, depois de aprovada será assinada
pelo Senhor Presidente e encaminhada à publicação
no Diário da Câmara dos Deputados. Deputado Ro
naldo Cezar Coelho.

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO SUBSTITUTIVO DO
SENADO FEDERAL À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO NQ 472-0, DE 1997, DO SENADO
FEDERAL, QUE "ALTERA DISPOSITIVOS DOS ARTS.
48, 62 E 84 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL E DÁ
OUTRAS PROVID~NCIAS". (REGULAMENTAÇÃO
DE MEDIDAS PROVISÓRIAS).
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Ata da Sexta Reunião, realizada em 30 de
março de 2000

Aos trinta dias do mês de março de dois mil, às
dez horas e trinta minutos, no Plenário 6 do Anexo 11
da Câmara dos Deputados, em Brasília - DF, reuni
ram-se, ordinariamente, sob a presidência do Depu
tado Ricardo Izar, os deputados membros da Comis
são Especial destinada a proferir parecer ao substitu
tivo do Senado Federal à Proposta de Emenda à
Constituição nº 472-0, de 1997, do Senado Federal,
que "altera dispositivos dos artigos 48, 62 e 84 da
Constituição Federal e dá outras providências". Com
pareceram os Deputados Almeida de Jesus, Anivaldo
Vale, Gerson Peres, João Paulo, José Antonio Almei
da, José Machado, José Pimentel, José Ronaldo, Mau
ro Benevides, Nelson Meurer, Osmar Serraglio, Ricar
do Ferraço, Ricardo Izar, Roberto Brant, Rommel Aní
zio, Ronaldo Caiado, Sílvio Torres, Vic Pires Franco e
Veda Crusius, titulares; Fernando Coruja, João Almei
da, José Genoíno, Josué Bengtson, Júlio Delgado,
Luiz Carlos Hauly, Marcelo Déda, Professor Luizinho
e Waldir Schmidt, suplentes. Deixaram de compare
cer os Deputados Affonso Camargo, Almeida de
Jesus, Babá, Carlos Dunga, Eber Silva, Eduardo
Seabra, Fernando Gabeira, Fernando Gonçalves,
Francistônio Pinto, Nelson Otoch, Paes Landim e Pa
ulo Magalhães. Presenças eventuais dos Deputados
Arnaldo Madeira, Sampaio Dória, Mendes Ribeiro Fi
lho, Osvaldo Sobrinho e Vilmar Rocha. O Deputado
Eduardo Seabra encaminhou atestado médico justifi
cando sua ausência. Havendo número regimental, o
Senhor Presidente declarou aberta a presente reu
nião com a seguinte Ordem do Dia: Audiência Públi
ca. Convidado: Sr. Nelson Jobim, Ministro do Supre
mo Tribunal Federal_ STE Ata: O Senhor Presidente
sugeriu a dispensa da leitura da Ata por haver sido
distribuída em cópias, o que foi acolhida peja Comis
são. A Ata foi aprovada. Em seguida, o Senhor Presi
dente concedeu a palavra ao Ministro Nelson Jobim
para fazer sua exposição. Encerrada a exposição, o
Senhor Presidente concedeu inicialmente a palavra
na fase de interpelações ao Deputado Mauro Bene
vides. Às onze horas e cinqüenta e cinco minutos o
Deputado Anivaldo Vale, 1ºVice-Presidente, assumiu
a presidência dos trabalhos, concedendo a palavra
aos Deputados Luiz Carlos Hauly e Professor Luizi
nho. Ao reassumir a presidência, o Deputado Ricardo
Izar concedeu a palavra aos Deputados Fernando
Coruja, José Genoíno, Osmar Serraglio, Anivaldo
Vale, José Machado e João Paulo. O Deputado Ani
valdo Vale reassumiu a presidência às treze horas,

concedendo a palavra ao Relator, Deputado Roberto
Brant, que foi aparteado pelo Deputado João Paulo.
Logo após, concedeu ainda a palavra ao expositor e
antes de encerrar a reunião convocou a próxima are·
alizar-se no dia 6-4 para apreciação do parecer do
Relator. O inteiro teor da reunião foi gravado e as no
tas taquigráficas, após decodificadas, farão parte in
tegrante desta Ata. E, para constar, eu, Mario Drausio
Coutinho, Secretário, lavrei a presente Ata, que, de
pois de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente e irá à publicação no Diário da Câmara
dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
Srs. Deputados, declaro abertos os trabalhos da 6ª
reunião de audiência pública da Comissão Especial
destinada a proferir parecer ao Substitutivo do
Senado Federal à Proposta de Emenda à Constitui
ção nº 472-D, de 1997, do Senado Federal, que altera
dispositivos dos arts. nº 48, 62 e 84 da Constituição
Federal e dá outras providências.

Hoje faremos a última audiência pública, de
acordo com a programação existente.

Convido o Sr. Ministro Nelson Jobim para participar
da Mesa. Antes de ouvirmos o Ministro, ex-Deputado
Constituinte, hoje Ministro do Supremo Tribunal Federal e
autor do primeiro projeto de lei que regulamentava as
medidas provisórias, solicito aos Srs. Deputados a dis
pensa da leitura da ata da reunião anterior.

Aqueles que forem favoráveis permaneçam
como se encontram. (Pausa.)

Aprovada.
Inicialmente ouviremos o Sr. Ministro Nelson Jo

bim e, posteriormente, os Srs. Deputados poderão fa
zer suas inscrições para as perguntas.

Tem a palavra o Sr. Ministro Nelson Jobim.
O SR. NELSON JOBIM - Sr. Presidente da Co

missão Especial de Regulamentação de Medidas
Provisórias, Deputado Ricardo Izar, eminente Depu
tado Roberto Brant, Srs. Deputados, pediu-me esta
Comissão para falar sobre as medidas provisórias.
Inicialmente, recorro à memória. Esse assunto não é
histórico para os Deputados Ricardo Izar, Roberto
Brant e para mim, mas um estudo de memória. Nessa
introdução, farei uma ilustração do que se passou no
Congresso Nacional com relação às chamadas medi
das provisórias e falarei da minha experiência sobre
elas nesta Casa.

O primeiro dado importante é que a questão das
medidas provisórias que se encontrava no projeto da
Comissão de Sistematização e depois no projeto do
Plenário da Assembléia Nacional Constituinte, havia
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sido introduzida por emenda junto à Subcomissão
Especial de Organização de Poderes. Esta Subco
missão e a Comissão eram presididas pelo Deputado
Egídio Ferreira Lima. Esse assunto foi trazido ao ple
nário. Desde lago, quero desfazer um equívoco histó
rico. Equívocos históricos são muito comuns para os
acadêmicos, professores de Direito, que falam sobre
o instituto da medida provisória, como sói acontecer
na Academia, desprezam por completo as atividades
parlamentares. Se fizermos um estudo sobre os livros
brasileiros a respeito do processo legislativo, verifica
remos que é extraordinariamente difícil, praticamente
impossível encontrar uma análise dos atos regimen
tais da Câmara dos Deputados e do Senado Federal
brasileiro. Não existe nenhuma. O único livro que
temos é da Gâmara dos Deputados e do Senado
Federal, de autoria da Ora. Sara Figueiredo, que foi
Secretária-Geral da Mesa do Senado, um livro do Se
nado Federal. Os outros livros acadêmicos que exis
tem são estudos que não respeitam, não examinam e
não discutem o que se passou no Brasil e o que se
passa na atividade parlamentar em concreto. É com
relação a isso que eu gostaria de estabelecer uma
memória histórica.

Começaremos, portanto, pela sessão de 19 de
março de 1988 da Assembléia Nacional Constituinte.
Já então se discutia o sistema de Governo. Na Comis
são de Sistematização da Assembléia Constituinte,
havia sido aprovado o sistema parlamentar de gover
no, e todo o desenho do sistema parlamentar de go
verno estava posto sobre a mesa. Os presidencialis
tas uniram-se em torno da Emenda Coletiva nQ 1.830,
assinada pelo então Senador Humberto Lucena e
pelo Deputado Vivaldo Barbosa, membro do Partido
Democrata Trabalhista. Nessa emenda presidencia
lista já estava a emenda coletiva, que havia sido apre
sentada à Câmara dos Deputados, antes da discus
são, em plenário, sobre as medidas provisórias e já
previa no art. 95 inciso XVII a sua adoção.

Portanto, historicamente é falsa a afirmação de
que no momento em que foi aprovada a emenda pre
sidencialista, deveria cair o texto das medidas provi
sórias, porque essas seriam instrumentos típicos dos
regimes parlamentaristas. Essa afirmação, historica
mente, é falsa. A emenda coletiva de Humberto Luce
na e Vivaldo Barbosa foi a emenda presidencialista
que restou aprovada na sessão de 23 de março de
1988. Gostaria de chamar a atenção para o equ ívoco
histórico: no dia 19 de março, portanto três dias antes,
foi discutido o destaque supressivo para votação em
separado do texto de medida provisória previsto no

projeto de Constituição. E lá os Deputados Adylson
Motta e Michel Temer encaminharam contrariamente
à adoção de medidas provisórias no texto da Consti
tuição. O Deputado Egídio Ferreira Lima e eu defen
demos sua adoção e a votação foi no sentido da sua
aprovação com os votos dos presidencialistas; os
membros do Partido dos Trabalhadores votaram con
tra. Já o PDT todo votou favoravelmente à sua ado
ção, uma vez que o texto aprovado, o texto da emen
da coletiva de Humberto Lucena e Vivaldo Barbosa,
previa a adoção das medidas provisórias.

Com isso trago informações meramente históri
cas, que se encontram nos Diários da Assembléia Na
cional Constituinte, ou seja, a emenda presidencialista
previa a adoção de medidas provisórias, e o Partido
Democrata Trabalhista, que havia firmado a emenda
presidencialista, também votou pela manutenção da
medida provisória na sessão do dia 19, ea votação da
substituição do parlamentarismo pelo presidencialis
mo foi no dia 23 do mesmo mês e ano.

Aprovado o texto das medidas provisórias, tive
mos um primeiro e curioso problema - mais uma vez,
tento recuperar a memória histórica. Trago uma infor
mação bastante curiosa, porque na maioria das vezes
as pessoas perdem a memória em relação os fatos:
em 15 de fevereiro de 1989, o então Presidente da Re
pública, José Sarney, editou a Medida Provisória nº 39,
que dispunha sobre a organização da Presidência da
República e dos Ministérios. Ela foi uma reedição da
Medida Provisória n2 29, a primeira reedição de medi
da provisória que apareceu na história do Congresso
Nacional. A Constituição Federal foi promulgada em
outubro de 1988, então, logo a seguir. As anteriores fo
ram todas aprovadas e três rejeitadas. Essa não foi
apreciada pelo Congresso Nacional. O Presidente do
Congresso, Nelson Carneiro, recebeu a medida provi
sória e surgiu o problema. Foi então levantada uma
questão de ordem na sessão extraordinária do Con
gresso. Eu mesmo tive algumas discussões sobre o
assunto com a Dra. Sara Abraão, extraordinária funcio
nária do Senado Federal, que sabia tudo sobre proces
so legislativo, sobre a necessidade ou não de se fazer
uma leitura da medida provisória perante a sessão
conjunta do Congresso Nacional. Isso era um hábito
que vinha da época do decreto-lei, cujo prazo de apre
ciação começava a ser contado a partir da sua leitura.
Então, adotou-se o mesmo sistema.

No dia da leitura da medida provisória, numa
sessão única do Congresso, surgiu o problema da re
edição da medida provisória. Houve sugestões de
que ela deveria ser devolvida pelo Presidente do Con-
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gresso Nacional ao Rresidente José Sarney. No dia
21 de fevereiro do mesmo ano, quando da leitura da
mensagem, o Presidente do Congresso, Nelson Car
neiro, designou uma comissão especial de Deputa
dos e Senadores para examinar o tema da reedição
da medida provisória. Foram nomeados os Deputa
dos Paes Landim, Plínio de Arruda Sampaio, então
Líder do Partido dos Trabalhadores, e Bonifácio de
Andrada, do PDS, e ainda os Senadores Afonso Ari
nos de Melo Franco, Cid Sabóia de Carvalho e Maurí
cio Corrêa, para realização desta Comissão. Antes da
reunião, o Deputado Bonifácio de Andrada foi substi
tuído por mim. Fui Relator da Comissão, que foi presi
dida pelo Deputado Afonso Arinos. Em março de
1989, publicou-se o parecer aprovado unanimemente
pela Comissão, composta naquele momento pelos
Parlamentares Afonso Arinos de Melo Franco, Cid
Sabóia de Carvalho e Maurício Corrêa, Nelson Jobim,
Plínio de Arruda Sampaio e Bonifácio de Andrada, no
qual o Congresso Nacional admitia a reedição de me
didas provisórias. Ou seja, a primeira manifestação
sobre reedição de medida provisória foi feita pelo
Congresso NacionaJ, não pelo Poder Judiciário. Esse
parecer foi publicado no dia 1!! de março de 1989, nos
Anais do Congresso.

Paralelamente a isso, em 1989, surgiu o proble
ma de apreciação das medidas provisórias pelo Con
gresso Nacional. Para sua regulamentação, naquele
momento foi apresentado o Projeto de Resolução n2 1,
firmado por grande conjunto de Senadores e Deputados.
É a Resolução n!! 1 do Congresso Nacional, que regu
lamenta a apreciação das medidas provisórias. Eu ha
via sido nomeado pelo Presidente do Congresso, Nel
son Carneiro, para ser o Relator, na Comissão Especi
al de apreciação do projeto de resolução.

Aprovado em 1989, esse projeto de resolução
seguia os modelos dos regimentos internos das
cortes portuguesas e espanholas e da Câmara dos
Deputados italiana. Não continha nada de novo. Não
houve nenhuma invenção congressual. Foi nada
mais, nada menos do que o aproveitamento das ex
periências espanholas e italianas em relação às me
didas provisórias. Criou-se, então, dois núcleos para
apreciação do tema. No primeiro momento, para as
ocorrências dos requisitos constitucionais de urgên
cia e relevância e, num segundo momento, para ma
térias de mérito. Criou-se a figura do projeto de lei de
conversão das medidas provisórias, baseado na ex
periência italiana, pois na época não se sabia como
seria feito. Prosseguiu-se o entendimento. Durante
todo o tempo - conto apenas a minha experiência

pessoal - em que convivi no Congresso, observei al
gumas situações um tanto curiosas de comportamen
to do Congresso Nacional em relação às medidas
provisórias. O primeiro se deu no Governo Collor. O
Congresso Nacional converteu em lei a medida provi
sória relativa ao Plano Collor I, em março de 1991, no
prazo de 29 dias. Participamos ativamente dessa
discussão.

Quando houve o insucesso do Plano Collor, o
Congresso Nacional renunciou à possibilidade de
converter em lei as medidas provisórias de ordem
econômica. Isto está no texto e na leitura histórica das
medidas provisórias realizadas. Foi uma decisão polí
tica tomada pelo Congresso Nacional. Lembro-me
perfeitamente das conversas com o Dr. Ulysses Gui
marães, em que o PMDB de então, que tinha assumi
do o ônus de converter em lei o Plano Collor I, do con
fisco. Os Deputados Osmundo Rebouças e Firmo de
Castro foram dois dos Deputados que trabalharam
muito nessa matéria. Depois do insucesso do Plano
Collor, a decisão política tomada pelo PMDB, à épo
ca, foi a de que não se envolveriam mais em medida
provisória de ordem econômica; iriam deixar que elas
fossem reeditadas, e o próprio Poder Executivo assumi
ria o ônus político do sucesso ou do insucesso sem o re
ferendo do Congresso Nacional. Basicamente, tivemos
uma série de medidas econômicas não apreciadas.
Não foi gratuitamente e não foi por desídia. É impor
tante ter isso presente, porque os teóricos do tema só
afirmam que determinadas conversões não são feitas
ou porque o Governo não deixa ou porque o Congres
so não o faz por desídia. Isso não é verdade. Houve
uma decisão política sobre isso. Na experiência que
tive nesses oito anos, verifiquei o seguinte comporta
mento: em relação às medidas econômicas, desde o
insucesso do Plano Collor, o Congresso só as conver
teu em lei depois de assegurado o sucesso. Não as
sumiu nenhum risco político de referendá-Ias. Algu
mas medidas não eram convertidas porque o Con
gresso não queria assumir o ônus político e o reser
vava exclusivamente para o Poder Executivo. O Depu
tado Mauro Benevides, ex-Presidente do Senado,
sabe muito bem das reuniões que fazíamos para de
cidir o que iríamos e o que não iríamos apreciar. Esse
foi o comportamento do Congresso Nacional.

Um segundo tipo de comportamento: o Con
gresso recebia determinados tipos de medida provi
sória e começava um processo de negociação políti
ca com o Poder Executivo. O Deputado Luiz Carlos
Hauly deve se lembrar de fatos dessa natureza. O
Congresso recebia a medida provisória, reunia a Co-
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missão Mista, começava o trabalho político em rela
ção a ela, e a maioria parlamentar dizia ao Poder Exe
cutivo para reeditá-Ia com alterações que o projeto de
lei de conversão negociado pelos Parlamentares já
havia fixado. Vejam, então, que o que se passou - es
tou fazendo uma espécie de confissão - foi uma deci
são política tomada à época pelo PMDB, do qual eu
participava junto à Liderança, o que ocorreu muito
agudamente no Governo Collor. O PMDB não con
vertia em lei a medida provisória. Barganhava a sua
reedição com modificações já acordadas previamen
te e não a votava, para não perder o poder de barga
nha sobre o Governo. Havia uma decisão política do
partido majoritário de não converter em lei a medida
provisória, porqUt3 o Governo tinha interesse na medi
da provisória. No momento em que se convertesse
em lei, desapareceria a relação da oposição partidá
ria contra do Governo. Dessa forma havia sempre
uma ameaça: fazemos acordo sobre esse tema ou re
jeitamos a medida provisória tal. Houve várias reedi
ções de medidas -provisórias, o que era, nada mais
nada menos, um braço de força entre o Poder Executi
vo e o Poder Legislativo, no sentido de a maioria parla
mentar exigir o acolhimento de suas teses, das quais
ele não poderia ter a iniciativa, porque, segundo a
Constituição Federal, eram privativas do Presidente
da República. Determinadas matérias, como V. Exas.
sabem, art. 61 da Constituição Federal, são privativas
do Presidente da República. O Congresso não podia
tomar algumas iniciativas. Então, vinha a medida pro
visória, o Congresso a segurava para reeditá-Ia, para
conseguir influenciar as decisões internas do Poder
Executivo pela maioria parlamentar oposicionista.
Isto aconteceu muitas vezes, como, por exemplo, o
tratamento dado ao salário mínimo.

O Congresso jamais quis votar o salário mínimo
durante o tempo E~m que aqui estive. Não queria rece
ber o ônus polític() de votá-lo, E dou um exemplo atua
líssimo a V. Exas.

Em maio de 1996, foi editada a Medida Provisória
nl! 1.415, que fixou o salário mínimo em R$112,OO. Essa
medida provisória tem hoje o número 1.945, em sua 491
reedição, sem ter sido apreciada por V. Exas. Ou seja, o
salário mínimo que vigeu do período de maio de 1996 a
abril de 1997 ainda não foi convertido em lei pelo Con
gresso Nacional. A Medida Provisória nl! 1.945, a 491
edição, está em tramitação. Se o Congresso Nacional
não convertesse (3m lei a Medida Provisória n2 49, o
que aconteceria? O salário mínimo retroagiria ao
tempo anterior ao do salário mínimo de R$112,OO,
voltando à moedel já não existente no País.

O mesmo se passa com a medida provisória
subseqüente, ou seja, a do salário mínimo de maio de
1997 a abril de 1998. Foi fixado pela Medida Provisó
ria nl! 1.572 em R$120,OO. Hoje, é a Medida Provisória
nº 1.946, na 371 edição, e ela ainda não foi apreciada
pelo Congresso.

O mesmo se passa com o salário mínimo de
maio de 1998, de R$130,OO. A medida provisória cor
respondente também não foi apreciada, nem a medi
da relativa a maio de 1999, de R$136,OO. Hoje temos
a Medida Provisória nl! 1.993, nQ 11.

Vejam, Srs. Deputados, que as medidas provi
sórias relativas a seis anos de vigência do salário mí
nimo não foram apreciadas no Congresso nem em
função de qualquer obstrução do Executivo nem por
decisão parlamentar; foi por inconveniência de o Par
lamento se expor na decisão dessa matéria.

O tratamento, ao que tudo indica, neste ano está
sendo diferente, politicamente distinto. O Congresso
está com disposição política de apreciar a medida
provisória, mas o Deputado Gerson Peres e outros
sabem muito bem que, quando chegava a medida
provisória do salário mínimo, ninguém lia, porque não
queria se envolver com o tema, não queria receber o
ônus político de fixar um salário mínimo aquém do
que era aprovado pelo Dieese.

O Deputado José Genoíno sabe muito bem que
o Congresso não vota essa matéria desde 1996. Ago
ra S. Exa. está travando uma discussão com o Poder
Executivo para votar a medida provisória. Espero que
essa instituição não deixe de converter em lei essas
medidas provisórias de maio de 1996, porque, se
houver um erro de reedição ou elas não forem aprova
das, os salários de R$112,OO, R$120,OO, R$130,OO e
R$136,OO perderão a eficácia e será instalada no
Pars uma imensa balbúrdia, porque os salários míni
mos de 1996 até 1999 voltarão aos valores de 1995.

(Intervenções simultâneas inaudfveis.)

O SR. NELSON JOBIM - O primeiro exemplo
que dei sobre a matéria foi o da não conversão das
medidas econômicas, o segundo será sobre a
não-conversão.

Foi uma decisão do Dr. Ulysses Guimarães, na
época, para forçar o Poder Executivo a barganhar
com o partido majoritário e mantê-lo com o õnus da
barganha. Tivemos alguns casos específícos, princi
palmente aquelas medidas relativas à privatização. O
PMDB se opunha à conversão, não porque fosse con
tra, mas era uma forma pela qual conseguia colocar a
espada de Dâmocles sobre o Poder Executivo, na
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época, o Governo Collqr, ao qual o PMDB fazia oposi
ção.

Em relação ao salário mínimo, somente neste
ano está-se estabelecendo certo conflito relativamen
te à discussão, que antes era meramente retórica,
que não levava a conseqüência nenhuma, como es
sas Comissões que se estão repetindo e são formal
mente não instaláveis no sentido de seus resultados.

Queria chamar a atenção de V. Exas. para essas
condutas gerais. Foram editadas medidas provisórias
nos Governos Sarney, Collor, Itamar e Fernando Hen
rique Cardoso, das quais o próprio Governo obstruía
a votação.

Pois bem. Houve, então, quatro tipos de condu
tas básicas: as que eram aprovadas porque todos
concordavam com elas; as que não eram apreciadas
pelo Congresso porque ele não queria assumir o ônus
político da sua conversão, depois da experiência que
teve ao assumi-Ias na conversão do Plano Collor I, to
das elas de natureza econômica; o terceiro grupo era
o das que não eram convertidas por decisão política
com o fim de barganhar; o quarto grupo daquelas que
o Executivo obstruía.

Essa conduta geral determinou os seguintes re
sultados nominais: o Governo Sarney editou 125 me
didas provisórias e reeditou 22; parte delas ele não reedi
tou, parte foram aprovadas. O Governo Collor editou
88 medidas originais e reeditou 73. O Governo Itamar
editou 141 medidas originais - numericamente, foi o
Governo que mais editou medidas provisórias origina
is, considerando o período de tempo. Houve 363 reedi
ções, o que importou em 504. O Governo Fernando
Henrique Cardoso, de janeiro de 1995 a dezembro de
1998, editou 158 medidas originais e reeditou 2.447.
Ou seja, as reedições foram subseqüências do tempo.
Originalmente, no primeiro período do Governo Fer
nando Henrique, foram 158 originais. Foram 2.605 edi
ções no total, somando as reedições que vinham dos
Governo anteriores e as reedições das próprias origi
nais editadas. Segundo levantamento feito no dia 28 de
março, no segundo período de governo, de janeiro de
1999 até 23 de março, tivemos 51 medidas originais.
Desde o Governo Sarney até hoje, houve um total de
563 medidas provisórias originais, 4.172 reedições, o
que dá um total de 4.735 medidas provisórias. Isso de
monstra que o grande problema das medidas provisó
rias estava na reedição delas.

Logo no início do Governo Collor, apresentei um
projeto de lei complementar regulamentando a edição
de medidas provisórias. Essa questão estava posta
da seguinte forma: na Assembléia Constituinte, a pro-

posta do Partido dos Trabalhadores sobre o seu pra
zo de vigência era de sessenta dias. O Deputado Plí
nio de Arruda Sampaio propôs a redução para trinta
dias. Foi reduzido para trinta dias.

Depois, em relação à reedição das medidas pro
visórias, houve aquele parecer a que me referi, do qual
fui Relator, durante a Presidência do Senador Nelson
Carneiro. Estou repetindo porque alguns deputados
chegaram depois. Foram membros da Comissão, pelo
Senado, os Senadores Afonso Arinos de Melo Franco,
Cid Sabóia de Carvalho, Maurício Corrêa. Na Câmara,
foram membros da Comissão os Deputados Plínio de
Arruda Sampaio, Paes Landim e eu. Este parecer foi a
primeira manifestação no Brasil sobre a reedição de
medidas provisórias. Com este parecer a reedição de
medidas provisórias foi admitida.

Já no Governo Collor, surgiram as reedições de
medidas provisórias, o que fez com que eu apresen
tasse, em abril de 1990, um projeto de lei complemen
tar para sua regulamentação. Esse projeto Joi apre
sentado em abril de 1990, veio a ser aprovado na Câ
mara dos Deputados e foi remetido ao Senado Fede
ral, onde se encontra. Lá o Relator foi o Senador Pe
dro Simon. Primeiro, na época em que o Senador
Humberto Lucena era Presidente do Senado, houve
obstrução; mais tarde queriam votar a matéria, mas
não conseguiram, até que assumiu o Governo Itamar
Franco e o projeto está até hoje no Senado.

OSR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY- Éo
que regulamenta a medida provisória?

O SR. NELSON JOBIM - Sim, regulamenta a
medida provisória ao Parecer nº 88, de 1991, da Comis
são de Constituição e Justiça e de Redação, Relator
Senador Pedro Simon, com votos em separado dos Se
nadores OdacirSoares eJutahy Magalhães, já falecido.

Quero mostrar aos senhores que não há nada
de novo, ou seja, o que se está discutindo hoje, se re
cuperarmos a memária do Congresso, está sendo
discutido desde 1989. O projeto de lei previa exata
mente o que está hoje na Proposta de Emenda à
Constituição nº 472, que os senhores estão apreciando.
Vou separar as distinções. Vejam: a discussão que se
dava em 1989 era se as medidas provisórias deviam fi
car restritas a determinadas matérias, no modelo de
decretos-leis, ou se determinadas matérias deveriam
ser proibidas. Havia duas alternativas para regula
mentação: ou seriam proibidas, podendo ser adota
das com referência às matérias "a", "b" e "c", ou se es
tabelecia, não podendo ser adotadas nas matérias
"a", "b,,'e "c". A opção de 1989 é a mesma de 2000. Por
quê? Porque também naquela época adotou-se o me-
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canismo da explicitação de matérias que não poderiam
ser objeto de medida provisória. A vedação da edição
de medidas provisórias existe com relação à naciona
lidade, à cidadania, aos direitos políticos, aos partidos
políticos e aos direitos eleitorais. Está no projeto de
hoje e estavam 110 projeto de 1989 matérias relativas
a Direito Penal, Processo Penal. O Processo Civil foi
acrescentado, não estava no processo de 1989.
Organização do Poder Judiciário, a carreira no Minis
tério Público e a garantia dos seus membros já estava
no projeto de 1989. Planos plurianuais, diretrizes or
çamentárias, Orçamento e créditos adicionais esta
vam no projeto de 1989. Aqui não tem nada de novo.

Agora vêm os acréscimos em decorrência de ex
periência posterior: que vise detenção ou seqüestro de
bens, poupança popular ou qualquer ativo financeiro,
ou seja, texto antiCollor, antiabsorção de ativos do Pro
jeto Collor, de 1990. Reservado à lei complementar
texto anódino, porque isso já não se fazia antes, desde
1989. Não há nenhuma medida provisória em relação
à lei complementar. O Supremo Tribunal teve a oportu
nidade de decidir sobre a matéria.

Agora vêm algumas medidas decorrentes da
experiência do Governo Collor, já disciplinadas em
projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e
pendente de sanção ou veto do Presidente da Repú
blica e que tenhiam sido objeto de veto presidencial
pendente de apreciação pelo Congresso Nacional.

Isso decorre de uma questão de ordem levanta
da pelo Deputado José Genoíno, na sessão do Con
gresso Nacional, no Governo Collor, com relação a
um veto desse Presidente a um projeto de lei do Con
gresso e a matéria do veto foi tratada por medida pro
visória. Lembra-se disso? V. Exa. suscitou a questão
de ordem, eu o acompanhei e houve objeção do
Deputado Humberto Souto, que era o Líder do Gover
no na época. No fim, a questão de ordem caiu e a ma
téria acabou sendo votada. Ou seja, esses dois textos
estão aqui em função da experiência.

Quero dizer aos senhores, com isso, que o proje
to que veio do Senado não se baseia em invenções de
correntes de entendimentos acadêmicos, mas, nada
mais nada menos, por ter trazido para cá todo o con
junto de experiências relativas a matérias em que o
Congresso se conflitou com o Executivo. Lembrem-se
de que o Governo Collor editou uma medida provisória
sobre matéria penal. Depois editou uma nova medida
provisória revogando a anterior. Lembram-se disso?
Por quê? Houve uma reação contra essa medida, e o
Deputado Miro Teixeira suscitou questão de ordem na
sessão do Congmsso. O Congresso não quis exami-

ná-la e ela foi rejeitada. O Governo Collor editou nova
medida revogando a anterior.

Houve também casos de vetos, como mostram
as experiências. Houve também experiências relati
vas à questão tributária de 1989 para cá. O texto, do
Senado, que os senhores estão examinando diz: "Me
dida provisória que implique instituição ou majoração
de tributo, exceto os previstos..:' - vejam que coisa
curiosa. Quais são os que estão fora disso? Estão
fora aqueles que tinham que ficar fora, porque a pró
pria Constituição não institui para esses o princípio da
anualidade. São o Imposto de Importação e Imposto
de Exportação, o Imposto sobre Produtos Industriali
zados, o Imposto sobre Operações Financeiras e o
Imposto sobre Guerra. O texto da Constituição, no
art,154, § 1", diz que esses impostos não estão sujei
tos ao princípio da anualidade.

Vejam o que diz o texto: "...medida provisória que
implique instituição ou majoração de tributo, exceto es
ses, só produzirá efeito no exercício financeiro seguinte
se houver sido convertida em lei até o último dia daquele
que foi editado". Ou seja, esse texto só se aplica ao
Imposto de Renda, ao Imposto Territorial Rural etambém
ao Imposto, nunca votado, sobre Grandes Fortunas. Por
quê? Editava-se uma medida provisória no fim do ano,
em dezembro, e havia o entendimento de que ela tinha
de ser convertida em lei antes do prazo de 30 dias, sob
pena de que, se fosse convertida depois dos trinta dias,
numa reedição, o Imposto de Renda só entraria em vigor
no ano subseqüente, pelo princípio da anualidade. Vige
em relação ao Imposto de Renda e ao Imposto Territorial
Rural o entendimento de que, criado ou aumentado, só
poderá ser exigido no exercício financeiro subseqüente.
O que se tinha entendido até então? Que se editava me
dida provisória no dia 31 de dezembro e, se ela fosse
convertida na sessão extraordinária do dia 15 de janeiro,
como a conversão tinha efeitos desde a edição, conside
rava-se o imposto instituído no exercício anterior e a par
tir daí poder-se-ia cobrar. Essa regra quer proibir esse
mecanismo utilizado na circunstância de se editar uma
medida provisória no fim do ano, votá-Ia no ano subse
qüente e fazê-Ia entrar em vigor no mesmo ano da sua
votação, porque diz: "só produzirá efeitos no exercício fi
nanceiro seguinte se houver sido convertida em lei até o
último dia daquele ano em que foi editada.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY 
Não se pode mexer em nada.

O SR. NELSON JOBIM - Não se pode mexer
em nada.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY 
Qualquer mexida...
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Q.SR. NELSON JOBIM - Exatamente. É correto.
Vamos adiante. Sabe muito bem, Deputado

José Genoíno, que esse assunto eu conheço. Traba
lhamos muito tempo com isso, muitas discussões ti
vemos sobre esse tema.

Agora, vejam outra experiência nossa. Vejam o
§ 3º do projeto: "As medidas provisórias, ressalvado o
disposto nos §§ 7º e 8º, perderão eficácia desde a
edição, se não forem convertidas em lei no prazo de
sessenta dias..:'.

Volta-se ao projeto da Comissão de Sistemati
zação, de Bernardo Cabral, que era sessenta dias.
Aqui, é o caso de Plínio de Arruda Sampaio, que re
duziu de sessenta para trinta. Volta-se aos sessen
ta dias. "...prorrogável uma vez por igual período,
devendo o Congresso Nacional disciplinar por de
creto legislativo as relações jurídicas dela decor
rentes".

Vejam o que se passa...
O SR. DEPUTADO GERSON PERES - (Inter

venção inaudível.)
O SR. NELSON JOBIM - Mas não tem proble

ma, Deputado Gerson, pelo seguinte...
O SR. DEPUTADO GERSON PERES - (Inter

venção inaudível.)
O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOíNO - (Inter

venção inaudível.)
O SR. NELSON JOBIM - Não, não! Não, Depu

tado Genoíno, não é esse o problema. É que nunca se
fez coisa nova em matéria de medida provisória. Elas
sempre foram utilizadas para mexer no direito anterior,
nas regras jurídicas anteriores. Ora, edita-se uma me
dida provisória, ela revoga o direito anterior. Se ela
não for convertida em lei, perde eficácia desde o início
e o direito anterior volta a viger. Então, as situações
jurídicas reguladas por medida provisória não conver
tida em lei somente, nada mais nada menos, volta
vam a ser regidas pelo direito anterior, que não foi re
vogado, foi suspensa a sua eficácia, enquanto não
convertida em lei. É o que se passa com o salário mí
nimo. Vejam bem: eu acabei de dizer aos senhores
que o Congresso Nacional não aprecia medida de sa
lário mínimo desde maio de 1996. Vamos admitir,
para efeito de raciocínio, para efeito de especulação:
a Medida Provisória de maio de 1996 - e o Senador
Mauro Benevides continua constantemente com o
seu telefone, registra o nosso Presidente, característi
ca do Senador - a abril de 1997 determinou um valor
para o salário mínimo. Se essa medida provisória não
for convertida em lei, o salário do período de maio de
1996 a abril de 1997 voltará a ser o vigente e editado

em maio de 1995, e assim sucessivamente. Por isso,
Deputado Gerson Peres, o número de rejeições ou de
não mais reedições de medida provisória foi mais ou
menos trinta, no conjunto, e nunca houve necessida~

de de regulamentação porque a matéria era regida
pela lei que havia ficado suspensa durante a vigência
da medida provisória.

O SR. DEPUTADO GERSON PERES - (Inter
venção inaudível.)

O SR. NELSON JOBIM - Ah, sim, aí, sim, mas
isso foi convertido em lei.

(Não identificado) - (Intervenção inaudível.)

O SR. NELSON JOBIM - Mas isso foi converti
do em lei, aliás, foi o exemplo que tivemos...

O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOíNO - Mas a
maioria do Congresso aprovou.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY 
Repete para ele essa parte... (Intervenção inaudível.)

O SR. NELSON JOBIM - Deputado Gerson Pe
res, lembreuse do seguinte: quando o Plano Collor foi
editado, o PMDB designou os Deputados Osmundo
Rebouças e Firmo de Castro para examinarem o
tema. O Congresso converteu em lei a medida provi
sória no vigésimo nono dia. Esta não foi reeditada,
mas foi convertida em lei. Quando veio o insucesso do
Plano Collor, a decisão do PMDB na época foi a de
não mais se meter em planos econômicos, de deixar
que o Executivo reedite as medidas para que o ônus
não recaia sobre o Congresso. Quando ocorreu o
confisco, houve uma grande reação contra o Con
gresso por ele ter convertido em lei a medida. Assu
miu-se um ônus político inútil, no caso.

Prosseguindo, o projeto ainda estabelece a
prorrogabilidade, o que dá 120 dias, e essa prorroga
bilidade será decidida pelo Poder Executivo, o que im
porta uma forma de estabelecimento da situação.

O § 4º também resolveu um problema que foi
suscitado pelo Senador Humberto Lucena, Presiden
te do Congresso Nacional: a edição de medida provi
sória no recesso. Então, em 1989, decidiu-se, em fun
ção de questão de ordem suscitada no Congresso
Nacional, que, editadas medidas provisórias no re~

cesso, ele seria convocado, mas se fossem editadas
antes do recesso, mesmo que o prazo terminasse no
recesso, não haveria convocação. Editando antes do
recesso, evitar-se-ia a convocação.

Leio o § 4º: O prazo a que se refere o art. 3º, ses
senta mais sessenta dias prorrogáveis, contar-se-á a
partir da publicação da medida provisória, suspen-
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dando-se durante os períodos de recesso do Con
gresso Nacional".

Isso nada mais é do que a prática do Congresso
Nacional desde 1989, ou melhor, isso começou em
fins de 1989. A medida era editada no início. Só que
aqui, como se estabelece um prazo máximo de ses
senta dias, fala··se em suspensão do prazo, o que re
presentará...

O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOfNO - Manten
do os trinta dias e sessenta dias de recesso, convo
ca-se automatic;amente.

O SR. NELSON JOBIM - É claro, lógico. Agora,
veja o que acontece: edita-se uma medida provisória
no início de dezembro; no início do recesso, suspen
de-se o fluxo do prazo. Se foram contados trinta dias
da fluência do prazo da medida, ela só retomará a
fluência do prazo na sessão legislativa subseqüente.
É suspensão, não é interrupção. A suspensão signifi
ca que o prazo remanescente continua sendo conta
do a partir de 15 de fevereiro, quando é retomada a
sessão legislativa subseqüente.

O § S!l nada mais é do que a adoção do que está na
Resolução nSl 1, que nunca foi cumprida, que nunca foi
atendida nessa parte. Quando redigimos a Resolução
n2 1 - fui Relator, o Presidente era o Nelson Carneiro -,
criou-se um prazo de cinco dias em que a Comissão
Especial deveria ,apreciar os pressupostos de urgência e
relevância. Nunca as Comissões se comportaram dessa
fonna, porque toda a discussão política não era sobre ur
gência e relevân(~ia, mas sobre conteúdo da medida, e
todas as emendas eram para modificaro mérito da medi
da provisória e nunca discutia-se essa matéria. Aqui se
constitucionaliza isso dizendo: "A deliberação do Con
gresso Nacional sobre o mérito das medidas dependerá
de juízo prévio sobre o atendimento de seus pressupos
tos constitucionais, que, como a regra não é usada, não é
regimental nem eficaz desde 1989.

Em 1989 - o Deputado José Genoíno está lem
brado -, o que aconteceu? O Congresso tomou uma
decisão que matou, liquidou por completo a urgência
constitucional. Lembrem-se da situação: a Constitui
ção prevê a possibilidade de o Presidente da Repúbli
ca enviar projetos de lei com urgência constitucional,
45 dias para cada caso. Se não forem votadas em
cada uma das duas Casas nos 45 dias, sobresta-se a
pauta. Em 1989, quando Nelson Carneiro era Presi
dente do Congresso, houve um veto do Presidente da
República. Era sobre um projeto de lei de urgência
que não havia sido votado nos 45 dias no Senado Fe
deral. Aconteceu o seguinte: a matéria que estava na
pauta da Câmara., subseqüente à apreciação da ma-

téria que obsfruía, era a que todo o mundo queria votar,
não só a Situação, como também a Oposição. Tínha~
mos feito um acordo global no Congresso para votar
essa matéria, mas constitucionalmente não podería
mos votar antes de apreciar a outra, matéria de urgên
cia constitucional, para a qual não havia acordo. Houve,
então, uma questão de ordem, que foi resolvida da se
guinte forma - vejam o prejuízo que isso causou à práti
ca congressual -: sobresta exclusivamente a pauta da
ordem da sessão ordinária, mas não sobresta a pauta
da sessão extraordinária. Lembram-se disso?

O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOíNO - Lem
bro-me. A Oposição, na época, se rebelou contra isso,
que virou prática rotineira: sessão extraordinária para
desobstruir a pauta.

O SR. NELSON JOBIM - Quero lembrara V. Exa.
o seguinte: a rebelião da Oposição da época seguiu o
"modelo Amaral Netto". Ou seja, o Deputado Amaral
Netto desejava votar a instituição da pena de morte e
implorava a todos nós que cumpríssemos com o nos
so dever e não a aprovássemos. Dissemos: ''Tudo
bem, vamos nos opor, mas deixemos que votem!" O
que aconteceu? Qual foi o efeito disso? Desapareceu
a eficácia constitucional da urgência presidencial. Isto
determinou, em alguns casos, o uso de medida provi
sória em substituição à urgência constitucional. O que
faz o texto do projeto? Tenta enfrentar o assunto. Foi
culpa do Congresso. Volto a repetir que todos queriam
votar, inclusive a Oposição, a matéria subseqüente da
pauta. Fez-se essa manobra, e o Presidente do Con
gresso suspendeu a sessão ordinária porque não po
dia votar e convocou para quinze minutos depois uma
extraordinária com a pauta subseqüente. Estava re
solvido o problema. Resultado: morreu por completo a
urgência constitucional, ou seja - vamos deixar bem
claro -, com isto, o modelo da urgência constitucional
do Presidente da República desapareceu. Houve vá
rios casos. Eu participei de uma conversa com o Se
nador Bornhausen, na ocasião Chefe da Casa Civil
do Governo Collor, em que ficou claro que o Presiden
te Collor efetivamente poderia ter enviado um projeto
de lei de urgência constitucional, mas decidira optar
pela medida provisória, visto que seria inútil recorrer
ao projeto de lei de urgência constitucional. Este texto
corrige o erro de 1989 e diz o seguinte: "se a medida
provisória não for apreciada em até 45 dias, contados
de sua prorrogação, sobrestar-se-ão todas as delibe
rações legislativas do Congresso e de suas Casas,
com exceção das que tenham prazo constitucional
determinado - veto e algumas outras -, até que se ul
time a apreciação, observado o previsto no § 13. E,
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vejam, este texto resolve o problema relativo aos pro
jetos de lei, porque ele altera o § 2º do art. 64.

Leio: "se no caso do parágrafo anterior, urgência
presidencial, a Câmara dos Deputados e o Senado Fe
deral não se manifestarem sobre a proposição, cada
qual sucessivamente, em até 45 dias, sobrestar-se-ão
todas as demais deliberações legislativas das respecti
vas Casas". Leia-se: "inclusive as das sessões extraor
dinárias". Ecomisso volta o sistema de 1988, que era o
de 1946, e resolve-se um dos problemas.

Aqui há um dispositivo que reputo um pouco com
plicado, que é o § 7º. Não editado o decreto legislativo a
que se refere o § 3º, até 60 dias após a rejeição ou per
da de eficácia de medida provisória, as relações jurídi
cas constituídas e decorrentes de atos praticados du
rante sua vigência conservar-se-ão por ela regidos.

Vejam o problema que surge aqui. Se uma medi
da provisória altera o direito anterior e se ela não é
apreciada, o direito anterior volta a viger. Não há ne
cessidade de regular a matéria, porque ela é regida
pelo direito anterior.

Agora, isto aqui só se aplicaria por quê? Esta re
gra não excepciona o direito anterior. Então, nós tere
mos um fenômeno curioso: o direito anterior revogado
por texto legislativo não convertido em lei. Porque, ve
jam, se há determinada matéria que é regida pelo di
reito anterior, aqui diz o seguinte: rejeitada a medida
provisória, não editada a resolução congressual regu
lando as situações, quem vai reger as relações jurídi
cas constituídas é a própria medida provisória, que
não foi convertida em lei, que foi rejeitada.

Ou seja, estou vendo aqui o quê? Um grande me
canismo de obstrução. É fácil. O Deputado José Genoí
no, no dia que ele for para o poder, o que vai fazer? Vai
editar medida provisória, regerá a matéria por determi
nado período, não a converterá em lei e depois obstrui
rá o decreto. Obstruindo o decreto, manterá a vigência
da medida provisória sobre a matéria regida. Ou seja, é
incongruente, é um problema sério. E por quê? Porque
acaba não sendo aprovada determinada medida. Passa
ela a reger uma situação jurídica por mera técnica
obstruciohista da votação no prazo de sessenta dias da
regulamentação dos efeitos da medida não convertida.
Isso é um perigo. Porque há este risco. E não há dúvida
de que haveria esse risco.

Por último: aprovado o projeto de lei de conver
são que altera o texto original da medida, esta man
ter-se-á integralmente em vigor, até que seja sancio
nado ou vetado o projeto. Isto aqui também decorre
de uma experiência. O que acontecia? As medidas
provisórias convertidas em lei o foram normalmente

no 29Q dia. Ia para o Presidente da República o proje
to de lei de conversão, que era uma alteração da me
dida provisória. O Presidente recebia e pela Constitui
ção tinha um prazo para o veto. Mas ele não poderia
exercer o prazo constitucional porque, se ele não pu
blicasse e não promulgasse a medida provisória no
trigésimo dia, o que teríamos? Teríamos a vigência, a
não-conversão em lei da medida provisória. Qual foi o
hábito que aconteceu? Lembrem-se disso, lem
brem-se. O Presidente não votava o texto inconveni
ente, porque não tinha tempo para examinar o veto.
Depois, a sua assessoria entendia que ele foi votado.
Ele editava uma nova medida provisória e revogava o
artigo que ele iria vetar. Não foi assim?

Era exatamente o que acontecia. Ou seja, con
vertia-se, e dez dias depois editava-se uma nova me
dida provisória, tendo em vista a inconveniência, re
vogando o texto. Este parágrafo, o oitavo, determina
va isso: aprovado o projeto de lei de conversão alte
rando o texto original da medida provisória, esta man
ter-se-á integralmente em vigor, até que seja sancio
nado ou vetado o projeto. Significa o seguinte: aprova
do o projeto de lei de conversão no 29º dia pelo Con
gresso, vai ao Presidente da República e S. Exa. terá
prazo constitucional de vetar. Enquanto não for sancio
nado ou votado, o que teremos? Vige a medida provi
sória. Se o Presidente não veta e não sanciona, le
va-se ao Presidente do Congresso, para promulga
ção. E, promulgado, passa a viger desde então.
Então, não se tem solução de continuidade.

Ou seja, a técnica aqui é perfeita, porque preser
va o direito ao veto, que hoje não se preserva. Criou-se
um mecanismo anômalo da rejeição da medida provi
sória, aliás, de uma nova medida revogando aquilo
que não havia sido vetado, mas que iria ser vetado. E
aí cria-se urna situação curiosa: há a vigência da me
dida, a promulgação e ainda a possibilidade da apre
ciação do veto pelo Congresso. Vejam que aquilo que
seria apreciado pelo Congresso como veto passou a
ser apreciado como medida provisória revogatória, o
que é uma distorção enorme. Ehá completa mudança
de quorum, porque, lembrem-se, o quorum para reM
jeição do veto é de maioria absoluta.

Lembro-me de que no final, já nos estertores do
Governo Collor, o Governo era exercido de fato pelo
Ministro da Fazenda, Marcílio Marques Moreira, pelo
Ministro das Relações Exteriores, Celso Lafer, e pelo
Ministro da Justiça, Célio Borges. Naquele momento
houve uma situação em que haveria necessidade de
veto, mas havia um problema: o veto, para ser rejeita
do, precisava de maioria absoluta. Para a medida pro-
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visória ser convertida em lei, basta a maioria simples.
No entanto, havia determinadas situações - e isto
aconteceu - em que, se fosse aprovada a conversão
de determinada matéria, como não dava tempo para
o Presidente da República vetar, S. Exa. renunciava à
maioria absoluta da rejeição do veto e corria o risco
de a matéria ser aprovada no texto da medida provi
sória. Entenderam o jogo todo do problema determi
nado por essa natureza?

Em face dessas circunstâncias, quero dizer a
V. Exas., em linhas gerais, que um projeto de lei nada
mais é do que a longa experiência do convívio do
Congresso Nacional, desde 1988, desde a edição da
medida provisória. Aqui está prevista, inclusive, a edi
ção da medida provisória do automóvel do Vi
ce-Presidente da República, vocês se lembram disso.
E a anterior, lembram-se de outra medida provisória
sobre o livro da República? Lembram-se do livro da
República, que se editou a medida provisória para
edição do livro da República.

Agora, vem outro problema sobre outro tema fun
damentai, para o qual eu gostaria de chamar a atenção
dos senhores, e que diz respeito às condições constitu
cionais de edição de medida provisória: urgência e rele
vância. Há uma tentativa, ou já houve várias tentativas,
de que o Supremo Tribunal Federal - a academia toda
sustenta isso, os teóricos que falam sobre o assunto 
deveria emitir um juízo sobre a urgência e relevância,
sob o argumento de que, como o Supremo Tribunal é o
órgão da República que tem o dever de preservar a
Constituição e como a expressão "urgência e relevân
cia" está na Constituição, deveria o Supremo Tribunal
Federal emitir um juízo sobre a relevância.

O Supremo Tribunal, desde a vigência da Consti
tuição de 1988 etendo em vista a jurisprudência ante
rior, nunca se permitiu examinar ou julgar os critérios
de urgência e relevância feitos pelo Presidente da
República na edição de medidas provisórias, salvo em
duas hipóteses, que nós chamamos, sendo no Supre
mo, de falta de condições objetivas de urgências. é: o
caso de medidas provisórias, por exemplo, que dizem
respeito a tributos que só entrarão em vigor daqui a
sessenta ou noventa dias. Ora, se uma medida provi
sória é editada para entrar em vigor daqui a 120 dias,
é evidente que ela não é urgente, porque, senão, teria
de entrar em vigor logo. É o que chamamos de falta de
requisitos objetivos da Constituição.

O Supremo não admite, não tem admitido, um
exame deste ponto, ou seja, o exame por parte do Su
premo Tribunal. E vou dizer o motivo, as razões objeti
vas pelas quais o Poder Judiciário não deve, do meu

ponto de vista, entrar na análise dos juízos de urgência
e relevância. Isto é, por força constitucional, da compe
tência do Presidente da República para edição da medi
da provisória e da competência do Congresso Nacional
para sua conversão ou não. O juízo de urgência e rele
vância adotado pelo Presidente éjulgado pelo Congres
so e não deve ser julgado pelo Poder Judiciário.

Vamos admitir que o Supremo Tribunal examine
os critérios de urgência e relevância. Então, destaco a
seguinte situação: o Presidente da República edita
uma medida provisória que seja urgente e relevante.
Há uma ação direta de inconstitucionalidade perante
o Supremo Tribunal alegando que aquela matéria não
é urgente e relevante. Tramita a medida provisória no
Congresso e tramita a Adin no Supremo. O Congres
so Nacional vota, por maioria exemplar de votos, con
verte em lei a medida provisória eadmite a urgência e
relevância. Depois, o Supremo Tribunal Federal julga
a matéria e diz se ela é ou não urgente ou relevante.
Então, teremos conflito decisório entre o Congresso
Nacional e o Supremo Tribunal Federal.

Falarei agora de exemplo mais grave. Se o Su
premo Tribunal Federal pode examinara urgência e re
levância, vai poder fazer isso em todas as hipóteses. E,
se assim acontece, teremos uma situação concreta. O
Presidente edita medida provisória declarando-a ur
gente e relevante, e o Congresso Nacional rejeita-a.
Ora, se o STF tem competência para dizer que a maté
ria é urgente e relevante, o Presidente da República
poderá recorrer a ele para desconstituir a decisão do
Congresso Nacional, uma vez que aquela Corte seria
o último órgão a decidir sobre a constitucionalidade da
decisão. Nesse caso, teremos a possibilidade de o Su
premo Tribunal Federal desconstituir decisão nitida
mente política e não jurídica. Vejam a situação curiosa
que poderá acontecer. A medida provisória é editada, o
Congresso diz que não há urgência, e o Supremo Tri
bunal Federal diz que ela é urgente e relevante. Como
resolver tal situação? Ora, ela não tem solução. Tal
fato mostra a inconveniência da proposta.

Vou dar aos Srs. Deputados exemplo concreto.
Participamos ativamente do processo de cassação de
deputados. Um dos motivos para que isso ocorra é quan
do incorrem em procedimento declarado incompatível
com o decoro parlamentar. Ora, a incompatibilidade com
o decoro parlamentar é algo que concerne ao juízo políti
co. Se o Supremo Tribunal Federal pode emitir juízo de
valor sobre urgência e relevância de medidas provisórias,
os Srs. Deputados terão de admitir que ele poderá exa
minar juízo de valor do Congresso Nacional no processo
de cassação de deputados. Isso poderá serfeito, afinal, o



Março de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 31 13195

ato de considerar algo incompatível com o decoro parla
mentar é um,juízo claramente político.

Lembro-me perfeitamente das cassações de
Deputados decorrentes da CPI do Orçamento. Nesse
caso, o juízo era claro e logicamente político. Foram
feitas cassações nitidamente políticas. Refiro-me às
cassações sobre as quais o Deputado José Genoíno
e eu divergimos enormemente. Em uma sessão do
Congresso Nacional, S. Exa. acusou o ex-Deputado
Ibsen Pinheiro, e eu o defendi. Na discussão, imperou
o juízo político. Ou seja, temos de ter muita cautela
para evitar que determinados temas exclusivos da
competência dos órgãos políticos da República sejam
transferidos para órgãos não políticos, como é o caso
do Supremo Tribunal Federal.

Se o STF pode decidir sobre a urgência ou não
da matéria, a situação fica difícil. Isso pode ser verifi
cado pelo exemplo que acabei de citar. O Presidente
da República edita medida provisória, o Congresso
Nacional rejeita-a, diz que não é urgente, S. Exa. re
corre àquela Corte, e esta declara que a matéria é ur
gente. Como se resolve então a situação? De fato, a
questão fica absolutamente complicada.

O SR. DEPUTADO GERSON PERES - É o
caso de pedir apreciação...

O SR. NELSON JOBIM - Em relação à urgên
cia ou não?

O SR. DEPUTADO GERSON PERES - Exato.
Com relação à urgência.

O SR. NELSON JOBIM - Não, com relação à
urgência.

O SR. DEPUTADO GERSON PERES - Veja
bem, temos aprovado processos e medidas provi
sórias. De acordo com a Resolução nº 1, temos cin
co dias para apreciar os dois pressupostos. Não fi
zemos as reuniões, partimos direto para a aprecia
ção do mérito da matéria e votamos direto, sem
análise. Assim sendo, no meu entendimento - salvo
melhor juízo - a matéria sofre de vício de inconstitu
cionalidade, porque o rito constitucional foi violenta
do e deixamos de apreciar um pressuposto. Dessa
forma, o Supremo Tribunal Federal deveria corrigir
tal vício.

O SR. NELSON JOBIM - Deputado Gerson Pe
res, nesse caso o Regimento não foi cumprido, daí
decorre o seguinte problema: as questões regimenta
is devem ser examinadas pelo Supremo Tribunal Fe
deral ou são matéria interna corporis. Essa é uma
discussão imensa.

Lembrem-se de decisão tomada pelo Supremo
Tribunal Federal no caso Felipe Cheidde. Uma deci-

são liminar interveio em matéria interna, e o Congres~

so Nacional estabeleceu uma rebelião. Portanto, con~
sidero arriscadíssimo submeter ao crivo do Judiciário
questões internas da Câmara dos Deputados.

Trata-se de longa discussão, que vem do Direito
americano, sobre as chamadas matérias interna cor·
poris. Essa matéria não está estabelecida na Consti
tuição Federal. A apreciação da medida é feita em
trinta dias. Contudo, apreciar separadamente a ur
gência e relevância é problema interno do Congresso
Nacional, o qual deve ser solucionado por meio das
suas normas regimentais.

Por último, chamo a atenção dos nobres Depu
tados para um apêndice do projeto, também interessan
te. Na Assembléia Nacional Constituinte de 1988, um
Deputado disse que estávamos elaborando a Constitui
ção olhando pelo retrovisor. Ou seja, queríamos des
constituir toda a experiência militar anterior, aquele Exe
cutivo tão forte. Assim sendo, situações que desde 1946
eram da competência do Poder Executivo, sendo resol
vidas por decreto, foram transformadas em lei. Basta
observarmos os arts. 48 a 57 da Constituição. Neles de
terminadas matérias tradicionalmente da competência
exclusiva do Poder Executivo, via decreto, foram trans
feridas para o processo legislativo, com a participação
do Congresso Nacional. Isso ocorreu exatamente em
virtude dos problemas que tivemos com os militares; as
sim, a competência para dispor sobre tais matérias vol
tou ao Presidente da República.

Chamo a atenção dos senhores para o seguinte:
alguma vez foram convertidas em lei as medidas pro
visórias sobre a organização do Poder Executivo?
Nunca. Antes de 1988, a organização do Poder Exe
cutivo, que engloba a constituição de Ministérios, era
resolvida por decreto desse Poder, que tinha compe
tência exclusiva para dispor sobre isso. Tal coisa ocor
ria porque tanto a Câmara Federal quanto o Senado
da República nunca admitiram que a regulamentação
de seus serviços internos fosse feita por lei; tudo ocor
ria mediante decreto legislativo. Ou seja, nesse texto
é retomado o tema anterior. Portanto, na época, isso
nada mais era do que sugestões do Presidente José
Sarney. Essas sugestões foram feitas em 1990, e
eram a respeito do retorno dessa previsão.

Creio não ter trazido aos Srs. Deputados maior
contribuição, mas tentei mostrar que isso nada mais é
do que uma longa experiência parlamentar, não aca
dêmica. A academia tenta falar como os senhores de
vem se cónduzir; mas essa é uma experiência parla
mentar estabelecida e reformada.
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Não examinei a divergência entre o texto do Se
nado Federal e o da Câmara dos Deputados na ques
tão da apreciação das medidas. Não analisei se ela
deve ocorrer em Casas separadas ou em sessão con
junta. A experiência da sessão conjunta não foi boa.
Entretanto, se fizermos a apreciação em separado,
teremos o problema dos prazos. Ou seja, se o prazo é
dilatado para sessenta dias e a sessão for conjunta, é
uma coisa; se separada, outra.

Imaginem a seguinte situação: uma medida pro
visória é editada; a Câmara dos Deputados faz um
projeto de lei de conversão separadamente, porque
tal medida será apreciada primeiramente nesta Casa;
depois"a matéria vai ao Senado Federal; a Casa revi
sora altera o projeto da Câmara, que deverá, então,
retomar à Casa de origem. .

O SR. DEPUTADO ROBERTO BRANT - Não.
Nesse caso, a segunda Casa é puramente revisora 
ela aprova ou não.

O SR. NELSON JOBIM - Então, teremos um
problema de constitucionalidade no bicameralismo
brasileiro.

O SR. DEPUTADO ARNALDO MADEIRA - A
Câmara dos Deputados está se transformando, em
virtude das medidas provisórias, em Casa revisora.
Em cerca de metade das medidas provisórias, ela
tem funcionado como Casa revisora - essa é uma
inovação importante.

O SR. NELSON JOBIM - Onde está o texto?
O SR. DEPUTADO ARNALDO MADEIRA - O

texto que V. Exa. está lendo é o da Câmara dos Depu
tados, não do Senado Federal.

O SR. NELSON JOBIM - Estava com otexto da
Câmara dos Deputados. Onde está o outro texto?

O SR. DEPUTADO ARNALDO MADEIRA - O
texto do Senado, assinado pelo Senador José Foga
ça, contém a previsão de apreciação separada das
duas Casas.

O SR. NELSON JOBIM - Tal dispositivo não
consta do texto da Câmara dos Deputados?

O SR. DEPUTADO ARNALDO MADEIRA - O
dispositivo que prevê aapreciação em uma Casa e na
outra consta do texto do Senado Federal. Otexto deve
ser o último aí.

O SR. NELSON JOBIM - A Casa terá uma fun
ção não modificativa, mas simplesmente supressiva?

O SR. DEPUTADO ARNALDO MADEIRA 
Exatamente. Em metade das medidas provisórias, a
Câmara dos Deputados funcionará como Casa revi
sora. Essa é uma inovação....

O SR. NELSON JOBIM - E a outra?
O SR. DEPUTADO ARNALDO MADEIRA 

Essa é uma inovação importante. O Senado é a Casa
revisora. Nas medidas provisórias metade do Senado
será revisor e metade será a Câmara.

OSR. NELSON JOBIM - Há um problema. Se a
Casa revisora não pode modificar - n~o pode dizer
sim ou não -, haverá uma tremenda solução técnica e
política. Se tenho uma medida provisória com proble
mas, maioria no Senado, mas não na Câmara - e a
maioria na Câmara para suprimir precisa ser absoluta
e não destaque para votação em separado - o que
faço? Edtto medida provisória vagabunda para iniciar na
Câmara econseguir que a minha matéria seja editada e
ainda apreciada pelo Senado, onde tenho maioria.

O SR. DEPUTADO ROBERTO BRANT - Não,
mas a alternância não é uma a uma. A Alternância fi
cou em aberto. Vai depender da...

OSR. NELSON JOBIM - Mas o que é alternân
cia? Alternância é feita uma a uma.

O SR. DEPUTADO ROBERTO BRANT - Duas
a duas...

O SR. NELSON JOBIM - Sim, a expressão....
Não existe isso. Alternadamente é um ou outro. Estou
tentando observar.

Não estou aqui para fazer exposições teóricas a
respeito do assunto, mas para tentar retomar uma
memória que ainda conservo nos oito anos de traba
lho que tive no Congresso Nacional.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 

Antes dos debates, gostaria de agradecer ao Ministro
Nelson Jobim a exposição, que nos trouxe grandes e
belas recordações da Assembléia Nacional Constituin
te. Vejo à minha frente os Parlamentares José Genoíno,
Mauro Benevides, Gerson Peres e Roberto Brant, que
participaram daquele grande momento nesta Casa.

Quero agradecer ao Ministro a contribuição. Va
mos iniciar então nossos debates.

Na lista de inscritos, o primeiro é o Deputado
Mauro Benevides. S. Exa. disporá de três minutos.

O SR. DEPUTADO MAURO BENEVIDES - Sr.
Presidente, Sr. Relator, Sras. e Srs. Deputados, a pre
sença do Ministro Nelson Jobim neste ciclo de au
diências públicas permitiu à Comissão inteirar-se dos
múltiplos aspectos da questão relacionada à limita
ção do uso das medidas provisórias.

S. Exa. foi partícipe também de todas aquelas
articulações. Eu, à época da Assembléia Nacional
Constituinte, na condição de substituto do Presidente
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Ulysses Guimarães, Primeiro Vice-Presidente, as
acompanhei pari passu. Quando S. Exa. menciona o
nome do Senador cearense Cid Sabóia de Carvalho,
recordo-me que coube a mim indicá-lo naquele ins
tante pela competência que tinha e tem. S. Exa. deu
uma colaboração inestimável naquele momento para
apreciação de matéria de inquestionável relevância.

Sr. Ministro Nelson Jobim, fiz pronunciamento 
no momento em que me investia na Presidência do
Senado Federal, conseqüentemente do Congresso
Nacional- contra a abusividade do uso das medidas
provisórias.

Fui secundado duas horas depois pelo então
Presidente da Câmara dos Deputadus, Ibsen Pinhei
ro, que, com a mesma veemência e certamente o bri
lho que possuía, também condenou o posicionamento
do Poder Executivo, que, naquele momento, continua
va a editar desbragadamente medidas provisórias.

Já numa etapa posterior, praticamente ao térmi
no do meu mandato de Senador, V. Exa. foi investido
na condição de Ministro da Justiça. Gostaria de res
saltar a singularidade da vida pública do nobre Minis
tro. Neste momento, estamos diante de um homem
privilegiado, que é ao mesmo tempo do Legislativo,
porque representou por oito anos o povo do Rio Gran
de do Sul nesta Casa; do Executivo, à frente do Minis
tério da Justiça; agora participando como membro
dos mais preeminentes do Supremo Tribunal Federal.

Naquela ocasião, na condição de Senador, ten
tei acelerar a votação do projeto de V. Exa. Só não
consegui - como Líder da maioria no momento - in
cluir na Ordem do Dia sua proposição para votação
imediata do Senado Federal, porque nos defrontáva
mos com dois votos discrepantes, contrários ao proje
to, exatamente da lavra dos Senadores Odacir Soa
res e Jutahy Magalhães.

Como os dois discordaram do parecer favorável
ao projeto de V. Exa., uma dúvida assaltou-me, qual
seja se naquele final de legislatura conviria ou não vo
tá-Ia. Como Líder, poderia ter conduzido a votação se
não tivesse havido a manifestação contrária daqueles
dois Parlamentares, um deles falecido recentemente.

Ministro Nelson Jobim, diante das considera
ções que teceu neste instante, e, naturalmente da mi
nha vivência de dezesseis anos no Senado - agora
experimentando o desempenho do mandato de
Deputado nesta Casa -, concluo que a manifestação
de admissibilidade das medidas provisórias se faz na
linha da flexibilidade em que os pressupostos da rele
vância e urgência são praticamente examinados ali
geiradamente. Conseqüentemente, não conheço até

agora - nesses cinco meses em que estou na Câma
ra dos Deputados e na vivência anterior - nenhuma
manifestação que representasse restrição ao princí
pio da admissibilidade das medidas provisórias.

O Congresso aprecia medidas provisória. Quan
do admite seu trâmite nas duas Casas - naturalmente
é uma Comissão Mista que aprecia as medidas provi
sórias -, o faz com a maior liberalidade possível, no
que diz respeito à interpretação dos pressupostos de
relevância e urgência.

Ministro Nelson Jobim, V. Exa., que já foi Parla
mentar, esteve à frente das mais importantes faixas
do Poder Executivo, Ministro da Justiça, e está agora
integrando o Supremo Tribunal Federal - aliás, minha
pergunta é mais dirigida ao Parlamentar que vivenciou
todos esses episódios magistralmente relembrados
nesse excurso histórico extraordinário -, acha que o
Congresso Nacional, sem dispor de instrumentos
ágeis e eficazes que permitam atender à demanda da
sociedade em torno de toda essa pletora de proposi
ções nesta Casa pode prescindir, no capítulo do pro
cesso legislativo, da figura do instituto da medida pro~

visória? É essa a pergunta que lhe dirijo.
O SR. NELSON JOBIM - Sobre a questão, esta~

mos discutindo a prática e não a exclusão das medidas
provisórias. Vou dar um exemplo concreto a V. Exas.

Como é que o Governo argentino vai sair da pa~

ridade legal do peso com o dólar? Por meio de projeto
de lei? Imaginem a situação. Uma das regras do pri
meiro plano do Governo de Menem foi a paridade le
gai do dólar com o peso: um dólar correspondia a um
peso. Não dispondo de medida similar à medida provi
sória, a alteração da paridade legal do peso com o dó
lar só pôde ser feita por projeto de lei. Trata-se de
questão legislativa. Imaginem o seguinte: o Governo
argentino envia um projeto de lei separando o dólar
do peso, qual é a conseqüência? Desaparece a moe
da argentina imediatamente, e os ativos todos se con
vertem em dólar. Isso é evidente. No momento em
que for projeto de lei, passou para quê? Para estabe
lecer uma desvalorização do peso.

A medida provisória é importante para o que for
relevante e urgente. E o que aconteceu? Durante os
últimos dez ou quinze anos de vigência do mecanis
mo, a burocracia governamental acabou gostando da
medida provisória.

Vou dar um exemplo concreto. Assumia o Minis
tério da Justiça em 1995. Em março do mesmo ano,
comparecem ao meu gabinete determinados cidadãos
que haviam trabalhado num projeto. Este dizia respeito
às cooperativas. Tratava-se de nova legislação sobre



]3198 Sexta-feira 31 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2000

cooperativas. Essa comissão de burocratas do Execu
tivo e de pessoas ligadas ao setor cooperativista envi
aram-me imenso volume de trabalho, ao qual haviam
se dedicado durante dois anos. O projeto era muito
bom. Eles mandaram-me ofício sugerindo a adoção de
medida provisória para esse fim. Perguntei-lhes então
qual era a urgência. Responderam-me que era porque
já haviam terminado o trabalho. Entenderam a lógica?
Lembro-me também - e à época estava nesta Casa 
que o DIAP qyeria medida provisória para regulamen
m,ção da despedida imotivada.

O iuízo do uso da medida provisória foi deturpa
do. Entendo, Deputado Mauro Benevides, que o ins
trumento é necessário, porém tentando a recupera
ção também do projeto de urgência presidencial.
Uma, dentre essas causas, é o fato de termos, por de
cisão do Congresso Nacional, inutilizado a urgência
constitucional do Presidente da República, porque
nos reunimos sempre em sessão extraordinária e
cumprimos o programa.

Se não me engano, parece-me que o Deputado
Michel Temer, na Presidência da Câmara Federal,
adotou critério diferente. Pelo menos durante o tempo
que tive aqui a situação era essa.

Para voltarmos ao uso politicamente razoável
da medida provisória precisamos retomar a eficácia
da urgência constitucion-al. Ou seja, os 45 dias são
para bloquear a pauta e fazer funcionar o sistema. Aí,
determinado tipo de urgência vai para essa situação.

Tivemos uma segunda idéia em 1979, no Con
gresso Nacional. No projeto de lei complementar que
regulamentou a edição de medidas provisórias havia
um dispositivo que dizia que a mensagem do Presi
dente da República seria acompanhada de exposição
de motivos circunstanciada, contendo primeiramente
as razões que justificavam a urgência da iniciativa e a
relevância da matéria.

Se V. EXªs olharem as mensagens sobre medi
das provisórias, verão que a urgência e a relevância
são meramente afirmadas, mas não demonstradas.

Exigia-se no projeto da época que ele fosse
acompanhado das razões que justificassem a urgên
cia da iniciativa, a relevância matéria, os fundamentos
da constitucionalidade e juridicidade, assim como de
minuciosa descrição das circunstâncias conjunturais
que evidenciassem a oportunidade, a necessidade e
a conveniência. Isso não foi invenção minha. Decorre
do Direito alemão. ,

Com isso, o que se teria? Se na regulamentação
da medida provisória - não é matéria constitucional,
isso é para a lei, não é para colocar na Constituição -

for exigida na mensagem a explicitação das relevân-,
cias, o Presidente da República terá de exigir da sua
assessoria e da burocracia congressual as razões pe
las quais não se regulamenta a matéria por projeto de
lei' de urgência constitucional ou ,projetos simples de
lei do Executivo, mas, sim, por medida provisória.

As medidas provisórias são necessárias. Con
tudo, precisamos retomá-Ias como instrumento ex
cepcional e não ordinário.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
Com a palavra o nobre Deputado Luiz Carlos Hauly.

Peço aos Srs. Deputados que sejam mais breves.
Dentro de dez a quinze minutos deveremos iniciar o
processo de votação no plenário.

O SR. DEPUTADO ROBERTO BRANT - Sr.
Presidente, posso dar uma sugestão?

O SR. PRESIDENTE (Deputado, Ricardo Izar) 
Seria interessante a sugestão do Sr. Relator. Cada
dois Deputados farão as perguntas e o Ministro Nel
son Jobim as responderá. .

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULV 
Quero, mais uma vez, parabenizar o Ministro pela
presença nesta Casa. Dois anos atrás, quando S. ExI
esteve na Comissão de Finanças e Tribução, foi,
como hoje, de um brilhantismo eatuação extraordiná
rios. Naquela época, S. Ex9 viabilizou a aprovação do
projeto dos crimes de lavagem de dinheiro. Deu-nos
extraordinária aula. E hoje novamente está nos tra
zendo à memória a história da prática do uso da medi
da provisória no Brasil.

Contudo, continuo com a mesma posição mani
festada por meio do meu solitário e único voto contra a
regulamentação da medida provisória. Mantenho mi
nha posição. Esse conjunto de regras que vai ser esta
belecido nas medidas provisórias vai criar grande
transtorno na tramitação do processo legislativo da
Câmara dos Deputados. Sei que ele vai ser aprovado.
Vamos vivenciar esse momento da regulamentação e
pós-regulamentação. Continuo, porém, com a opinião
da experiência de que esta Casa não deliberou pelo
Congresso Nacional muitas das medidas provisórias
que aqui tramitaram, estão tramitando ou estão estoca
das por absoluto.desinteresse do Parlamento brasileiro.
É verdade que há aquelas condições que o Ministro
Nelson Jobim colocou com muita clareza; ou seja, o de
sinteresse de posicionamento dos partidos políticos.

Votarei novamente contra a regulamentação des
sa matéria. O texto poderá até melhorar em alguns as
pectos na tramitação, porque há correções a serem fei
tas na edição das medidas provisórias, mas a diminui
ção do prazo,~ as restrições imp09,as serão fatais no
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uso da medida provisória. Fico muito mais preocupado
com o eventual Governo da Oposição, como o PT, que
virtualmente poderá ser eleito daqui a dois anos, em
2002, assumindo o Governo em 2003, numa condição
extremamente adversa de base eleitoral. Aí, sim, seria
estabelecida uma situação das piores possíveis. Mes
mo assim, com um Governo que tem base parlamentar
suficiente, com essas restrições de sessenta dias e
mais sessenta, vai haver um congestionamento tão
grande na tramitação do processo legislativo do Parla
mento que vamos realmente prejudicar os trabalhos.

Isso já está em curso. Há um entendimento hoje,
quase um verdadeiro consenso entre todos os parti
dos e correntes políticas. Agora é esperar e pagar
para ver, e é o que estou fazendo. Todavia, quero
manter minha posição. O meu voto foi solitário da últi
ma vez e acredito que o será também neste momen
to, porque há uma unanimidade. Não quero dizer o
que dizem das unanimidades.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 

Com a palavra o Deputado Professor Luizinho.
O SR. DEPUTADO PROFESSOR LUIZINHO 

O nobre Deputado Luiz Carlos Hauly já está prevendo
o futuro, afinal, falou em 2002, com a Oposição e o PT
assumindo, preocupando-se conosco. Poderíamos
preocupar-nos com a organização da República e
com suas instituições. Ganharíamos um pouco mais.

Quero parabenizar o Ministro pela experiência
histórica, concreta e objetiva do instituto das medidas
provisórias que transmitiu na sua exposição. Talvez use
um termo meio duro, mas é importante fazê-lo, porque
também pressupõe nosso caminhar com relação às
medidas provisórias. Não é à toa a constituição desta
Comissão. É uma promiscuidade da maioria, na relação
com o Executivo, essa imposição perniciosa e destrui-
dora das condições de poder do Legislativo. -

Se pegarmos o histórico a nós fornecido, vamos
ver cada passo que fomos percçrrendo. Não trabalha
mos no sentido de impor uma concepção clara de ur
gência e relevância no que diz respeIta à reedição de
medida provisória, alterando parte já deliberada ou
tratada na Casa. O Ministro nosãeu um histórico ma
ravilhoso. Eu, Deputado de primeiro mandato, estou
estarrecido.

Falou também S. Ex!! da'conveniência política
da maioria dos partidos naqueledado instante. Então,
a que nos leva isso? À preocupação que estamos
sempre apresentando aqui. O uso descontrolado, sol
to e aberto - como tem sido feito - tem induzido a
crescer dentro do Executivo o que o Ministro afirmou

neste momento: o uso de medida provisória. Eabumo

cracia assimilou e gostou disso.
Esse é um dos maiores perigos para a relação der

mocrática epara o fortalecimento da democracia. Etal é
o grau de prazer pelo uso que chegamos a ter medida
provisória tratando de bingo - agora para transferir para
aCaixa Econômica. Já havia medida para regular as re
lações do bingo, para a criação de taxas e assim por di
ante. Por quê? Porque se internalizou no Executivo a
idéia de que ele tem tudo e tudo pode. E por que o Exe
cutivo fez isso? Porque a Câmara dos Deputados e o
Senado Federal não apresentaram até hoje, do ponto
de vista da regulamentação, suas condições.

Estamos analisando uma medida provisória
aprovada com um único voto contrário na Câmara dos
Deputados. O nobre Deputado Luiz Carlos Hauly tem
razão: um único voto contrário. Foi para o Senado Fe·
deral e teve uma mudança muito pequena. A altera
ção do substitutivo daquela Casa em relação ao da
Câmara é de SOlo, 10%.O grosso do acordo da Câmara
dos Deputados foi assimilado pelo Senado Federal.

Na nossa concepção, estamos constituindo a
Comissão. Primeiro, já não está promulgada a parte
comum, porque foi assim solicitado e obtido. Foi im
posto primeiro. Recorremos com uma ADlN que nos
garantiu fazer promulgação fatiada. Isso foi garantido.
Portanto, não está agora promulgada de forma fatia.da
por causa de injunções e interesses políticos tam
bém. Vamos ver como resolver isso posteriormente.

Por que nos estamos debruçando sobre esse
tema? Por causa da vontade do Executivo. O Executi
vo quer retirar da regulamentação questões nas quais
ele - pessoal e individualmente - tem profundo inte,·
resse. Por isso, estamo-nos debruçando novamente
sobre o texto como um todo, na forma como ele está
aqui organizado.

Como o Ministro vê esse problema?
Há uma parte comum, do Senado,e da Câmara.

Já há uma parte fatiada comum que pode ser promui~
gada. A injunção única e exclusiva que há neste mo
mento é referente à parte comum. Nela, há discordân
cia violenta e tentativa de alteração e de imposição do
próprio Executivo. Por isso, fomos convocados para
analisar o texto da regulamentação das medidas pro
visórias novamente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
Srs. Deputados, como o processo de votação no ple~

nário já começou, gostaria que fizéssemos um rodí
zio. Alguns Deputados permaneceriam aqui; outros,
iriam lá votar. Depois haveria a troca.
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Com a palavra o nobre Deputado Fernando Co
ruja.

O SR DEPUTADO FERNANDO CORUJA 
Quero cumprimentar o Sr. Ministro Nelson Jobim e
saudar o Sr. Presidente e os Srs. Deputados. Sou um
admirador da cultura jurídica do eminente Ministro.
Creio que a questão das medidas provisórias tem
mais alcance do que os próprios dispositivos legais.

Quando o Ministro fala que a burocracia voltou,
é porque no Brasil temos um viés autoritário muito for
te, assim como também possuem os hispânicos e os
portugueses. RElspeitamos muito mais a figura e o vo
luntarismo da autoridade do que o dispositivo legal.
Isso está em todos os lugares.

Sou Deputado no primeiro mandato. O que mais
me impressionou nesta Casa foi como as coisas aqui
são voluntaristas eautoritárias. O Presidente da Casa
e os Presidentes das Comissões, como regra geral,
colocam os projetos para votar muito mais pela sua
vontade do que pelo dispositivo legal que está no nos
so Regimento ou na Constituição. Então, essa é uma
característica do País.

No Brasil, temos iniciativa de projetos de lei do
Executivu. ~o art. 61 da Constituição estão elencadas
as leis de iniciativa privativa do Executivo, na maioria
dos casos. Existem o veto total e parcial - e o Con
gresso acaba não votando os vetos - e existe a medi
da provisória. Isso faz com que esta Casa, na verda
qe, quase nada produza.

Vivemos em função do dispositivo do Executivo.
O Executivo pode vetar e editar medida provisória.
Portanto, as alterações que ocorrem aqui são muitas,
em relação às emendas constitucionais. Esse fator
nos leva a querer mexer na Constituição a toao o ins
tante, além de ela ser gorda em termos de proposi
ções. Nossa prEl{)cupa,Ção não é tanto com o que vai
estar escrito, porql;le não há coisa mais clara do que o
dispositivo do art. 62. Ele é límpido, claro e transpa
rente, quando diz que só pode haver medida provisó
ria em caso de rnJevância e urgência.

Estou com .~ relação das 79 medidas provisórias
em vigor. Nãome parece que haja aqui alguma urgente.
A questão da Argentina, por exemplo, é claramente ur
gente. Precisa de medida provisória. Também concordo
que temos de ter um mecanismo dessa ordem, que te
rnos que ter medida provisória. Contudo, a maioria das
questões que estão aqui não são relevantes eurgentes.

Sr. Ministro, diz o art. 62 da Constituição Federal
diz que as medidas provisórias perderão eficácia,
desde a edição, se não forem convertidas em lei 
portanto, ex tunc- no prazo de trinta dias. Então, se o

Congresso não as votar, elas perdem o efeito. Esse
entendimento de votarmos todas as medidas não é
meu. O Congresso poderia muito bem dizer que não
quer votar, por exemplo, a medida provisória para a
taxa do bingo, porque isso não é importante. Não nos
precisamos manifestar aqui para que ela perca a sua
vigência. O simples fato de o Congresso não tomar
posicionamento, no meu entendimento, já faz com
que ela perca a eficácia. A partir daí, se houver algo a
regulamentar, regulamentaremos.

Nenhum dos projetos apresentados vai melho
rar muito a situação. Temos um do POT, subscrito pelo
Deputado Miro Teixeira, que inverte um pouco a or
dem. Ele, em vez de especificar o que não pode ser
editado, estabelece o que pode. E aí entra a moeda,
que, é claro, tem de ter um mecanismo. O Executivo
precisa propor como editar medidas provisórias.

Sr. Ministro, será que esse nosso viés autoritário
vai mudar alguma coisa? A Constituição é muito clara,
mas o voluntarismo das pessoas faz com que as leis
acabem não sendo respeitadas. Essa é a prática do
nosso Pars. Será que vai mudar alguma coisa? Qual
quer alteração dessas, na prática, vai fazer com o que
o Brasil seja democrático, que esta Casa, que repre
senta o povo, realmente possa ter maior participação
na vida política brasileira?

O SR. NELSON JOBIM - Inicio respondendo ao
Deputado Luiz Carlos Hauly. No problema básico da des
conexão entre amedida provisóriaeo que estáembutido
na sua reedição vamos estabelecer uma distinção que
me parece política e constitucionalmente fundamental.
No regime parlamentar de Governo, o Executivo nasce
do voto da maioria parlamentar - correto? Muito bem,
se isso é verdade - e é verdade -, a adoção de medidas
provisórias no regime parlamentar e a sua
não-oonversão dentro de um determinado prazo importa
o início de um processo de queda do govemo.

O ônus que um governo parlamentar tem para
aprovar suas medidas excepcionais - sejam as orde
nanças do sistema do semiparlamentarismo francês,
seja a legislação de necessidade do sistema alemão
etc, tudo isso - passa pelo seguinte critério: o Poder
Executivo depende da manutenção da sua maioria
parlamentar. As medidas ditas de urgência do Executi
vo e não aprovadas pelo Congresso são ônus da sua
manutenção. O Congresso tem a possibilidade de, em
bora não converta a medida provisória do Governo par
lamentarista, votar sua moção de desconfiança.

No sistema presidencial é diferente. Propus em
1989 a proibição da reedição das medidas provisórias.
No regime parlamentar não há problema de reedição
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sucessiva. Por quê? Porque Governo e Congresso são
a mesma coisa. Se Congresso e Governo não forem a
mesma a coisa, cai o Governo e cai o Congresso, pela
dissolução epela convocação de eleições. Há mecanis
mos políticos no parlamentarismo muito mais eficazes
de resolver os conflitos entre o Executivo e o Legislati
vo. No sistema presidencial essa coisa é brecada.

A única forma possível éa que estamos adotando.
Não examino a questão dos prazos. Diz aqui - embora
não explicitamente - que não editado odecreto legislati
vo tal até sessenta dias após a rejeição ou perda de efi
cácia de medida provisória, as relações jurídicas consti
tuídas serão regradas. Determina esse texto que a rejei
ção e a perda de eficácia pela não-votação estão sendo
tratadas da mesma forma. Num sistema presidencial,
com a adoção desses mecanismos, é ônus do Executi
vo a aprovação; no Parlamentarismo, não.

É por isso que o tempo tem de contar contra o
Executivo, senão a obstrução do Executivo acaba in
viabilizando a realização da matéria no Congresso.

Propus, em 1989, aumentar o prazo - trinta dias
é inviável- para sessenta. Aqui se adotou ocritério de
prorrogação, uma questão de conveniência, mas a re
edição tinha de ser vedada. No sistema presidencial é
ônus para o Executivo aprovar aquela sua decisão. Se
for mantida sem ônus, não é suscetível de ser derru
bada pela Câmara dos Deputados. Por isso, criou-se
um problema e inviabilizou-se o convívio existente.

Diria aO DeputadoLuiz Carlos Hauly que é fun
damentai ter consideração sobre essa natureza. Te
mos de reconhecer efetivamente que uma série de
medidas provisórias são adotadas sem uma justifica
tiva maior.

O Deputado Professor Luizinho referiu-se ao
problema da promiscuidade maioria/Governo. Foi
aquilo que contei, ou seja, há um jogo tanto da maio
ria como da minoria. Ao se falar de maioria não é a
maioria de apoio, porque várias vezes houve entendi
mentos com a Oposição. No momento da queda do
Governo Collor isso ficou muito explícito. As negocia
ção não eram com o Governo, mas com os Ministros
do Governo - com o Marcílio Marques Moreira, por
exemplo. Então, a situação era um pouco diferente.

Na promiscuidade do Governo em relação à pro
mulgação, há um problema. A Constituição de 1988,
que já vem das anteriores, tem duas técnicas distintas
em relação ao processo legislativo. Temos a técnica
para a legislação ordinária. Na técnica para a legislação
ordinária o que acontece? A Casa relevante é aquela
onde inicia o projeto. A Casa revisora é inútil. Como é
que isso se passa,? O projeto de lei começa na Câmara

dos Deputados, vai ao Senado Federal, que vota qual
quer coisa, substitui todo o projeto e o retorna para a
Câmara dos Deputados, que pode rejeitar o substitutivo
do Senado Federal e manter o texto original que vai à
promulgação da Câmara dos Deputados.

O bicameralismo brasileiro não é bem assim.
Essa afirmação de que o nosso sistema é puramente
bicameral não é verdadeira, por uma razão simples - já
fizemos isso, e o DeputadoJosé Genoíno participou c0
migo num negócio dessa natureza. Havia uma análise
política demonstrando maioria na Câmara dos Depu
tados sobre determinada matéria, mas não no Senado.
O que se fez? Apresentamos um projeto de lei na Câ
mara dos Deputados, que o votou, mandou-o para o
Senado, que introduziu alterações e o modificou.

Diz a Constituição que o texto, sendo o projeto
emendado, portanto, modificado, voltará à Casa
iniciadora. Isso está contido no parágrafo único do
art. 65. Ao voltar para a Câmara dos Deputados, há
alternativas no processo legislativo ordinário. Primei
ro, o texto aprovado pela Câmara dos Deputados, que
foi para o Senado, é a primeira matéria objeto de tra
balho na Casa. Segundo, há o texto do Senado mo
dificado. Há dois textos básicos: o da Câmara dos
Deputados e o do Senado Federal. O que se pode fa
zer? Não se pode criar nada de novo. É possfvel
emendar dispositivos do Senado para serem acresci
dos ao original. É possível emendar dispositivos da
Câmara dos Deputados para serem acrescidos no
Senado. E é possível destacar, para votar em separa
do, textos de um ou de outro. Se a Câmara dos Depu
tados tem a maioria contra a maioria do Senado, rejeiot
ta o texto do Senado e aprova o texto da Câmara dos
Deputados. Só que o texto da Câmara dos Deputados
não foi votado no Senado Federal.

Quando o texto da Câmara dos Deputados vai
para o Senado, é encaminhado a uma Comissão
Especial. Se há substitutivo do Relator do Senado, vai
para o plenário, onde é preferente o substitutivo ou q
projeto. O que pode acontecer? Votado o substitutivo
da Comissão no Senado, está prejudicado o texto aa
Câmara dos Deputados. O Senado apenas trabalha
com o texto do Senado. Aprovado, o texto do Senado
vai para a Câmara dos Oeputados, que o rejei~e

mantém o seu, um que não foi votado no Senado..

É por isso que o texto da Constituição mostlll
que só começa no Senado projeto de lei de Senado
res. Projeto de iniciativa de Senador começa no Sa
nado. Todos os outros projetos começam na Câmara
dos Deputados. Os projetos do Executivo, os do Poder
Judiciário, do Ministério Público eos dos Deputados'co-
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meçam na Câmara dos Deputados. Então, na verda
de, no sistema bicameral brasileiro, a Câmara dos
Deputados é superior ao Senado, tendo em vista que
pode rejeitar as manifestações do Senado lá introdu
zidas. Isso ocorre no procedimento legislativo ordiná
rio comum, o que não é verdadeiro para o texto do
projeto de emenda constitucional. No projeto de
emenda constitucional a coisa não se passa assim.

Aprovado um projeto de emenda constitucional na
Câmara, ele segue para o Senado. Este - de duas, uma
- ou aprova todo o texto original da Câmara, encerrando
o assunto, ou suprime dispositivos da Câmara, rema
nescendo o texto da Câmara, onde fora votado em dois
turnos, que vai à promulgação. Ou seja, a aprovação to
tal ou a supressão de textos da PEC da Câmara pelo
Senado importam promulgação.

Se o Senado modifica o texto da Câmara, come
ça tudo novamente. O Senado passa a ser a Casa ini
ciadora, como se fosse novo projeto. Chamei esse
problema de pingue-pongue, ou seja, vai evolta e não
termina nunca, fruto da modificação da Carta de 1988
sobre o sistema anterior.

No sistema anterior à Constituição de 1988, ha
via uma Comissão Mista, e os projetos de emenda
constitucional eram apreciados em sessão conjunta do
Congresso Nacional. Todas as vontades dos Senado
res e dos Deputados eram apreciadas em sessão con
junta, ainda que com votação em separado. Tanto a
emenda do Senador quanto à do Deputado eram apre
ciadas pela Câmara e pelo Senado simultaneamente,
de modo que não havia o problema do vai e volta. Uma
vez aprovada na Câmara, a emenda era votada no St;
nado, sendo que as manifestações dos Senadores já
haviam sido apreciadas na Câmara e, caso rejeitadas
nesta Casa, não eram apreciadas no Senado.

Lembrem-se de que o Presidente do Congresso
dizia que começaria a-votação da matéria na Câmara.
Em caso de aprovação, passaria à votação no Sena
do; em caso de rejeição, ela não seria votada no Se
nado. Nesse modelo conjunto, o Senador que dese
jasse a aprovação de sua emenda ia à Comissão Mis
ta, onde os Deputados se manifestavam sobre a ma
téria destacada para efeitos de apreciação. Lem
brem-se de que o destaque, nas votações conjuntas,
é feito por Senadores e Deputados e apreciado pelas
duas Casas. O Senado não aprecia somente desta
ques de Senadores, mas de Parlamentares de ambas
as Casas, tendo em vista o modelo de votação. Tives
se o destaque do Senador sido rejeitado na Câmara,
sua apreciação no Senado ficaria prejudicada. A ma
téria, então, se resolveria dessa forma.

No modelo de hoje, em que a matéria é aprecia
da na Câmara e depois no Senado, a coisa não termi
na nunca. Sempre vai e volta. Daí surge o problema
da chamada "promulgação fatiada", expressão nasci
da durante a revisão constitucional.

O Deputado José Genoíno foi o grande opositor
desse sistema.

O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOíNO - Quero
dizer que continuo me opondo a ele.

O SR. NELSON JOBIM - O Deputado José Ge
noíno, junto com o PT, era contrário à revisão. Apro
vou-se, entretanto, o fatiamento. Foram promulgadas
seis ou sete emendas de revisão. Surgiu, então, um
grande problema que precisa ser resolvido - não vou
emitir juízo de valor, pois essa matéria vai acabar no
Supremo Tribunal Federal.

Vamos admitir a hipótese de que haja cinco dis
positivos numa determinada PEC que, aprovada na
Câmara, tenha ido ao Senado. Vamos supor que o
Senado rejeite um desses dispositivos, modifique ou
tro e aprove os demais em dois turnos. Em relação à
supressão, não há qualquer problema. A questão - e
aí entra a pergunta de V. Ex!! - é saber se a modifica
ção de um dos dispositivos autoriza ou não considera
aprovados os outros três. Considerá-los aprovados
significa estar adotando para a PEC o modelo usado
na apreciação da legislação ordinária, e os três dispo
sitivos integralmente aprovados pelo Senado voltam à
Câmara, onde já não podem mais ser rejeitados.

Portanto, Deputado Professor Luizinho, o proble
ma está na análise da relação de subordinação entre o
texto modificado pelo Senado e os remanescentes.

Exemplificarei com um caso concreto. O Con
gresso Nacional aprovou a PEC relativa ao fundo de
emergência. V. Ex!!s aprovaram o texto. Lembram-se
do que aconteceu quando aprovaram a CPMF? A Câ
mara aprovou a emenda constitucional da CPMF e
estabeleceu uma situação. Qual era a situação políti
ca que havia? O prazo de vigência da emenda da
CPMF tinha vencido. Ela somente foi aprovada seis
meses depois, de modo que houve um período em
que não fora recolhida.

O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOíNO - Isso foi
por causa das eleições, para que o Governo não fi
casse incompatibilizado com o eleitor.

O SR. NELSON JOBIM - Ou seja, um problema
político. Quero· examinar as conseqüências desse
gesto. Quero chamar a atenção do Deputado José
Genoíno para isso. Vejam o que aconteceu.

O projeto começou no Senado. Este, para suprir
a não-arrecadação da CPMF por seis meses, autori-
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zou a emissão de títulos da dívida pública no valor
correspondente à CPMF não arrecadada naquele pe
ríodo. Mais ainda: o Senado estabeleceu que os valo
res arrecadados durante o último ano de cobrança da
CPMF seriam destinados a cobrir a dívida pública. O
Senado, portanto, estabeleceu que seriam emitidos
títulos da dívida pública para fins de arrecadação,
mas que com o dinheiro arrecadado durante o último
ano CPMF se pagariam aqueles títulos.

Quando o projeto veio para a Câmara, ele rece
beu um DVS - Destaque para Votação em Separado
relativo à segunda parte do texto, ou seja, aquela que
estabelecia que o último exercício da CPMF seria
comprometido com a dívida pública.

A matéria foi levada ao Supremo Tribunal Federal
para análise de constitucionalidade. Em meu voto,
deixei claro meu entendimento de que o texto votado
no Senado era condicional, sob condição, porque au
torizava a emissão de títulos da dívida pública se e
somente se a arrecadação relativa ao último ano do
exercício da CPMF fosse destinada ao pagamento
dos títulos. A Câmara suprimiu a segunda parte, de
modo que restou apenas a autorização para a emis
são dos títulos da dívida pública.

O Supremo Tribunal Federal entendeu a matéria
inconstitucional porque, ao modificar o texto, a Câma
ra dos Deputados havia alterado a decisão do Sena
do Federal, cuja primeira parte não tinha autonomia
os Senadores aprovaram a emissão dos títulos sob a
condição de haver a destinação para o pagamento da'
dívida pública. A Câmara dos Deputados, ao tirar a
segunda parte do texto, destruiu o do Senado, que re
sultou inconstitucional.

Para analisar o problema da decisão fatiada, há
de se estabelecer qual o nível - aqui surge um proble
ma complicado, porque as decisões do Parlamento
não são exclusivamente jurídicas. A Constituinte foi o
maior exemplo disso.

Lembro-me de que o Centrão, para aprovar a re
forma regimental, acabou aprovando um texto que
dava liberdade absoluta na edição de músicas evan
gélicas. V. Ex!!s se lembram disso? Havia um determi
nado Deputado do Paraná, dono de uma gravadora
de músicas evangélicas, pelas quais não queria pa
gar direitos autorais. Como o Centrão precisava de
seu voto e do voto do conjunto dos evangélicos, inse
riu em seu texto o dispositivo sobre as músicas.

Portanto, às vezes há textos com autonomia te
mática sem autonomia pol ítica. Isso aconteceu em al
gumas coisas. Quais eram as negociações políticas
que se faziam e que eram necessárias em relação a

isso? Fazia-se um acordo na Câmara dos Deputados,
mas se tinha que colocar o Senado Federal junto, sob
pena de se fazer um acordo na Câmara. O Deputado
José Genoíno aprovava o Texto 1, que eu queria
aprovar. Eu aprovava o Texto 2, do Deputado José
Genoíno. Depois, eu rejeitava o Texto 2 dele no Se
nado e traía o acordo na Câmara. Então, é proble
mático, porque a relação de pertinência entre as matérias
é também política no texto da Câmara dos Deputados.

Quero cumprimentar o Deputado Fernando Co
ruja. Sabia que me lembrava de V. Ex!! Fiz um comício
no Município de Lages, numa vila, em que V. Ex!! era
candidato a Prefeito.

O SR. DEPUTADO FERNANDO CORUJA - Em
1992.

O SR. NELSON JOBIM - Fui levado pelo Sena
dor Nelson Wedekin - não é verdade?

O SR. DEPUTADO FERNANDO CORUJA - Foi
·em 1992.

O SR. NELSON JOBIM - Em 1992.
O SR. DEPUTADO FERNANDO CORUJA 

Ajudou na minha eleição, nobre Ministro.
OSR. NELSON JOBIM - Fui fazer uma conferên

cia lá, levado pelo Senador Nelson Wedekin. Em Lages,
vi a mais curiosa cena política do mundo. No mesmo dia
do comício em que era candidato a Prefeito o Deputado
Fernando Coruja, havia a inauguração de um memorial
para Nereu Ramos, junto à igreja. Ao entrar para cum
primentar, só encontrei o Jorge Bornhausen. Pensei:
"Como! O PSD tomou conta dos espaços da UDN?" Ou
seja, todo o grupo oposicionista de Nereu Ramos esta
va inaugurando o memorial. Lembra-se disso? Eu disse:
"Mas que negócio é esse?" O tempo mudou. Lá estava
o Antônio Carlos Konder Reis, que era o Governador, à
época, e que fazia a inauguração.

O SR. DEPUTADO FERNANDO CORUJA 
Graças à inauguração do memorial, Sr. Ministro, é
que ganhei a eleição. Quer dizer, fazendo oposição à
inauguração.

O SR. NELSON JOBIM - Continuo, para encer
rar a questão feita pelo Deputado Fernando Coruja, do
PDT de Santa Catarina. V. EXª falou em viés autor,itário.
Como origem estadual, podíamos falar sobre isso. A
Constituição gaúcha de 1891 foi de autoria de Júlio de
Castilhos e o Partido Republicano rio-grandense deu
uma longa tradição. A Revolução de 1930 nada mais
foi do que a continuação do Partido Republicano
rio-grandense, e alguns personagens da vida pública
brasileira ainda são produto daquele antigo partido,
que tinha ódio ao Parlamento.
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A Constituição gaúcha castilhista, de 1891, pre
via o seguintE~: o Parlamento se reunia duas vezes,
dois meses ao ano. Só votava lei orçamentária e lei tri
butária. As outras leis, no regime da Constituição fe
deralista de 1893 - que dava muito mais autonomia
legislativa aos, Estados -, eram editadas e promulga
das pelo Chefe do Governo, que era o Presidente do
Estado, e estas ficavam submetidas à apreciação das
Câmaras de Vereadores, que, por maioria absoluta
dos seus membros, podiam rejeitar a lei. Nunca qual
quer lei do Partido Republicano rio-grandense foi rejei
tada, porque não havia possibilidade alguma de se
conseguir maioria absoluta na maioria absoluta de to
das as Câmaras de Vereadores do Estado, ou seja,
esse viés autoritário é absolutamente verdadeiro.

Quero lembrar ao Deputado José Genoíno que
em 1989, sendo Presidente da Câmara dos Deputados
o Deputado Paes de Andrade, logo após a promulga
ção da Constituição, foi reunida uma comissão para
modificar o Hegimento Interno da Câmara dos
Deputados a fim de ajustá-lo ao texto da Constituição
Federal. Fui Relator do Regimento, o Deputado Miro Tei
xeira foi Presidente, e participaram também o Deputado
José Genoíno, Bonifácio de Andrada, Israel Pinheiro...

O SR. DEPUTADO JOSE GENOíNO - Aquela
brilhante colaboração que foi arquivada.

O SR. NELSON JOBIM - Fizemos um texto que
atendia a esse problema, ou seja, o "centralismo" 
entre aspas - democrático no mecanismo decisório
da Câmara dos Deputados. Na época, houve um es
tudo do Presidente da Assembléia Nacional France
sa, Laurent Fabius, que examinamos, e mostrava exa
tamente que quem controlava o Parlamento era aque
le que controlava a Ordem do Dia. Usou-se uma ex
pressão que - Greio - hoje já não se usa mais, mas da
qual o Deputado José Genoíno vai lembrar-se. O con
trole da Ordem do Dia era feito por quem? Pelo Presi
dente e pela liderança majoritária, e o vale dos caídos
não participava de nenhum processo decisório.

O SR. DEPUTADO JOSE GENOíNO - O baixo
clero.

O SR. NELSON JOBIM - Ou baixo clero, numa
linguagem menor. Na época, chamávamos de vale dos
caídos. Deputado Fernando Coruja, na época tenta
mos estabelecElr uma lógica da elaboração da Ordem
do Dia na Câmara dos Deputados. Qual o grande pro
blema de um DE~putado, como V. Exl!, que vem do Exe·
cutivo Municipal e, portanto, tem muitas raízes na zona
municipal? É que não tem como organizar a sua pauta
de Parlamentar, porque, estando aqui para o exercício
da função parlamentar, é cobrado por não estar lá.

Estando lá, é cobrado por não estar aqui. E o estar
aqui e o estar lá não é uma decisão sua. ~ uma deci
são que depende de um processo decisório, que é a
formação da Ordem do Dia, que realmente disciplina.
Entra ou sai matéria da Ordem de Dia dependendo do
processo decisório do que será votado.

Lembro-me de uma expressão do Deputado
Ulysses Guimarães, na Assembléia Nacional Constituin
te, quando não se conseguia votar a matéria. Eu era lí
der do PMDB na época. O que acontecia? O Deputado
Ulysses Guimarães assumia a Presidência da sessão às
14h30min e começava a chamar os Deputados para fa
lar. O Deputado José Genoíno não precisava ser chama
do, porque ele ia. Mas chamava todos os outros. Em de
terminado momento, não havia mais Deputados inscritos
eo Deputado Ulysses Guimarães continuava chamando.
Havia um Deputado sentado lá no fundo, e ele dizia:
"Deputado Fulano de Tar. O sujeito levava um susto e ia
lá, dizia alguma coisa, saudava alguém, ou informava o
falecimento de alguém, ou o aniversário do Líder, ou o
padre do Município foi substituído, aquelas coisas. Às
17h30min, o Dr. Ulysses me dizia: "Jobim, vamos come
çar a votação". Ele estava naquela coisa de discurso há
quatro horas e ninguém agüentava mais. Aí, perguntei a
ele: Escuta, DI'. Ulysses, como é esse negócio de votar?
Ao que ele respondeu: "Jobim, só se pode votar em ple
nários dessa natureza quando for hora de votar". Pergun
tei: E quando é a hora de votar? Edisse o velho Ulysses:
"A hora de votar équando os velhos estão com fome eos
novos querem ver as namoradas". Começava-se a vota
ção e votava-se toda a matéria em 45 minutos. E se o
Deputado José Genoíno resolvesse falar, ele dizia: ''Va
mos votar, vamos votar". Lembra-se disso?

O SR. DEPUTADO JOSE GENO(NO - Claro!

O SR. NELSON JOBIM - Existem vários meca
nismos não só da Ordem do Dia, mas o de estabele
cer uma prorrogação ou não do debate, o de anunciar
e instruir sobre determinada matéria que vai ser leva
da a debate. Nós, que éramos favoráveis ao projeto,
nos inscrevíamos para encaminhar contrariamente,
para obstruir o debate. Isto está posto. Deputado Fer
nando Coruja, tudo isso tentamos resolver na reforma
do Regimento Interno, que foi arquivada.

Hoje, o Regimento Interno da Câmara dos
Deputados nada mais é do que uma alteração da Câ
mara por resolução da Mesa, do Presidente Paes de
Andrade, quando foi Relator dessa divisão o Deputado
Inocêncio Oliveira. O texto enxuto de Regimento
Interno que tínhamos aprovado alterava substancial
mente essas práticas, mas acabou sendo rejeitado.
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Eu diria a V. Exª, porfinal, que, em relação às me
didas provisórias, entendo que precisamos, ajustando
a medida provisória ao sistema presidencial, transfor
mar a sua aprovação como ônus da Presidência da
República. Esendo ônus do Poder Executivo, por sero
autor e ter a iniciativa, deveria haver um prazo preclusi
vo. Pelo que está no texto, o prazo preclusivo teria 60
mais 120 dias. No caso específico do texto, quando da
decisão do Congresso Nacional, que teve o aval do
Deputado Plínio Arruda Sampaio, em 1989, o Con
gresso Nacional - e vejam bem, não foi o Poder Judi
ciário, mas o próprio Congresso Nacional -, naquele
parecer do qual fui o Relator, admitiu a reedição da
medida provisória com a manutenção da sua eficácia.

Esse assunto foi discutido no Supremo Tribunal
Federal, que entendeu que, tendo em vista o texto da
Constituição Federal, reeditada a medida provisória
dentro do seu prazo, prorrogar-se-ia e se manteria a
sua eficácia.

Estamos numa situação, Deputado Fernando Co
ruja, em que essa tese só poderá seralterada por modi
ficação constitucional. Vamos admitir o seguinte: manti
da a situação que está, resolveríamos mudar de orien
tação e entender que, não convertidas em lei no prazo
de trinta dias, as medidas provisórias perderiam a sua
eficácia desde o início. Sem prorrogação possível, tería
mos um problema brutal, tendo em vista que "n" medi
das provisórias estão sendo reeditadas por quarenta,
cinqüenta vezes, porque o Congresso Nacional não as
apreciou. Então, não dá para se alteraresse juízo dentro
do quadro atual. Precisa-se exatamente aprovar um tex
to dessa natureza que dá um tratamento diferenciado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
O próximo orador inscrito é o nobre Deputado José
Genoíno.

Faço um apelo aos oradores no sentido de que
sejam breves, utilizem no máximo três minutos.

O SR. DEPUTADO JOSE GENOíNO - Sr. Pre
sidente, serei breve.

Em primeiro lugar, é um prazer estar nesta reu
nião. A primeira razão do meu comparecimento, Mi
nistro e Deputado Nelson Jobim, a esta audiência é o
respeito e prestígio de V. Ex!! Sempre que ') Sr. Minis
tro vem a esta Casa, faço questão de estai presente,
pela colaboração que V. Exª sempre dá aos debates.~

A segunca razão é que, sobre esse imbróglio do
pingue-pongue e da promulgação fatiada, estou apre
sentando uma emenda constitucional .Joltando à situa
ção anterior, emenda à Comissão Mista de Deputados
e de Senadores e deliberação do Congresso Nacional.
Outra proposta, que será mais difícil, é que enquanto

não definirmos as competências específicas da Câ
mara e do Senado, que são Casas com origem dife
rentes, só em caso de recurso um projeto pode ser re
visado pela outra. Vamos estar nessa confusão.

A terceira observação é que gostei muito da expo
sição do Ministro Nelson Jobim, porqul'" S.l::xa. provou,
com a história do Parlamento brasiieiro, que o que fize
mos na Câmara e no Senado foi com conhecimento,
com experiência vivida eé mais do que o suficiente para
enfrentar o problema da limitação da medida provisória.
É uma proposta moderadao texto comum da Câmara e
do Senado. Portanto, a palestra de V. Ex! fortaleceu os
meus argumentos no sentido de que não haja modifica
ção no texto que o Senado mandou para cá.

Vou fazer uma pergunta diretamente a V. Exª so
bre essa questão. Comparando os dois textos, o da
Câmara e o do Senado - estou com essa compara
ção aqui -, a única diferença entre eles é no que diz
respeito à tramitação alternadamente. Há outros
itens, mas em decorrência desse núcleo. Esse é o nú
cleo central da modificação das duas proposições.

Com sua experiência como Parlamentar e agora
como Ministro do Supremo Tribunal Federal, conside
rando que se introduziu no Brasil a promulgação fatiada,
qual a sua opinião sobre a promulgação do texto da Câ
mara e do Senado naquilo que não tenha nenhuma di
ferença, que for comum? Precisamente, o que é comum
na Câmara e no Senado - estou com a comparação
aqui -, o que V. EXª acha de o Presidente do Congresso
Nacional, Senador Antonio Carlos Magalhães, promul
gar essa emenda constitucional com os fundamentos?

Tomo a liberdade, Ministro Nelson Jobim, de
solicitar as notas taquigráficas do pronunciamento de
V. EXª, encaminhá-Ias ao Presidente do Senado Federal,
Senador Antonio Carlos Magalhães, porque como
S. Exa. não viveu essa experiência, que V. Ex!! apre
sentou com tanto brilhantismo, vou fundamentar politi
camente a importância de promulgar. Então, perguntoll
acerca da promulgação do texto comum da Câmara e
do Senado sobre a limitação de medida provisória.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
O próximo orador é o Deputado Osmar Serraglio.

O SR. DEPUTADO OSMAR SERRAGLlO - Sr.
Ministro, antes de tudo, queremos parabenizá-lo por
~ ua manifestação, que sempre nos enriquece. Ao
mesmo tempo, como teremos que conviver, inclusive
no próximo texto e também da literatura internacional
da doutrina, com essa manutenção dos termos, das
expressões de urgência e de relevância, levanto uma
reflexão que é muito feita no Direito Administrativo a
propósito do ato discricionário, em que se diz que
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todo O conceito necessariamente tem um significado.
Não podemos abstrair a idéia de que, ao conceituar~

mos - estamos falando agora especificamente de ur
gência e relevância -, necessariamente há um núcleo
positivo em que se entende que haja a urgência ou a
relevância. Se é assim, a menos que queiramos que
alguns conceitos da Constituição não estejam sob a
possibilidade de enfoque pelo Supremo, necessaria
mente temos de aceitar que essas expressões deve
rão, sim, ser interpretadas pelo Supremo, eventual
mente, quando algumas situações forem postas, e
deve ser discutida a hipótese como sendo subsumida
a relevância e a urgência, que seriam pressupostos
para edição da norma.

Como V. Ex' fez referência a que estaria aden
trando juízo polftico, juízo de valor e levantou a hipóte
se dos atos de improbidade e que, por isso, estaría
mos abrindo a oportunidade de também o Supremo
examinar, quer-me parecer que o Supremo examina,
porque se verificarmos em atos disciplinares - claro
que não temos tantos precedentes, nem o Supremo 
foi tão provocado em matéria de conduta de Deputado
-, veremos que adentram, sim, esses conceitos que a
doutrina chama de conceitos jurídicos indetermina
dos. Porque ainda que conceitos jurídicos indetermi
nados, se refugirem do que é positivamente contido
no significado, no núcleo positivo, haverá um desdo
bramento do ordenamento e necessariamente o Su
premo haverá, sim, de investigar.

Então, a pergunta é: apesar de estarmos de fato
limitando e contendo apossível "arbitrariedade"- entre
aspas - na edição de normas, o Supremo relutará, ain
da agora, numa situação evidente de que não é caso
de urgência, em examinar, apesar - repito - dessa
doutrina toda, hoje repetida e aceita, de que os concei
tos indeterminados são, sim, examináveis, porque eles
têm um significado? Não fosse isso, estaríamos fugin
do da lógica e teríamos conceitos sem significado.

A segunda. Não tenho ainda clara visão dessa
seqüência, -dessa sucessão de aplicações de medi
das aqui na Casa, mas ficou no ar a possibilidade de
alguma Casa ser revisora, apesar de V. Ex!!. ter levan·
tado a idéia de que estamos num bicameralismo. É
verdade, a Federação supõe necessariamente a pos·
sibilidade do duplo exame. Numa situação teratológi·
ca, em que um determinado enfoque, um determina·
do artigo não tivesse sido examinado e não pudesse
ser, como V. ExI Griou essa possibilidade, incidiríamos
numa cláusula pétrea, porque estaríamos falando em
negativa da Federação? E se eventualmente a Casa

revisora não puder alterar aquela iniciativa da primei
ra Casa que se manifestou?

Era o que tínhamos a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 

Com a palavra o nobre Deputado Anivaldo Vale.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Minis

tro, quero registrar nossa satisfação em tê-lo nesta Co
missão e parabenizá-lo pelo brilhantismo da sua fala.

Sr. Ministro, quero colocar em discussão dois
pontos. Não gostaria de falar sobre a urgência, nem
sobre a relevância, nem sobre a constitucionalidade.
Quero falar sobre dois pontos incômodos que vejo
nesse processo, a julgar pelo próprio exemplo que
S.Exa. deu, de a medida provisória e de o salário mí
nimo não terem sidos votados desde 1996 e de outras
que estão na Casa há mais de cinco anos: primeiro,
no prazo de tramitação dessas medidas; e segundo,
na reedição, com o entendimento de que, a cada
reedição, às vezes a medida é modificada, e modifica-

_da para o seu aprimoramento. E há outras medidas
que estão aí sem serem votadas, sem nenhum apri
moramento, como o seu texto original.

V. EXª começou a falar e eu não percebi a conclu
são do seu pensamento. A minha preocupação é quan
to ao grande ônus com que estamos arcando em ficar
mos com medidas cinco anos sem serem votadas. É um
ônus para oCongresso eum ônus para o Executivo. Até
é difícil explicar isso para nossas bases.

Imagino se não seria mais interessante, como
V. Ex!! mesmo pensou, ampliar o prazo da medida pro
visória. Também não seria mais interessante acabar
com o processo de reedição da medida provisória,
mesmo que este ônus fique para o Executivo e mes
mo reconhecendo que em algum ponto desta reedi
ção foi feita a modificação que aprimorou o texto da
medida provisória?

Estamos diante de um quadro que em um ponto
é incômodo, pois temos uma dificuldade muito grande
de explicar a demora da apreciação pelo Congresso.
Por outro lado, o texto foi aprimorado porque esta de
mora levou, sem dúvida, ao aprimoramento, porque
houve na reedição algumas modificações que reco
nhecidamente aprimoraram o texto.

Queria que V. Ex' falasse mais um pouco sobre a
questão do prazo e da reedição. O que seria mellior, no
seu ponto de vista, para que o Congresso Nacional pu
desse dar uma contribuição para asociedade brasileira?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
Concedo a palavra ao penúltimo inscrito, nobre Depu
tado José Machado.
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o SR. DEPUTADO JOSÉ MACHADO - Prezado
Presidente, Deputado Ricardo Izar, prezado Relator,
Deputado Roberto Brant, prezado Ministro Nelson Jo
bim, fui prejudicado por não ter ouvido a sua exposição
na íntegra, em razão de outro compromisso na Comis
são Permanente de Economia, da qual sou membro ti
tular, e havia a necessidade da minha presença lá. Por
esta razão, fica bastante prejudicada também a minha
intervenção, mas não poderia deixarde pronunciar-me.

Em primeiro lugar, no período em que estive
aqui, aprendi muito com este debate, em particular
com as convicções bastante elucidativas do Ministro.

Ministro, vou-me restringir a apenas uma ques
tão, basicamente, porque V. Exª me deu a impressão
de que temos dois dispositivos na atual redação, que
vieram do Senado, o que, de certa forma, nos tranqüi
lizaria mais em relação à situação anômala em que vi
vemos hoje, em que o Poder Legislativo sofre uma
pressão insuportável do ponto de vista não apenas
relativo à edição de medidas provisórias, mas tam
bém quanto às estatísticas que demonstram que, na
verdade, quem tem iniciativa de projeto de lei é o Po
der Executivo. O Poder Legislativo tem, na verdade,
sido caudatário de uma situação em que o Poder Exe
cutivo reina quase que soberano.

V. Exª nos deu a impressão de que, na medida em
que resgatarmos o art. 64 da Constituição, eliminando
aquele subterfúgio de nas sessões extraordinárias po
dermos fazer o bypass da urgência constitucional, pode
remos corrigir, neste momento, esta situação e com isto
equilibrar em grande medida a predisposição permanen
te do Governo em editar medidas provisórias. Ele poderá
- quem sabe? - refrear o impulso de editar medidas pro
visórias, porque contará com o art. 64 corrigido.

Por outro lado, V. Exª entende que alguns dispo
sitivos da redação do Senado e da Câmara - mas en
tendendo a redação do Senado como a última reda
ção - impõem um ônus ao Executivo, com prazos re
duzidos, o que faz com que eSte se empenhe também
em transformar e aprovar mais rapidamente as maté
rias. Com isso, a sua base de sustentação aqui terá
uma orientação para isso. Oxalá V. Exª tenha razão.

Por último, queria perguntar qual é o seu ponto
de vista sobre o pleito do Poder Executivo em introdu
zir nas suas prerrogativas, dentro das suas possibili
dades de editar uma medida provisória, a revogação
do art. 246 da atual Constituição Federal. Parece-me
que este é o nó górdio que vai nortear o nosso enten
dimento com relação ao texto que veio do Senado.

A nossa predisposição seria a de fincarmos pé no
texto do Senado. O Governo tem dito que gostaria de

ver revogado o art. 246, para estender as suas possibili
dades temáticas de edição de medidas provisórias.
Gostaria de saber qual é o ponto de vista de V. EXª

O SR. DEPUTADO JOÃO PAULO - Sr. Presi
dente, só gostaria de fazer uma pergunta. Vou até dis
pensar os elogios meritórios ao nosso palestrante.
Mas é algo que acho importante para o Relator.

O Ministro Nelson Jobim, na sua preleção inicial,
disse que a medida provisória altera uma norma jurídi
ca em vigor e cria uma norma - vamos chamar assim
- precária. Observação muito atenta de V. EXª, por
que, de fato, por uma manobra absolutamente legíti
ma de maioria ou minoria, no Congresso, poderemos
transferir a obstrução da medida provisória para o de
creto que regularia as decorrência jurídicas do vigor
da medida provisória.

Mas não conseguimos - não vi em nada que
olhei aqui - nenhuma invenção de como se regular
os efeitos jurídicos proporcionados no tempo em
que vigorou a medida provisória. V. Exª já tem algu
ma idéia que possamos aproveitar? Isto faz parte
da sugestão do Senado, da Câmara e da própria
Constituição.

Era esta a colaboração.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 

Então, para encerrar, vamos ouvir a palavra do nosso
Ministro Nelson Jobim.

O SR. NELSON JOBIM - Bom, vou começar de
trás para adiante, se me permitirem.

Deputado João Paulo, a questão é posta da se
guinte forma. Diz o texto: "Não editado o decreto legis
lativo a que se refere o § 32, que regula as relações
(...), até 60 dias após a rejeição ou perda de eficácia
da medida provisória".

Quero chamar a atenção para o fato de que está
contida neste dispositivo a proibição da reedição de
medidas provisórias. A única permissão é a prorroga
ção, porque torna obrigatória a edição do decreto le
gislativo ~e a medida provisória for rejeitada ou perder
a eficácia. Então, aqui está contida a proibição da re
jeição. As relações constituídas e decorrentes dos
atos praticados durante a sua vigência conser
var-se-ão por elas regidas.

Temos duas situações distintas. Em uma, deter
minadas relações jurídicas estão regidas pela norma
"a", lei ''x''. Essa lei "x" é alterada pela medida provisó
ria. A partir da vigência da medida provisória, está
suspensa a eficácia da lei "x" e as relações jurídicas
passam a ser regidas pela medida provisória. Pas
sam-se os 60 dias, os 120 dias, e a medida provisória
perde a eficácia.
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(Intervenção inaudfvel.)
O SR. NELSON JOBIM - Não importa: perde

eficácia, é rejeitada, seja o que for. Ela perde a eficá
cia ou é rejeitada. Abre-se um prazo de sessenta dias
para o Congresso regulamentar as relações jurídicas
decorrentes praticadas durante a vigência da medida
provisória.

Nessa hipótese, seria dispensável- vejam bem-,
seria eventualmente dispensável o decreto regulamen
tador. Por quê?' Porque como a medida provisória não
se converteu em lei, perdeu a eficácia desde o início.
Tendo perdido a eficácia desde o início, as normas da lei
"a", que tinham suspenso a sua eficácia, voltam a vigo
rar e, portanto, aquelas relações jurídicas continuarão a
ser negadas por isso aqui. Isso se resolve por essa for
ma. ~ o que normalmente tel1l acontecido.

Como está posto o dispositivo, o que ocorre? V.
ExAs se lembram que no Governo Getúlio Vargas hou
ve um fato curiosíssirno narrado no livro "Chatô, o Rei
do Brasil", de Fernando Morais. Havia a proibição do
reconhecimento da paternidade, do filho adulterino à
mater. Então, () que houve? Um amigo de Getúlio, na
época da ditadura, tinha um problema que V. Exlls co
nhecem. Editou uma lei que vigeu um dia e a revogou
no dia seguinte. Como não havia Congresso na época,
o decreto vigeu por um dia, só para que aquele seu
amigo reconhecesse a paternidade da sua sucessão.

Aqui vai acontecer a mesma coisa. Se a medida
provisória revogou, suspendeu a eficácia da lei e o
texto não faz diferença entre uma coisa e outra, o que
se passa? Foi revogada, perdida a eficácia ou rejeita
da a medida. O Congresso, não editando nos sessen
ta dias, o decreto legislativo diz assim: "As relações
jurídicas conservar-se-ão regidas pela medida provi
sória". Na verdade, teremos relações jurídicas nasci
das na vigência da medida provisória e que se reali
zaram durante 120 dias, mais 60, 180 dias. Tudo o
que acontecer em 180 dias vai continuar regido por
aquilo. É um problema, porque posso ter uma hipóte
se legislativa de uma lei temporária.

Veja-se o caso Getúlio Vargas de 1938 ou 1939,
em que se editou uma lei só para atender uma situa
ção específica" Eram aquelas leis com fotografia do
cidadão.

Esse é o problema. Como se faz? Poder-se-ia
fazer uma distinção: as medidas provisórias que im
portassem uma alteração da legislação anterior, a
não- edição do texto legislativo, não precisariam obri
gatoriamente ser editadas. Por quê? Porque as rela
ções jurídicas continuariam regidas pela lei que teve
suspensa a eficácia por força da medida.

Mas quanto às relações jurídicas novas, não há
solução. Não existe outrá forma senão essa. Se houver
uma medida provisória que tràte de assunto absoluta
mente novo, que não tenha naela a ver com os assuntos
anteriores, se não há legislação anterior tratando de as
sunto específico e se ela não'for convertida em lei no
prazo de vinte dias, alg,o tetáde regular as relações jurí
dicas daí decorrentes. Seria este decreto legislativo do
Poder Legislativo. Porém, se esse decreto não for edita
do, alguma coisa tem de regulamentar a matéria.

A única fórmula seria manter a eficácia da me
dida provisória quanto àquelas relações jurídicas.
Criar-se-iam problemas complicadíssimos, porque
uma coisa é exercer âireitos num determinado
momento que se esgotam num mero exercício e outra
é existirem determinadas situações jurídicas que se
prorrogam no tempo. São os chamados direitos
adquiridos. Então, cria-se um direito neste momento.
A partir deste momento, passa-se a exercê-lo. Adian
te revoga-se a medida provisória. Como fica esse di
reito? Continua sendo exercido adiante ou não?

Nesse caso, teremos uma situação complicada.
São determinadas situações jurídicas regidas por
uma norma temporária específica. A tempo, haverá
dois sistemas jurídicos que se vão interpenetrar: um
que rege de um jeito e outro que rege de outro jeito. É
realmente complicado.

A experiência mostrou que, mesmo nos casos
em que era necessário a edição do decreto legislati
vo, nunca houve nenhum decreto legislativo regulan
do as relações jurídicas. Tem de se marcar um prazo
para fazê-lo e haverá conseqüências jurídicas pelo
não-exercício desse prazo.

(Intervenção inaudfvel.)
O SR. NELSON JOBIM - Não, porque todas as

partes mais complicadas vigiam pela norma anterior.
(Intervenção inaudível.)
O SR. NELSON JOBIM - Sim, claro. Pode surgir,

lógico. Seguramente, porque aí desaparece. Quanto à
lei que teve suspensa a..eficácia provisória por um ato
provisório, torna-se suspensa a eficácia de forma de
finitiva pelo período de tempo em que vigeu uma me
dida provisória - não é verdade? Cria-se uma situa
ção, digamos, em termos de lógica de ôntica, lógica
de normas. ~ extremamente complicado. Extraordina
riamente complicado.

Deputado José Machado, sobre o problema da ur
gência constitucional, concordo com V. Exª que temos a
possibilidade de recuperar da urgência constitucional
aquilo que era manifestado à época pelo Presidente Sar
nev. aue foi n nrim~irt\ <> """",fl.. :~~- n - -'. -:'~'
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curso da medida provisória, já que se teria o recurso
da urgência constitucional. Não é de todo eficaz; iso
ladamente, não o é. Uma coisa é em 1989ter desapa
recido, de forma concreta, a urgência constitucional
que se jogou para a medida provisória e outra é reto
mar a urgência constitucional, e isso não significa que
vai haver um recuo, porque o hábito se perpetua, a ten
dência da reprodução da conduta anterior é normal.

Tendo-se esse dispositivo alterado e algumas
modificações que refluam o uso, empurra-se para o
uso da urgência constitucional. É assim como vejo a
matéria. Não afirmo, de forma alguma, que a recupe
ração da urgência constitucional pela alteração pro
posta será a salvação. Não, ela abre o espaço, mas
tem de ser somada a um aspecto redutor que está no
restante do texto.

Quanto ao art. 246, foi uma reação do Congresso
Nacional ao uso de medidas provisórias, uma das
formas de reação que começou numa emenda constitu
cional, nessas emendas constitucionais de reforma da
Constituição. Eu estava no Poder Executivo à época em
que se restringia a própria emenda. Depois tornou-se
um texto permanente e se transformou no art. 246.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ricardo Izar) 
Deputado Anivaldo Vale, por favor, gostaria que V. Exll

assumisse a Presidência por um instante.
.0 SR. NELSON JOBIM - Então, o que se pas

sa? Nesse caso tirou-se da possibilidade da regula
mentação por medida provisória o direito administrati
vo, a previdência, naquilo que foi alterado. Modifica
ram-se as questões em relação à ordem econômica,
mas não foram todas, foi a segunda ou terceira, não
me recordo.

O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOrNO - Acho
que foi a do petróleo.

O SR. NELSON JOBIM - O problema relativo ao
saneamento básico também foi retirado. A matéria co
meçou no petróleo, mas na privatização das telecomu
nicações, não. Dessa nãà me-recordo,eu teria áêóíhar.

Teríamos a seguinte situação: mantido o do art.
246 , eJe passa a ser elemento integrante do dispositi
vo do relatório. Teremos de ler essa emenda assim: é
vedada a edição de medida provisória sobre matéria
relativa à nacionalidade, à cidadania, ao Direito Pe
nai, ao processo penal, à organização do Poder Judi
ciário, aos planos plurianuais de investimento e a to
das as matérias referidas no art. 246. Ou seja, tem-se
um âmbito muito maior de vedação, porque toda ma
téria de Direito Administrativo nas relações públicas
seria mantida fora e toda matéria da Previdência tam
bém. Na verdade, ficaria, dentro da matéria relativa a

isso - e aí vem o problema -, toda a matéria tributária
até o Congresso votar a reforma tributária. Se for vo
tada a matéria tributária e estiver vigendo o art. 246
para todas, como está redigido hoje, todas as emen
das constitucionais posteriores vão determinar uma
proibição do uso de medida provisória. Perfeito? O
art. 246 não foi para esse dispositivo e sim para todas
as reformas posteriores a 1995. Aquelas que já ti
nham sido feitas e mais as que no futuro venham a
sê-lo. Está claro?

Quanto à conveniência política disso, vejo duas
coisas: tem-se a negociação política da extinção, que
é o que V. Exi! está dizendo em relação ao Governo,
no sentido de acabar com o art. 246, que parece que
é o que ele quer; outro espaço é mantê-lo para sem
pre ou reduzir a sua incidência nas reformas realiza
das de 1995 a tal data. Eaí as outras seriam futuras.

(Intervenção inaudível.)
O SR. NELSON JOBIM - Claro, porque se con

ta com a medida provisória no sentido lato. Então, aí
vem a negociação política que pode ser feita, univer
so nesse sentido.

Pergunta do Deputado Anivaldo Vale relativa à re
edição e ao prazo. Em 1989, fui eu quem propus o au
mento do prazo de sessenta dias naquele texto e ainda
na revisão constitucional a proibição absoluta da reedi
ção de medida provisória. Sempre sustentei que, no sis
tema presidencial, o exercício, a utilização da medida
provisória era um ônus que deveria ser atribuído ao
Executivo e não ao Legislativo. Portanto, não convertido
em lei, o ônus é do Executivo de não ter aprovado a sua
matéria. Reduzir-se-ia brutalmente isso. A não-reedição
da medida provisória também é um estímulo ao
não-uso da medida provisória. É o caso do risco de se
reeditar, regular e voltar atrás, criando-se uma instabili
dade. Então, ele só virá realmente para a edição de uma
medida provisória se tiver segurança da sua conversão,
o que importará eventuais e prévias negociações políti
cas em torno da medida, o que étambém absolutamen
te normal no Estado Democrático de Direito.

Quanto ao prazo, eu havia fixado um prazo de
sessenta dias, mas V. E~s entenderam que podem ser
120 dias. Não vejo grande problema nisso. Sessenta
dias são dois meses; cento e vinte dias são quatro me
ses, não é isso? Lembrem-se de que há um prazo, que
não é de 120 dias, que se refere a toda a matéria tributá
ria. Em relação à matéria tributária, são verdadeiros os
120 dias se e somente se a medida provisória tiver sido
editada até o mês de agosto. Se ela for editada no mês
de setembro, mesmo que o prazo seja prorrogado para
120 dias, vale o § 22, que diz assim: "A medida provisó-
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ria que implique instituição ou majoração de imposto"
- leia-se: que lhes (inintelígível) , estou-me referindo
ao Imposto de Renda, ao ITR e ao Imposto de Fortu
nas - "só produzirá efeito no exercfcio financeiro se
guinte se houver sido convertida em lei até o último
dia daquele que foi editado".

Se editei uma medida provisória em 1Q de de
zembro, o prazo dela foi expandido para 120 dias, e
eu a votei em fevereiro, ela só entrará em vigor em ia
neiro do ano seguinte. No caso, tem-se uma redução.
Mas aqui é para atender ao princfpio da anualidade,
que era a possibilidade de se ter definido para o ba
lanço das empresas e das pessoas ffsicas os ônus
decorrentes do Imposto de Renda.

Este é um problema sério. Se se edita uma medida
provisória e se decide sobre o aumento da alíquota ou o
tratamento do tributo no último dia do mês do ano eaqui
lo passa a valer para trás. o que houve? Todo o planeja
mento financeiro e operacional de uma empresa, que
está no mercado, tem em vista os ônus. os custos, e tri
buto é custo. Se ela está operando com um custo de 2%
naquele tipo de operação e, no final do período, aquilo é
mudado para 5%, o que ocorre? Tem-se uma surpresa
no planejamento econômico-financeiro da empresa, o
que é terrivelmente complicado. Começa-se a pagar um
tributo no ano subseqüente, em que o ano básico éo ano
anterior. No ano anterior, vendia-se a mercadoria pelo
preço de cinqüenta, porque a alfquota que incidia sobre o
resultado financeiro daquela operação era dois. No fim
do ano. tem-se a notícia de que essa aHquota passou a
ser quinze. Toda a receita financeira que eu tive por lhe
vender a mercadoria por cinqüenta, já perdi, tendo em
vista otributo. Eu deveria ter vendido por cinqüenta ecin
co, mas isso eu não sabia, porque otexto veio depois. Éa
lógica dos desinteresses arrecadatórios do Executivo
com a lógica dos interesses de mercado, na manutenção
da reprodução de atividade produtiva rentável.

Deputado Osmar Serraglio, aqui nós temos uma
divergência. Quero dizer, desde logo, uma divergência
doutrinária, filosófica. V. ExB, ao que tudo indica, partici
pa de uma teoria da linguagem sobre o realismo da lin
guagem. Logo percebi isso quando V. EX- usou a ex
pressão "que os conceitos têm significado". V. Exf!, pro
vavelmente, é de formação aristotélico-tomista, portan
to, escolástica, e percebi isso na linguagem.

Ocorre o seguinte: eu sou analítico, daíaminha di
vergência com V. E~ Fica difícil conversarmos, porque
V. Ex' acha que o significado das palavras vem do mun
do; eu entendo que o significado das palavras é mera
regra de uso de palavras. Quando V. ExI pergunta o sig
nificado da palavra, vamos supor, lapiseira.ou caneta.

V. Ex·, para me dizer o significado dessas palavras,
vai descrever o mundo, porque V. Ex· entende que
o significado das palavras ve,m do mundo, principal..
mente no subsentido concreto - não é exato? Ao
ouvir a definição de determinada palavra ou coisa,
V. EX- está-se referindo à d~finição da coisa e não
da palavra, perfeito? Daf por)~ue V. Ex· diz que uma
definição está correta na medida em que a defini
ção tenha captado a essência da coisa definida,
não é verdade? É a teoria realista da linguagem,
muita cara a Santo Tomás de Aquino. Essa pode
ser a nossa divergência na Teoria da Linguagem.

Aqui não temos substantivos concretos, estamos
com palavras valorativas. "Urgência" e "relevância" não
são juízos objetivos concretos, são juízos de valor sobra
situações concretas. Não é jufzo de valor sobre coisa.
Posso dizer que uma coisa é boa ou má, mas se eu dI.
ser que isto é relevante, esta relevância não nasce da
coisa, mas nasce da relação da coisa com outras situa
ções. Todo jufzo de relevância ou urgência é um jufzo
relacional de condutas e não um juízo específico .sobre
conduta específica. Não é verdadeiro, por exemplo, com
a palavra "pecado". Para a Igreja Católica, há determi
nadas condutas pecaminosas, independentemente da
relação que elas tenham com as outras, porque etas
são essencialmente ''pecaminosas" - entre aspas - no
juízo agostiniano. Entretanto, se estamos trabalhando
com urgência e relevância, estamos trabalhando com
jufzo de relação. E isto é um juízo de valor. Primeiro, eu
acho impossfvel tecnicamente definir-se o que é urgen
te e o que é relevante. Não se tem uma definição právia
de urgência e relevância, porque é um juf:mde valor.

Deputado Osmar, entendo que atribuir ao Poder
Judi,eiário um juízo de urgência e relevância é transfe
rir ao Poder Judiciário discricionariedade política,
que, no sistema da República, é da competência tio
Presidente da República, para a edição da medida
prqvisória, e do Congresso Nacional, para a sua apre
ciação. Criarfamos uma imensa confusã,o.--

O exemplo que lhe dei é um exemplo grave. Se o
Supremo pode examinar a urgência e relevância, é da
sua competência definir a urgência e relevância. Tere
mos aseguinte situação: o Presidente da República edi
ta uma medida provisória, diz que é urgente e relevante.
Ela vem para o Congresso. O Congresso a rejeita, di
zendo que não há urgência e relevância e, portanto, não
a admite. Caberia ao Presidente da República recorrer
ao Supremo para dizer que o Supremo, que tem a últi
ma palavra em matérias constitucionais, deverá dizer
que a medida é urgente? O que oTribunal vai examinar,
neste caso? Não vai examinar. porque .são questões
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jurídicas, vai examinar as questões políticas. Isto não oposições. O processo democrático não é do conseO'..
é da competência de um órgão judiciário. so, mas é administração do dissenso. E a democraciã é

(Intervenção ínat.idível.) a administração do dissenso, através de (ínínteligível,J,
O SR. NELSON .:JOBIM - Claro. E sendo ques- Tanto é verdade - e V. Ex!s sabem muito bem - que os

tões políticas, não podem sair daqui. É o mesmo proble- consensos acabam com as regras que disciplinam o
ma, é o mesmo juízo que tive aqui num debate com um dissenso. Quando há consenso na mesma unidade,
Deputado, quando se falou de um problema gravíssimo, nas lideranças, sobre determinada matéria, o Regimen-
que, à vezes, por pressão da imprensa, os Deputados to não se aplica, porque o Regimento é para regrar o
recorrem ou se assustam: é o problema da imunidade dissenso. Não havendo dissenso, havendo consenso, é
parlamentar. Não se pode brincar com a imunidade par- dispensável o Regimento. É lógico!
lamentar, como também não se pode brincarcom juízos Querem saber uma coisa? Vou fazer uma con-
que são da competência política do Congresso, porque fissão: aqui há alguns artigos que não foram votados.
senão renunciam à função fundamental. (Fora do microfone. InaudíveJ.)

É a pergunta: V. Exªs querem renunciar à capaci- O SR. NELSON JOBIM - Também é verdade:
dade de decidir sobre questões regimentais internas? "Art. 2º. São poderes da União, independentes e har-
Aí qualquer conflito regimental que surja será submeti- mônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judi-
do ao Supremo Tribunal. Se o Supremo Tribunal con- ciário.
ceder uma liminar, todo o processo legislativo parará, Este texto V. Exl!s não vão encontrar nas Comis-
até que, seis meses depois, se venha decidir no mérito. sões, nem no primeiro nem no segundo turno da
Como se faz? Entenderam a inconveniência disso? Eu Constituinte. Esse texto - e os Deputados José
sei e V. EXªs também que na academia, em muitos ca- Genoíno, que concordou pelo PT, e Plínio estavam
sos, os acadêmicos sustentam a necessidade dessa presentes - foi colocado na Comissão de Constitui-
situação. Por uma série de razões, circulei muito em ção e Justiça e de Redação - lembram-se disso? -,
tudo que é lugar e aprendi uma coisa: muito dessas mas não tinha sido votado. Não foi votado. Qual é ou>-
discussões têm na base espaços de poder. Seria muito tro texto que não foi votado? A autonomia das univer--
poderoso o Poder Judiciário, se pudesse fazer isso, sidades. O texto, do Título que trata da educação, so.-
como também todas aquelas profissões que operam bre autonomia da universidade não foi votado, houve
junto ao Poder Judiciário. um esquecimento. Reuniram-se todas as Lideranças,

(Intervenção ínaudível.) desde a Esquerda até a radical Direita, à época, e re-
O SR. NELSON JOBIM - E isto é um problema solvemos isso. O que aconteceu? Votou-se, na Co.-

grave para a democracia. Quando V. Ex! fala no ato missão de Constituição e Justiça e de Redação, o tex-
discricionário e na possibilidade do exame, lembre-se to final:'E'acaboiJ-se aprovando o texto.
que o ato é discricionário através da aplicação de pe- As regras regimentais valem para a administra-
nas administrativas. Fora isso, não é possível. Eu te- ção do dissenso e não para impedir o consenso. Uma
nho muito medo disso, e a minha experiência aponta solução respeitada.
para o lado contrário. Precisamos construir fórmulas O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOíNO - Mas há
pelo resgate da memória anterior. uma solução, Ministro Nelson Jobim. Houve uma so-

Os funcionamentos foram distorcidos historica- lução çie"criador, do inteligente Ulysses Guimarães,
mente por promiscuidade. A expressão foi utilizada pelo q~e-fói, depois da Comissão de redação final, votar o
Deputado Professor Luizinho, no sentida dos acordos, / /fexto em plenário.
políticos, em termos de aprovação e rejeição: barganhá O SR. NELSON JOBIM - Claro, lógico! Por cau-
etc. E se a palavra é usada nesse sentido, tudo bem, é sa disso mesmo. E lembre que o PT não votou o texto.
uma mera retratação de certa inter-relação entre execu- Só assinaram o texto, mas não votaram.
tivos e determinadas maiorias parlamentares. É verda- O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOíNO - E vo-
deiro, rigorosamente verdadeiro, e a memória parla- cês (inintelígível) da Constituição que vocês vota-
mentar está posta sobre a Mesa. Foram fatos que acon- ramo
teceram na Assembléia Nacional Constituinte. Tudo era O SR. NELSON JOBIM - Olha, às vezes, lem-
em relação a esse tipo de ehtendimento. bro-me da memória desta Constituição. Lembro-me

Deputado Professor Luizinho, esse é o processo de uma derrota que tanto o Genoíno e (ínintelígível) ti-
democrático. O processo democrático é exatamente um vemos. Hoje se fala muito sobre poder constituinte ori-
tremendo diálogo e uma forma de convívio pacífico das ginário, poder constituinte derivado, de toda essa te-
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mática. Quando viemos aqui, em 1989, eu trazia uma
proposta de soberania da Constituinte. Formamos um
grupo da soberania da Constituinte. Lembra-se dis
so? Eu trouxe para cá um texto que tinha sido produ
zido no Rio Grande do Sul, o Ato Constitucional n2 1,
o ato de afirmação da Assembléia Nacional Constitu
inte como órgão originário. O que resultou disso?
Houve uma reunião no antigo prédio das Comissões e
o Líder do Governo era o Deputado Carlos Santana. O
único resultado da nossa grande disputa da autono
mia da Assembléia Nacional Constituinte foi o projeto
de decisão, que era para a hipótese em que a Assem
bléia Constituinte iria votar um projeto de decisão
para suspender determinados atos que estivessem
impedindo o seu trabalho. Os Deputados e Senado
res eleitos pela regra de 1969 viraram Constituintes
originários. Algo meio complicado. V. Ex·, que conhe
ce teoria jurídica, sabe que fica difícil entender que o
Constituinte originário foi convocado pelo Constituinte
derivado, que era o Deputado José Genoíno, quando
votou a Emenda Constitucional n2 25. Ainda permane
ceram os Deputados e Senadores eleitos em 1982,
sendo que o Deputado José Genoíno, na instalação da
Assembléia Constituinte, presidida pelo Ministro Morei
ra Alves, Presidente do Supremo Tribunal Federal, le
vantou uma questão de ordem para excluir os chama
dos biônicos, ()s senadores que tinham sido eleitos na
eleição de 1982, mas que permaneciam com o man
dato, porque não tinham sido submetidos ao voto na
eleição de 1986. Essa situação foi levantada.

Eu encenaria aqui a minha participação, depois
responderei finalmente ao Deputado José Genoíno. Tais
lembranças são fundamentais, porque tudo isso é me
mória política. Não podemos pensar que estamos inven
tando nada de novo. Como eu acabei de mostrar, tudo o
que está aqui nada mais é do que uma longa experiência
de dez anos. Não nos podemos esquecer de que nada
se inventa de novo, tudo se vai criando, através dos pro
cessos políticos decorrentes do processo democrático.

O SR. DEPUTADO OSMAR SERRAGLlO - Sr.
Ministro Nelson Jobim, permita-me solicitara V. Exa. um
aparte? Temos visto, nas diversas manifestações que ti
vemos oportunidade de assistir, essa. memória neces
sária da Constituição. Apenas queria fazer referência às
"Notícias do Planalto". Quem sabe V. Exa. fizesse as
"Notícias da Constituinte", e que tudo isso ficasse mar
cado para nós, que estamos iniciando na vida pública e
não temos esse histórico, que é fundamental?

O SR. NELSON JOBIM - Eu diria a V. Exa. que
tenho um compromisso com o Dr. Ulysses Guima
rães. Só publico isso daqui a vinte anos. Eu sou o úni-

co - e o Deputado José Genoíno sabe - que dispõe
de todo o material original dos entendimentos políti
cos. Quando éramos da Liderança PMDB, ao nos re
unirmos na sala da Liderança do Partido, eu recolhia
todo esse material, todos os manuscritos de acordos.
Eu tenho toda essa história. E tenho uma história
complicada. Às vezes, olho determinado personagem
e digo: "Ah!!!!".

O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOíNO - Eu
também tenho algumas anotações também. Depois,
vamos trocar informações.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale) 
Concedo a palavra ao Relator, Deputado Roberto Brant.

(Intervenção inaudíve/.)
O SR. NELSON JOBIM - Trata-se da mesma

pergunta que me foi feita pelo Deputado Professor Lui
zinho. Não tenho condições de responder V. Exa., por
que este assunto, pelo visto, provocará um conflito po
lítico. Seguramente, havendo ou não - mas havendo,
principalmente -, esse tipo de formulação será objeto
de análise no Tribunal. Eu não tenho condições de re-
ferir-me a essa matéria. Peço escusas a V. Exa.

O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOíNO - Fiz essa
pergunta porque houve uma promulgação fatiada na
Previdência. Nós fizemos uma questão de ordem ao
Presidente da Câmara dos Deputados. Perdemos, fo
mos ao Supremo e este admite a possibilidade da
promulgação fatiada.

O SR. NELSON JOBIM - Que admite, sim.
Agora, tem que verificar o problema da relação de
pertinência, a que me referi. Qual é o tipo de relação
de pertinência? Nessa chamada promulgação fatia
da, às vezes promulga-se termo modificado, promul
ga-se com a modificação e encerra-se. Tem que ver a
relação de pertinência entre uma coisa e outra. Essa
matéria tem de ser examinada caso a caso. Não há
uma afirmação teórica e~ rêfação a isso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale)
- Concedo a palavra ao Deputado Roberto Brant, Re.
lator da Comissão, para as suas interpelações ou
considerações finais.

O SR. DEPUTADO ROBERTO BRANT - MI
nhas considerações serão extremamente breves. A
presença do Ministro Nelson Jobim nesta Comissão
Especial foi de extraordinária relevância. Primeiro
porque, ao recuperar a memória da Constituinte, S.
Exa. trouxe um depoimento sobre a origem desta ins
tituição, que freqüentemente tem sido desfigurada no
debate público, no Direito brasileiro.
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De outra parte, também oequilíbrio com que S. Exa.
tratou as diversas questões fortalece a minha con
vicção de que, quandd estamos desenhando institui
ções, devemos ter uma visão de muito longo prazo. A
medida provisória foi uma experiência no Direito brasi
leiro. Só estamos aptos"a produzir uma disciplina como
esta em virtude da experiência de mais de uma déca
da de uso da instituição. S. Exa. afirma, como muita
pertinência, que nenhuma dessas soluções disciplina
doras estão vindo do vácuo. Todas elas já foram suge
ridas ou recomendadas em diversas oportunidades.
Hoje, realmente estamos maduros para encarar isso
com muita frieza, com muito equilíbrio, sabendo, princi
palmente, que não estamos legislando para a circuns
tância política que estamos vivendo, mas que vamos
legislar para circunstâncias políticas futuras.

Volto à questão mais específica da revogação do
art. 246. Sou francamente favorável a que se limitem
substantivamente, numa emenda constitucional, os te
mas que devem ou não ser objeto de medida provisó
ria. Agora, o art. 246 é uma restrição adjetiva, e em
aberto, porque se essa Constituição perdurar por mui
tas décadas e sofrer várias emendas, vai chegar o mo
mento em que não vai caber medida provisória sobre
nada. Ora, se acreditamos nisso, seria muito melhor
eliminar a medida provisória.

Eu, porém, parto de ponto de vista oposto. Enten
do que a medida provisória é uma instituição que sofreu
grande abuso por parte dos sucessivos governos, inspi
rados principalmente pelas suas burocracias.

OSR. DEPUTADO JOÃO PAULO - Permite-me
V. Exa. um aparte, nobre Relator?

O SR. DEPUTADO ROBERTO BRANT - Peço
a V. Exa. que espere apenas que chegue a um ponto
final, para que eu não interrompa meu pensamento
numa vírgula.

A medida provisória, porém, é uma instituição im
portante para os governos modernos. E se for usada no li
mite restrito de regulamentação com oqual o Congresso e
a sociedade estejam de acordo, é um instrumento muito
útil. Pelo abuso, não devemos eliminá-Ia simplesmente.

O art. 246 é u'ma-distorção exatamente por issó.
Por exemplo, há um mês, votamos uma emenda
constitucional absolutamente inútil. Refiro-me àquela
que introduz na Constituição a idéia de que a habita
ção é um direito de todos os cidadãos. É inútil, mas
o Congresso votou. Tudo bem. É uma palavra va
zia, é uma norma sem nenhum conteúdo. Pois
bem, a partir desse momento, nenhum governo po
derá editar medida provisória sobre problemas de
habitação, o que é um absurdo. Quanto à reforma

tributária que está sendo votada, acontece o mes
mo. Então, devemos caminhar para definir subs
tantivamente o que não queremos seja objeto de medi
da provisória, e sempre levando em conta que a medi
da provisória que emergirá dessa regulamentação
quase não tem parentesco com a atual medida provi
sória, porque hoje elas não são votadas, mas reedi
tadas infinitamente e, na verdade, representam
uma substituição do Congresso pelo Executivo.

Ouço agora o Deputado João Paulo.
O SR. DEPUTADO JOÃO PAULO - Deputado

Roberto Brant, lembro-me de que, quando estabelece
mos o art. 246, a discussão básica foi pautada no fato
de se tratar de diferentes exigências de quorum. A
emenda constitucional se define por um quorum; a
medida provisória, por outro. Então, faz-se uma mu
dança via emenda constitucional, que exige determi
nado número, e depois, por meio de medida provisória,
que requer número muito menor, se pode alterar com
pletamente aquilo que foi decidido, ou o contrário.

O SR. DEPUTADO ROBERTO BRANT - Não,
Deputado. Só se pode editar medida provisória sobre
matéria própria de lei ordinária. Não se vai editar me
dida provisória, por exemplo, sobre matéria que exija
quorum constitucional.

O SR. DEPUTADO JOÃO PAULO - Mas é isso
que estou dizendo, Deputado. Fazemos uma mudan
ça, via emenda constitucional, com três quintos. De
pois, por meio de matéria de lei ordinária, incidimos
sobre aquilo que alteramos com três quintos.

O~SR. DEPUTADO ROBERTO BRANT - Claro
que pode. Mas não se pode alterar o que seja tipica
mente constitucional. A medida provisória apenas subs
titui a lei ordinária. Essa restrição, portanto, não existe.

De qualquer maneira, agradeço ao Ministro Nelson
Jobim exatamente o tom de equilíbrio que S. Exa. traz à
discussão. Não devemos discutir instituições políticas e
legislativas-no vácuo, em laboratório. Devemos exami
ná-Ias exatamente no seu confronto com as realidades, e
foi o que S. Exa. fez com muito brilho, como sempre.

Reitero a S. Exa., portanto, meus agradecimen
tos pela inestimável contribuição que trouxe ao nosso
debate.

O SR. DEPUTADO FERNANDO CORUJA - Sei
que vamos ter oportunidade de tréplica, mas desejo fa
zer uma ponderação, caso o Ministro possa falar sobre
essa questão. Nessa filosofia analítica, estava inclusi
ve lembrando, juntamente com o Professor Luizinho,
que Wittgenstein termina o seu livro dizendo que,
quanto àquilo que não se pode falar, deve-se calar.
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Ministro, temos uma proposta do Deputado Miro
Teixeira no sentido de, em vez de dizer quais são os
assuntos que não devem ser (ininteligível), listar os
que podem. Entendemos essa uma visão melhor,

O SR. MINISTRO NELSON JOBIM - Essa foi a
solução dada pelos governos militares, ou seja, os
decretos-leis dos governos militares eram limitados
tematicamente; somente em tais matérias poderiam
ser adotados.

O SR. DEPUTADO FERNANDO CORUJA 
Estamos gostando mais da solução do governo mili
tar. (Risos.)

O SR. MINISTRO NELSON JOBIM - Hoje to
dos somos do partido republicano.

Com a permissão do Presidente, desejo agradecer
a todos os senhores. Lembro ao Deputado João Paulo
que a discussão que S. Exa. teve com o Deputado Ro
berto Brant decorre de circunstância muito comum no
processo legislativo e que, no período em que estava
aqui, chamávamos de acordos dilatórios, ou seja, quan
do não se tem a maioria para votar determinada matéria,
aprova-se um texto que viabilize sua discussão adiante.

Na Constituição havia uma forma de se fazer
isso: mandar para a lei ordinária ou complementar.
Quando não se conseguia uma vontade majoritária
que formasse os três quintos, fazia-se um acordo de
tal forma que o assunto não acertado pudesse ser de
cidido, de forma "a" ou "b", adiante. E aí, dependendo
da importância do assunto, ele ia para lei complemen
tar ou ordinária -- no caso, a maioria, conforme S. Exa.
se referiu. A técnica utilizada, por sinal muito comum,
é a da lingüística da indeterminação do texto.

Vou dar um exemplo concreto. Em 1987, havia
duas posições na Assembléia Nacional Constituinte
quando se discutiu o repouso semanal remunerado.
Para o Centrão, a redação deveria ser a seguinte: "Re
pouso semanal remunerado na forma de convenção co
letiva. ou contrate) coletivo." O que se chamava à época
de Esquerda, liderada por Mário Covas, queria o texto
da seguinte fonna: "Repouso semanal remunerado,
obrigatoriamente aos domingos." Então, tínhamos diver
gência. Ambos queriam repouso semanal, só que um
queria que se fixasse o dia da semana para o repouso
semanal e o outro queria fixar a possibilidade do contra
to coletivo aberto. Nenhuma das duas posições tinha
maioria para votar, porque tinha o núcleo das maiorias
e o núcleo do conflito, que votava no texto. Mas a
maioria, o centro, ficava oscilando e não queria votar
nem uma coisa nem outra. Não se formou, portanto,
maioria para uma coisa ou outra. Mas havia uma posi
ção comum a todos: deveria existir repouso semanal

remunerado. E corria-se o risco de não se cana..
aprovar na Constituição o repouso semanal~
rado porque havia divergência do modo do exerclclo.
Na época, o Deputado Ulysses Guimarães me di
signou, e fui negociar com os dois textos. Resulta
do: toda vez que temos esses problemas, o recurso
é o adjetivo e o advérbio de modo. E o texto aprova
do foi: "Repouso semanal remunerado, preferenci
almente aos domingos." A palavra "domingo· era
quase mitológica para o grupo da esquerda sindica
lista; não abriam mão da expressão domingo. O
Centrão não queria obrigatoriedade, mas não tinha
problema com o segundo. Logo, enfraquecemos a
obrigatoriedade com a palavra "preferencialmente·,
e o texto foi aprovado por unanimidade.

Então, vejam: esse problema a que S. Exa. se re
feriu é importante, porque às vezes temos um determi
nado quorum para determinada matéria em que, j0
gando para adiante, reduzimos oquorum ea capacida
de de obstrução ou reduzimos a participação da ll1incr
ria, que era importante para a aprovação do texto com
maioria absoluta, maioria de três quintos. E a maioria
perde a sua importância se a votação é meramente por
maioria simples. Aí é um ju(zo pol(tico de avaliação.

OSR. DEPUTADO ROBERTO BRANT- epara
o comando constitucional.

O SR. MINISTRO NELSON JOBIM - Lógico.
Então, encerrando, desejo agradecer aos senhores a
possibilidade de trazer minha contribuição, porque, na
verdade, os ju(zos jurídicos são sempre a poeterIorI.
Ou seja, queria trazer à lembrança o processo de uso
desse instrumento. E é exatamente nisso que temos de
trabalhar, ou seja, examinar as questões. Não há multas
informações a serem trazidas por juristas. Há, sim, por
parte daqueles que possam estabelecer o convívio do
processo democrático e social que produziu as normas
e as razões dessa produção.

Creio que os senhores estão caminhando bem.
Entendo a absoluta necessidade da regulamentação
da medida provisória. Agora, os âmbitos, os espaços
e o tipo de regulamentação decorrem exatamente de
uma votação que os senhores terão de fazer por int~r
médio das maiorias fixadas na Constituição Federal.

Muito obrigado aos senhores edesculpem-me a
naturalidade das expressões. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anivaldo Vale)
- Agradeço ao Ministro Nelson Jobim a presença.

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os traba
lhos da presente reunião, antes convocando outra para o
dia 6 de abril, às 10h, para a apresentação do reIat6rio.

Está encerrada a reunião.



Março de 2000 DIÁRlO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

PARECERES

*PROJETO DE LEI N° 1.840-A, DE 1996
(DO SR. AIRTON DIPP)
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Dispõe sobre a obrigatoriedade de tradução para a Língua Portuguesa de expressões escritas
em idioma estrangeiro nas obras literárias, técnicas e científicas; tendo pareceres: da
Comissão de Educação, Cultura e Desporto, pela aprovação, sendo que o parecer do
Deputado Dep. Costa Ferreira passou a constituir voto em separado (relator: DEP. MAURICIO
REQUIÃO); e da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emendas (relator: DEP.
BISPO RODRIGUES).

(AS COMISSOES DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO; E DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO)

*Projeto inicial publicado no DCD de 21/05/96

SUMÁRIO

, - PARECER DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

• parecer vencedor
- parecer da Comissão
• voto em separado

II - PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE
REDAÇÃO

- parecer do Relator
- emendas oferecidas pelo Relator (3)
• parecer da Comissão
• emendas adotadas pela Comissão (3)
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I· RELATÓRIO

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

PARECER VENCEDOR

Março de 2000

o Projeto de Lei em epígrafe tem por finalidade
.tomar obrigatória a tradução para a lingua portuguesa de "todas as
expressões e textos impressos em idioma estrangeiro no corpo das obras
literárias, técnicas ou científicas publicadas no Brasil".

Em sessão de 08 de agosto de 1996 foi apensado e
rejeitado o parecer contrário do nobre relator, Deputado COSTA
FERREIRA.

É o relatório.

n -VOTO DO RELATOR

A proposta é decorrência de norma constitucionaf
que estabelece a língua portuguesa como idioma oficial do Brasil. Sutl
vigência de modo algum. prejudicará a qualidade do texto impresso. Ais
traduções das expressões estrangeiras deverão ficar à margem do tex(c,r

principal, em nada comprometendo o processo da leitura e sua
compreensão. É certo que o recurso à expressão estrangeira é natural e,
muitas vezes, enriquecedor. É certo, també~ que muitos abus~
pedantemente, deste "recurso". A presente proposição abstem-se, assim, de
julgar o mérito do uso da expressão estrangeira. Tão-somente obriga sua
tradução, regis~ em lugar adequado, facilitando a vida do leitor.

Pelos motivos expostos, voto pela aprovação do
Projeto de Lei nO 1.840, de 1996.

Sala da Comissão, em f de acrf; de 1996.
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A Comissão de Educação, Cultura e Desporto em reunião
ordin?ria re~i~~da hoje, opinou, contra o voto em separado do De~utado Costa
Ferrelfa, prumtivo relator, pela aprovação do Projeto de Lei nO 1.840/96, nos
termos do parecer do Deputado Maurício Requião, designado Relator do
Vencedor.

Estiveram presentes os Senhores Deputados Moacyr Andrade
Presidente; Maurício Requião, Vice-Presidente' Flávio Aros Pedro Wilson:
Severiano Alves, Elias AbraMo, José Linhares: Itamar Serp~ João Fassarela,
Os~do Biolchi, Marisa Serrano, Ricardo Gomyde, Dolores Nunes, Maria Elvira,
LucIano Castro, Eurico Miranda, Esther Grossi, Paulo Lima e Padre Roque.

Sala da Comissão em 07 de agosto de 1996

VOTO EM SEPARADO

1- RELATÓRIO

o PL n° 1.840/96, de autoria do ilustre Deputado Airton Dipp, tem
por finalidade tomar obrigatória a tradução para a lingua portuguesa, "de todas as
expressões e textos impressos em idioma estrangeiro no corpo das obras literárias,
técnicas ou científicas publicadas no Brasil". A referida tradução, segundo a proposição,
poderá ser apresentada como nota de rodapé, como apêndice, sinopse ou índice da obra. A
inobservância do disposto na lei sujeitará o inftator às penas previstas no artigo 66, da Lei
nO 8.078, de 11 de setembro de 1990 - o Código de Defesa do Consumidor.

U - VOTO DO RELATOR

É autêntica e louvável a preocupação do ilustre Deputado Airton
Dipp com nosso idioma oficial. Todos conhecemos exemplos da invasão de palavras
estrangeiras que aparecem em escritos literários, técnicos e científicos, bem como nos
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mei~ de comunicação de massa. Estes já se denominam mídia, por adoção da pronúncia
inglesa da forma plural da palavra latina mala, que significa exa1amente meios. Não-
adotamos a forma singular que é médlllm, usada pelos anglófonos.

A adoção de palavras estrangeiras por outra lingua não é

neceSSãriamente prejudicial e, em vários casos, é imprescindível, principalmente no
linguajar técnico e cientifico. Muitos dos novos termos são trazidos para o Brasil, na sua
forma original, mas parte considerável cai -em desuso e desaparece, tal como acontece

c.om muitas palavras e expressões de giria e muitos neologismos brasileiros. O que, de
fato, fica, é lexicografado por nossos dicionaristas, de forma que os leitores passam. a ter
acesso aos seus significados em nossos dicionários vernáculos.

AIgwtS exemplos de palavras estrangeiras de uso freqüente no
Brasil, já dicionarizadas são: tksigner, ovemight (tM!r), front, software, luudware,
sttúIlS, lll/U'keting e merc1uuulislng. Outras palavras são adotadas e aportuguesadas e as
pessoas até se esquecem de que são estrangeirismos ou ignoram o fato. Pouca gente se.
lembra ou sabe que a palavra Iulipa ou chulipa, que significa dormente (de estrada de

ferro), é a forma aportuguesada da palavra inglesas~. O parágrafo único do artigo 10
do projeto de lei ora apreciado faz remissão ao~ do artigo - não remete à cabeca do
artigo, que seria a tradução da palavra original latina

A tradução pura e simples de novos termos cunhados pelas áreas
cientificas e técnicas, ou mesmo sua definição, geralmente não pode ser entendida por
leitores leigos. Por exemplo, a palavra byt4 (baite) é definida pelo Dicionário Aurélio

como uma "S«JilIncilz constltuúla de lUft 1IIÚneTO jlro de bits adJacentes, considerada
como a llnillt.lú bbica ú InfoTIIt4ÇiID, e CIlJO comp1Úllt!1ltO gmzlmente é constituido de

8 bIts." A traduç!o seria "termo binário". Bit tem como tradução "digito binário" e como
definiÇão, "unidade ú medida de informtlÇilo, igual d menor qUJUItidtule de informtlÇiio
quepode ser transmitida por um mtema".Um leitor leigo em informática não teria noção

do que isso significa.

A tradução do termo ROM, de uso trivial, seria "memória só para
leitura", que seria incompreensivel para os nIo iniciados. A definição dada pelo Aurélio é

"Memótill principal ellt-qlle 08 dtulos ne1IJ Ilt'llfll.Z/!1l/U (grtlVIlJlo8) o fortllll pe/IJ

fabricante do componmte por processos especlals e que nilo pode ser alterada pdo

USllário do eqlllpa1lU!nto. É lima mem6ria de leitlU'll, do tipo nIlo volátil, onde mão tIS
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progtfl1llllS btísicos qlU vIJo pmtddr a uliliZJlÇão do computador". Se essa te!JDinologia
fosse brasileira. o problema de compreensão seria o mesmo.

As obras literárias publicadas pelas boas casas editoras já inserem
nos rodapés de seus livros as traduções ou explicações dos termos estrangeiros usados.
Dois exemplos da Companhia das Letras tornam isso evidente: os livros Enterrem-me em
Pé, de Isabel Fonseca e Uma História dos Povos, de Albert Hourani, apresentam
traduções ou explicações de termos estrangeiros no rodapé da página onde aparecem pela
primeira vez, enquanto o índice remissivo indica todas as páginas em que cada termo
aparece. Isso é feito para que o leitor de obras literárias possa entender todo o vocabulário
do sem recorrer a dicionários de línguas estrangeiras ou de dialetos inacessíveis. Caso
contrário, o leitor pode usar sua prerrogativa de não comprar ou de devolver wn livro que
contém palavras que desconhece, cujo significado não tem onde verificar. Essas atitudes

são capazes de levar o editor aatender as demandas do leitor, ou seja, do mercado.

As leis não têm o poder de resolver os problemas que o nobre

autor levanta em sua justificação. O máximo que podem fazer é apontar uma ortografia
oficial para uma Ungua, porém não podem impedir que o povo que a fida e que a criou
modifique tanto a língua quanto sua ortografia. Em nosso país, a ortografia oficial, bem

como a gramática normativa, são exigidas nos concursos públicos e reprovam grande

parte dos candidatos mas isso não impede que a líDgua portuguesa faIada no Brasil,

ehamadll.Jie Ifngua brasileira pelllll portugueses, continue a assimilar novas palavras de
origem estrangeira. Afinal. nosso rico vocabulário é de origem latina, grega. francesa,
espanhola, árabe, inglesa, tupi-e de tantos outros étimos que o ampliaram e enriqueceram.

Considero a tradução obrigatória para o português de todas as
expressões e textos impressos em idioma estrangeiro no corpo de obras literárias, técnicas

e cientifiças publicadas no Brasil desnecessãria e ineficaz.

Embora pareça-me inaceitáVel, neste caso, classificar a ausência

de "trad1lfj~ para a Lfngua Portuguesa de todas ai exprellfjes e textos impreuos em

idioma estrangeiro'no corpo das obras literárias, ~éenieu ou científicas publicadas no
Paia'''_como omilSio de infQl'Dlaçlo relevante, com a finalidade de punir os possiveis
infratores com base no Código de Defesa do Conswnidor, não cabe a esta Comissão

oferecer parecer sobre essa parte da proposição mas à Comissão de Constituição e Justiça

e de Redação.

Em face do exposto, no mérito de-atribuição desta Comissão, voto
pela rejeição do PL nO 1.840/96.

Sala da Comisslo, em -I de a~de 1996.

xilE-~~=:=:~""C~~~-e;;...-.;..- C-. (

Deputado COSTA FEtmEIRA
Relator
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............~ .........I~...

PLno47119S

PL~ 1.47-4.'96

PL nO 1.7'9196

PL~ 1.140196

PL~ 1.926196

PL nO 2.184196

PLn" 2.18'196

PL li" 2.733197

PL~2.9W97

PL~ 3.067197

PL nO 3.531/97

PL nO 3.635/97

PLno4.191198

PL n° 4.S16198

PL nO 4.551198

PEC nO 387196

~JI

Sala das Sessões,em.~ fevereiro de 1m.

Março de 2000



Março de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 31 13221

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E REDAÇÃO

I - RELATÓRIO

Trata-se de projeto de lei com a finalidade de tornar

obrigatória a tradução, para a Língua Portuguesa, de expressões escritas em

idioma estrangeiro nas obras literárias, técnicas e científicas.

Apresentado na legislatura anterior, o projeto foi distribuído,

inicialmente, à CECO - Comissão de Educação, Cultura e Desporto, onde logrou

aprovação nos termos do parecer do ilustre Deputado MAURrCIO REQUIÃO,

designado relator do Vencedor, e contra o Voto em Separado do nobre Deputado

COSTA FERREIRA, primitivo relator.

Em 1996, a proposição veio à análise desta douta CCJR 

Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, onde foi relatada pelo nobre

Deputado MILTON TEMER, cujo Parecer não chegou, entretanto, a ser apreciado

por este Órgão Colegiado.

Desarquivado no início da presente legislatura, por força de

preceito regimental, a matéria vem novamente à análise desta CCJR, que deverá

pronunciar-se acerca de sua constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
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e, ainda, sobre o mérito, no prazo previsto para o regime ordinário de tramitação,
nos termos regimentais.

É o relatório.

11 • VOTO DO RELATOR

o Projeto de Lei nO 1.840, de 1996, atende às disposições
da Constituição Federal relativas à competência legislativa da União (art. 22, I),
às atribuições do Congresso Nacional, com posterior pronunciamento do
Presidente da República (art. 48, caput) e à legitimidade da iniciativa parlamentar
concorrente (art. 61, caput).

No entanto, o art. 3° do projeto de lei em tela afigura-se-nos

inconstitucional, pois determina ao Poder Executivo a tomar certa providência que
lhe foi deferida, com exclusividade, pela Carta Política, ao dispor que:

''Art. 1° O Poder Executivo regulamentará a presente
lei no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar de sua
publicação."

Na realidade, este é o entendimento da Súmula da

Jurisprudência n° 01, desta CCJR, vazada nos seguintes termos:

ttprojeto de Lei, de autoria de Deputado ou Senador,
que autoriza o Poder Executivo a tomar determinada
providência, que é da sua competência exclusiva, é
inconstitucional. "

Quanto à técnica legislativa, o art. 1°da proposição estipula
cláusula de revogação genérica, o que é vedado pela Lei Complementar nO 95,

de 1998.

Eis por que esta Relataria apresenta duas emendas ao
Projeto de Lei nO 1.840, de 1996, ao fito de sanar os vIcias apontados.

Quanto ao mérito, endossamos cada linha de
argumentação do ilustre Autor do presente projeto de lei, traçada em sua
alentada justificação.
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Com efeito, o assunto aqui tratado é relevante e oportuno e
decorre do comando enunciado no art. 13 da Constituição Federal. Sua

transformação em norma de direito positivo não implicará a vedação ou restrição
ao uso de textos, palavras e expressões em idioma estrangeiro nas obras

literárias, técnicas e científicas. mas a garantia do direito do leitor de conhecer a
respectiva tradução. que será registrada em lugar adequado nas próprias obras.

Todavia. com relação á pena prevista no art. 2°,
entendemos que o projeto em epígrafe merece reparos. Senão, vejamos.

A proposição remete ao art. 66 da Lei n° 8.078, de 1990,
sobre as seguintes infrações penais: fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir

informação relevante sobre a natureza. característica, qualidade, quantidade,
segurança, desempenho. durabilidade, preço ou quantia de produtos ou serviços.
Na hipótese que ora examinamos. não há presença de fraude, engodo ou
qualquer omissão de má-fé, para prejudicar o consumidor. Trata-se apenas de
obrigar ao uso do vernáculo nas literárias. técnicas ou científicas. diante do que

se remeta inadequada a referência à pena do art. 66 do Código do Consumidor.

Além do mais. nesse artigo se faz a distinção entre crime
doloso e culposo. o que se inviabilizaria nos casos de violação do referido

preceptivo legal.

Finalmente, registre-se que. nos casos de menor gravidade,
a tendência do direito moderno é substituir as penas de detenção e reclusão por
apenas alternativas. Entendemos que o projeto em tela deve ser reformulado

neste aspecto, pelo que passamos também a apresentar emenda, visando a tal
propósito.

Diante dos argumentos ora expendidos. nosso voto é pela
constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e boa técnica
legislativa do Projeto de Lei nO 1.840, de 1996, e, no mérito, por sua aprovação,
na forma das emendas anexas.

de 1999.
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E"ENDAS OFERECIDAS PELO RELATOR

Dê-se ao art. 2° do projeto a seguinte redação:

"Art. 2° A inobseN~ncia do disposto nesta Lei
sujeitará o infrator à pena de multa."

Sala da Comissão. e~ CJ f de ~u. ....... lo<.-<:, de 1999.

Março de 2000

ODRIGUES

Suprima-se o art. 3° do projeto.

Sala da Comissão, em I.Jr de \-.. ..J.. •• de 1999.

Suprima-se o art. 5 o do projeto.

Sala da Comissão, em oi de ~J.,.oQ de 1999.
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E msnçA E DE REDAÇÃO

PROJETO DE LEI N° 1.840, DE 1996

m- PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação:> em
reunião ordinária realizada hoje, opinou unanimemente pela
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovação, com emendas, do Projeto de Lei n° 1.84(\ de 1996, nos termos do
parecer do Relator, Deputado Bispo Rodrigues.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Ronaldo Cézar Coelho - Presidente, Inaldo Leitão, Iédio
Rosa e Ary Kara - Vice-Presidentes, André Benassi, Caio Riela, Fernando
Gonçalves, Jutahy Júnior, Léo Alcântara, Nelson Otoch, Vicente Arruda,
Zenaldo Coutinho, lulaiê Cobra, Coriolano Sales, Geovan Freitas, Mendes
Ribeiro Filho, Nair Xavier Lobo, Osmar Serraglio, Antônio Carlos Konder
Reis, Jaime Martins, Ney Lopes, Roland Lavigne, Vilmar Rocha, Geraldo
Magela, José Genoíno, Marcelo Déda, Waldir Pires, Augusto Farias, Fernando
Coruja, José Roberto Batoemo, José Antônio Almeida, Sérgio Miranda, Bispo
Rodrigues, Luciano Bivar, Ayrton Xerêz, Nelson Marquezelli, Odílio
Balbinotti, Júlio Delgado, Nelo Rodolfo, Mauro Benevides, Themístocles
Sampaio, Cláudio Cajado, Vic Pires Franco, Or. Rosinha, Or. Benedito Dias e
Jair Bolsonaro.

Sala da omiss"', em 30 de março de 2000
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EMENDAS AOOTADAS PELA COMISSÃO

N" \-CGJR

Dê-se ao art. 2" do projeto a seguinte redaçlo.

"Art. 2" A inobservincia do disposto nesta Lei
sujeitará o infrator à pena de multa."

Sala da C misslo, em 30 de março de 2000

RONAL~l~
Presiden~e

Suprima-se o art. 3° do projeto

Sal~ãO' em 30 de março de 2000

./ I

&~~~ l~ ~Q OO
Depu RONALDO CÉzÀliCO~H~\

Presidente

N°3 -ceJR

Suprima-se O art. 5° do projeto

siZCOllo, em 30 de ~arço ~ ~o~ ..
\JI.A,J-... I. tA..[~~)Q V(J

Depu do RONALDO eÉz co~\
President

Março de 2000
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PROJETO DE LEI
N~ 1.340-A, DE 1999

(Do Sr. Freire Junior)

Acrescenta dispositivo ao art. 1.503 da Lei nº 3.071, de 12 de janeiro de 1916, Código Civil, e
ao art. 262 da Lei nº 556, de 25 de junho de 1950 ~ Código Comercial; tendo parecer da
Comissão de Economia, Indústria e Comércio pela aprovação deste e do de nº 2.071/99,
apensado, com substitutivo (relatora: DEP. MARIA ABADIA).

(ÀS COMISSÕES DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO; ''E DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO - ART. 24, 11)

SUMÁRIO

I - Projeto Inicial

11 • Projeto apensado: PL 2.071/99

IJI • Na Comissão de Economia, Indústria e Comércio:
- termo de recebimento de emendas
- parecér da refatora
- substitutivo oferecido peJa relatora
- termo de recebimento de emendas ao substitutivo
- complementação de voto
- parecer da Comissão
- substitutivo adotado pela Comissão
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o Congresso Nacional decreta:

Março de 2000

Art. 1° Acrescente-se ao art. 1.503, da Lei na 3.071, de 1° de
janeiro de 1916.. o seguinte inciso:

UArt. 1.503 - ...

1- ...

\I •...

11I - •••

IV - se, vencida e não paga a divida, o credor não
comunicar este fato, imediata e simultaneamente, ao
devedor e ao fiador.

Art. 2° Acrescente-se ao art. 262 da Lei n° 556, de 25 de

junho de 1850, o seguinte parágrafo único:

Art. 262 - ...

Parágrafo único. Desonera-se, ainda, o fiador. quando.
vencida e não paga a divida, o devedor deixar de comunicar
seu vencimento, imediata e simultaneamente, ao devedor e
ao fiador, observadas as demais disposiroes do caput
deste artigo.

Art. 3° - Esta lei entra' em vigor na data de sua
publicaçao."

JUSTIFICAÇÃO

Ninguém discorda de que nossos Códigos andam mais que
necessitados de profundas transformações. O Comercial, por exemplo, tem

quase século e meio de vida. Na período, desnecessário dizer, as relações de
comércio, seja no campo nacional, seja no internacional, sofreram mudanças as

mais diversas, não contempladas, por isso mesmo. em nossa codificação
especifica.

o Código Civil é de 1916, apresentando. aqui.· uma
curiosidade histórica: surgiu quando o Século XX. a rigor, ainda não se tinha

iniciado, e" segue em vigor, quando o mesmo século já se-aproxima do fim.
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Mudanças se farão, assim o entendemos, com a

profundidade que os costumes exigem, os costumes sendo, como, de fato, o são,

a origem das leis.

Se nos animamos, no entanto, a propor uma simples

alteração, fazemo-lo exatamente porque, no particular, as modificações

enfrentadas no setor comercial e na área das relações cíveis, estão a exigir se

lhes dê feição mais moderna.

A fiança é instituição universal. A legislação' diz como e por

quem pode ser dada, como será aceita e, enfim, tudo o que se faz necessário

para lhe conferir validade.

o fiador é considerado responsável pagador pela divida,

resultante de contrato. Sua assinatura, juntamente com a do devedor, está a

indicar ao credor-contratante que a divida tem a garantia de fiador.

Quantos de nós já não teremos enfrentado a situação,

quase sempre constrangedora, de negar uma fiança? O constrangimento, é certo,

não se ·encerra aí. Atrasos, não pagamentos de aluguéis, de prestações

comerciais, acabam por chegar ao conhecimento dos fiadores e muitas vezes

lhes são exigidos pagamentos de débitos pelos quais se responsabilizaram muito

tempo depois do vencimento da obrigação.

Do ponto de vista legal, em pnnclplo, nada haveria a

modificar. O fiador que paga o credor, no lugar dó devedor, estará sub-rogado
nos direitos daquele, podendo, por isso mesmo, ir à Justiça exigir do devedor -

seu afiançado· que lhe pague o valor.

Tudo isto, de um ponto de vista estritamente teórico, é 
perfeito: g~rantem-se débitos, quitam-se débitos, resolvem-se os problemas de

ordem financeira.

Na prática, no entanto, as coisas não ocorrem desta

maneira. E isto, no mais das vezes, porque o fiador semente vem ter noticia da
(

divida, ou. de uma ou outra prestação vencida, depois de v~rios meses do

vencimento.
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Está claro que se o fiador recebesse o aviso de cobrança
no mesmo instánte em que o recebeu o devedor, seria mais fácil resolver a

pendência, até porque, de um ponto de vista essencialmente prático, o fiador
pode exercer a devida pressão sobre seu afiançado. fazendo com que, ao fim e
ao cabo" venha ele a satisfazer a obrigaçêo.

É fato que, na qualidade de interveniente na relação entre
credor e devedor, o fiador assume obrigações, mas existem obrigações frente a
ele assumidas pelo credor e devedor. E não cumpridas estas obrigações, estará

o fiador desonerado dos compromissos assumidos.

No Código Comercial essa desobrigarão do fiador está

expressa n9 art. 262. No Código Civil, no art. 1.006 (caso da novação) e, mais
explicitamente, no art. 1.503.

Parece-nos que os casos previstos em lei, de desobrigação
do fiador, ficariam mais completos e adequados se se estabelecesse como

condição de continuação da validade da fiança, depois de vencida a obrigação, a
comunicação ao fiador como explicado linhas atrás.

Estamos cientes de que, ante a necessidade de se

modificar, em sua profundidade, a estrutura filosófica de nossos Códigos, nossa
proposição pode parecer meramente tópica. Não discordamos totalmente

desta argumentação, mas sabemos, como todos nossos Ilustres Pares
sabem, dos constrangimentos e ônus efrentados por muitos fiadores, que

muitas vezes s6 tomam, conhecimento dos débitos vencidos, quando eles
atíngem cifras astronômicas.

Assim, estamos propondo uma solução de ordem
.prática imediata para que se evitem constrangimentos e ônus maiores, ao
fiador e, enfim, às partes envolvidas.
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São as nossas justificações ao Projeto de Lei, que se
inspirou em idêntico trabalho apresentado pelo ilustre, então Deputado
Augusto Carvalho.

de 1999..

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CÓDIGO CIVIL

LEI N° 3.071, DE 01 DE JANEIRO DE 1916

CÓDIGO CIVIL
.......................................................................................................................... , " ..

PARTE ESPECIAL
. -

...................................................................... lo ~ a ••

LIVROlII
Do Direito das Obrigações

.........................................................................................................................................,.

TÍTIJLO II
Dos Efeitos das Obrigações

- _ .

CAPÍTULO VII
Da Novação

................. _ •••• _ .~_ _ •••••••••• _ .. _ ••• 'lO ••••• _._ - __ a •••••••••••••••••••••••••••• " ..
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An. 1006. Importa exoneração do fiador a novação feita sem seu consenso
com o devedor principal.

.. , li 11 .

TÍTULO V
Das Várias Espécies de Contratos

• "'.1111.· 4 .

CAPÍTULO XVI
Da Fiança

.............................. Ir 11 ,. " ,1 ,~ ..

SEÇÃO lU
Da Extinção da Fiança

Art. 1503. O fiador, ainda que solidário com o principal devedor (artigos
1492 e 1493), ficará desobrigado:

I .. se, sem consentimento seu, o credor conceder moratória ao devedor;
-·lI - se, por fato do credor, for impossível a sub-rogação nos seus direitos e

preferências;
TIl - se o credor, em pagamento da dívida, aceitar amigavelmente do

devedor objeto diverso do que este era obrigado a lhe dar, ainda que depois venha a
perdê-lo por evicção.

•••••••••••••••••• " •••••••••• t>" 7 " .

CóDIGO COMERCIAL

LEI N° 556, DE 25 DE JUNHO DE 1850.

CÓDIGO COMERCIAL

PARTE PRIMEIRA
Do Comércio em Geral

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

Art. 262. O fiador fica desonerado da fiança, quando o credor, sem o seu
consentimento ou sem lhe ter exigido o pagamento, concede ao devedor alguma
prorrogação de termo, ou faz com ele novação do contrato (art.438); e pode
desonerar-se da fiança que tiver assinado sem limitação de tempo, sempre que lhe
convier; ficando, todavia, obrigado por todos os efeitos da fiança anteriores ao ato
amigável, ou sentença por que for desonerado.
............ ' 11 ,,1O 1O .. '" .. '" 101O '"1O •• '" ..

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

PROJETO DE LEI
N! 2.071, DE 1999

(Do Sr. Márcio Bittar)

:rescenta dispositivos ao art. 1.503 da Lei nO 3.071, 10 de janeiro de 1916 - Código Civil.e.
.j art. 262 da Lei nO 556, de 25 de junho de 1850 • Código Comercial.

(APENSe-SE AO PROJETO DE LEI NO 1.340, DE 1999)

o CONGRESSO NAOONAL decreta:

Art. 1°. Acrescente-se ao Art. 1.503, daLei N.o 3.071, de l~ de Janeiro de 1916, os
seguintes inciso e parágrafo único.

Art. 1.503......................................................................................................•..
I - " .
n :... .
m- " .
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IV - Se, vencida e não paga a divida, o credor não notificar eSté fato ao fiador, no
prazo de sete dias.

Parágrafo único. A notificação de que trata o inciso IV deste artigo será feita pelo
correio. no endereço constante no contrato de fiança., se não tiver o fiadOr comunicado, por
escrito, novo domicílio."

An. 2.°. Acrescente-se ao Art. 262 da Lei N.o 556. de 2S .Qe junho de 1850, os
seguintes parágrafos:

Art. 262 ., .
§1°. Desonera.se,~ o fiador, quando. vencida e não paga a divida. o credor

deixar de notificar este fato ao mesmo, no prazo de sete dias.
§20. A notificação de que trata o parágrafo primeiro deste artigo será feita pelo

correio, no endereço constante no contrato de fiança, se não tiver o Aador comu~. por
escrito, novo domicílio.

JUSTIFICAÇÃO

É consenso que os Códigos Comercial e Civil há muito necessitam de
transformações. O primeiro data da metade do século passado. mais precisamente de 2S de
junho de 18S0. o segundo é de janeiro"de 1916. Não é preciso umito esforço para perceber
que as mudanças pelas quais passou a sociedade durante esse tempo tomaram inadequados
muitos dos institutos vigentes.

A reforma do Código Civil, já em andamento, haverá de tratar a questão de modo
a a1ualizá-Io vis à vis a realidade brasü~ o que não que não significa que devamos
restringir ou limitar a capacidade legislativa no sentido de propor modificações que
julpmos oportuD8S e necessárias.

TI'IItImOs aqui de um instituto univeisal, a fiúça. 1ltulo do Capítulo XVI do
Código t::ivil;' é definida como a promessa feita por uma ou mais pessoas de satisfazer a
obripçio de um "de\oedor, 'se este não a. cumprir, astegU1'I11do ao credor o seu efetivo
cumprimeDto. OI artigos de il.4&1.... 1.504 estabelecem todos os aspectos referentes aos
requisitos, às~ abrangência, valor, validade, nulidade, recusa do fiador, efeitos e
extinçIo • fiaDça. É um instituto profimdamcmte disciplinado em Lei.

Um aspecto.. enttetanto. por DOS parecer em desacordo com os costumes, que no
fundo do aorigem da Lei; motiva a presente proposição.

Mesmo considerando o disposto no Art. 1.496, segundo o qual, o fiador terá
direito de reembolsar-se, podendo recobrar do devedor tudo quanto"despendeu comcap~

juro~ cláusula penai, despesas procesljuaist perdas e danos etc., é importante ter em conta
que no mais das vezes, deixa o fiador de agir preventivamente, estimulando ou
pressionando o devedor a honrar seu débito, porque somente é informado da inadimplência
meses depois da data de vencimento do débito, quando este já soma várias prestações em
atraso.

Desde que o fiador é solidário com o devedor principal, é justo e necessário que
acompanhe pari passu a relação entre as partes principais. ~btendo a partir daí, condições
de monitoramento de suas próprias obrigações.
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No Art. 1.503 do Código Civi~ assim como no Art. 262 do Código Comercial,
estio claras as cansas de desobrigação do tiador~ entre as quais nada coDSta relativamente à
tempestividade da infonnaçio do atraso.

Ora, se ao fiador incumbe a obrigação plena pelo devedor~ que razio subsiste para
que não deva estar informado do curso da relação contratual entre credor e devedor? Porque
deverá ser surpreendido por atrasos de vários dias ou meses?

Nestes termos é que propomos a desobrigação do fiador que deixe de ser
informado pelo credor, do atraso, no prazo de 07 (sete) dias, tempo suficiente para uma
comunicação simples pelo colreio,-pela qual cumprÚà o c:reclor a obrigação estabelecída.
Esperamos assim., atender à necessidade de aperfeiçoamento do il,lStituto da fiança e das
relações contratuais.

Sala das Sess6es. em j!f de J.l de 1999

~~flW~
Del:1UUU~lARJCIO Bl'ITAR ( PPS-AC)

LEGISLAÇÃO errADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS· CeDI

LEI N° 3.071, DE 1° DE JANEIRO DE 1916

CÓDIGO CIVIL

.............................! ••••••••••••••••,. ...; .

PARTE ESPECIAL
............................................................................................4.·••••••••••••••••~••••.••••••

LIVRam
DO DIREITO DAS OBRIGAÇÕES

..•.......•.•.•.•....••••..•..•••.••••••.•..•.••••.•..•....•.......•.........~ ..

TíTuLo v
DAS VÁRIAs ESPÉClES DE CONTRATOS

......_ .
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CAPíTuLo XVI
DA FIANÇA

Março de 2000

SeçloI
Disposições Gerais

Art. 1481. Dá-se o contrato de fiança, quando uma pessoa se obriga
por outra, para com o seu credor, a satisfazer a obrigação, caso o devedor não
a cumpra.

Art. 1482. Se o fiador tiver quem lhe abone a solvênci~ ao
abonador se aplicará o dispost{) neste Capítulo sobre fiança.

Art. 1483. A fiança dar-se-á por escrito, e não admite interpretação
extensiva.

Art. 1484. Pode-se estipular a fian~ ainda sem consentimento do
devedor. -

Art. 1485. As dívidas futuras podem ser objeto de fiança; mas o
fiador, neste caso, não será demandado senão depois que se fizer certa e
-líquida a obrigação do principal devedor.

Art. 1486. Não sendo limitada a fiança, compreenderá todos os
acessórios da dívida principal, inclusive as despesas judiciais, desde a citação
do fiador.

Art. 1487. A fiança pode ser de valor inferior ao da obrigação
principal-e contraída em condições menos onerosas.

.Quando exceder o valor da dívida, ou for mais onerosa que ela, não
valerá senão até ao limite da obrigação afiançada.

Art. 1488. As obrigações nulas não são suscetíveis de fiança, exceto
se a nulidade resultar apenas de incapacidade pessoal do devedor.

Paragrafo único. Esta exceção não abrange o caso do Art. 1259.

Art. 1489. Quando alguém houver de dar fiador, o credor nIo pode
ser obrigado a aceitá-lo, se não for pessoa idônea, domiciliada no município,
onde tenha de prestar a fiança, e n~ possua bens suficíentes para
desempenhar a obrigação.
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Art. 1490. Se o fiador se tomar insolvente, ou incapaz, poderá o
credor exigir que seja substituído.

Seçion
Dos Efeitos da Fiança

Art. 1491. O fiador demandado pelo pagamento da dívida tem
direito a exigir, até à contestação da lide, que sejam primeiro excutidos os
bens do devedor.

Parágrafo único. O fiador, que alegar o beneficio de ordem a que se
refere este artigo, deve nomear bens do devedor, sitos no mesmo mUDiçipio,
livres e desembargados, quantos bastem para solver o débito (Art. 1504).

Art. 1492. Não aproveita este beneficio ao fiador:
I .. se ele o renunciou expressamente;
li - se se obrigou como principal pagador, ou devedor solidário;
III - se o devedor for insolvente, ou falido.

Art. 1493. A fiança conjuntamente prestada a um só débíto por mais
de uma pessoa importa o compromisso de solidariedade entre elas, se
declaradamente não se reservaram o beneficio de divisão.

Parágrafo único. Estipulado este bene~cio, cada fiador responde
unicamente pela parte que, em proporção,·lhe couber no pagamento.

Art. 1495. O fiador, que pagar integralmente a dívida, fica~·
rogado nos direitos do credor; mas só poderá demandar a cada um dos~s
fiadores pela respectiva quota. "

Parágrafo único. A parte do fiador insolvente distribuir-se-á pelos

Art. 1494. Pode também cada fiador taxar, no contrato, a parte da
dívida que toma sob sua responsabilidade, e, neste caso, não será obrigado a

, mais.

outros.

Art. 1496. O dt;;,redor respo~de também ao fiador por todas as
perdas e danos que este pagar, e pelos q{~e sofrer em razão da fiança

Art. 1497. O fiador tem direito aos juros do desembolso pela taxa
estipulada na obrigação principal, e., não havendo taxa CODvenciona~ aos
juros legais da mora.
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Art. 1498. Quando O credor, sem justa causa, demorar a execução
iniciada contta o devedor, poderá o fiador, ou o abonador (Art. 1482),
promover-lhe o anda:m.ento.

Art. 1499. O fiador, ainda antes de haver pago, pode exigir que o
devedor satisfaça a obrigação, ou o exonere da fiança desde que a dívida se
tome exigível, ou tenha decorrido o prazo dentro no qual o devedor se
obrigou a desonerá..l0.

Art. 1500. O ftador poderá exonerar-se da fiança que tiver assinado
sem. limitação de tempo, sempre que lhe convier, ficaIl{~o, porém, obrigado
por todos os C?feitos da ftança, anteriores ao ato amigável, ou à sentença que o
exonerar.

Art. 1501. A obrigação do fiador passa-lhe aos herdeiros; mas a
responsabilidade da fiança se limita ao tempo decorrido até à mone do
fiador, e não pode ultrapassar as forças da herança

Seçlom
Da E~çio da Fiança

Art. 1502. O fiador pode opor ao credor as exceções que lhe forem
pessoais, e as extintivas da obrigação que compitam ao devedor princip~ se
nIo provierem simplesmente de incapacidade pessoal, salvo o caso do Art.
1259.

Art. lS03. O fiador, ainda que solidário com o principal devedor
(artigos ~492 e 1493), ficará desobrigado: / .

I - se, sem consentimento seu, o credor conceder moratória ao
devedor;

n -~ por fato do credor, for impossível a sub-rogaçio nos seus
. direitos e preferências;

m-se o credor, em pagamento da dívida, aceitar amigavelmente do
I devedôr objeto diverso do que este era obrigado a lhe dar, ainda que depois
venha a perdê-lo por evicção.

Art. 1504. Se, feita a nomeação nas condições do Art. 1491,
parágrafo único, o devedor, retardando-se a execução, cair em insolvência,
ficará exonerado o fiador, provando que os bens por ele indicados eram, ao
tempo da penhora, suficientes para a solução da dívida afiançada.
•••• '4 •••• " ••••~. 1 11 " " " " •••••• A"" 11 .. ,. "'-

.............................................................................................................................
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CÓDIGO··COMERCw..
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.. ~.~ .." , , ~ " ..

PARTE PRIK:1EIRA
DO COMÉRCI6EME1ERAL

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

TÍTULOXIl
DA&FT4NÇAS EC~TAS DE CRÉDITO E ABONO

CAPÍTULo I
DAS FIANÇAS ,

.......... ,," _iõ ~.._.~ .

Art. 262. O fiador fica desonerado da fiança, quando o credor, sem
o seu consentimento ou sem lhe ter exigido o pagamento, concede ao
devedor alguma prorrogaÇão de termo, ou faz com ele novação do contrato
(art.438); e pode desonerar-se da fiança que tiver assinado sem limitação de
tempo, sempre que lhe convier; ficando, toda~ obrigado por todos OS
efeitos da fiança anteriores ao ato -amigável, -- ou sent~ça por que for
desonerado.

Art.263. Desonerando-se, morrendo ou falindo o fiador, o devedor
originário é obrigado a dar-nova fiança, ou pagar imediatamente-a:liívida
••••••••••••••••••••••••••1'•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Cl •• •••

..............."' _ .

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 1.340/99

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados. o Senhor Presidente determinou a abertura
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• e divulgação na Ordem do Dia das Comissões - de prazo para
apresentação de emendas, a partir de 13/09/99, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, em 20 de setembro de 1999.

IDA

COMISSÃO DE ECONOMIA. INDÚSTRIA E CO~ÉRCIO

PROJETO DE LEI N° 1.340, DE 1999

Acrescenta dísoositivo ao art. 1.503 da
Lei nO 3.071, ::e 1° de Janeiro de 1916 - Código
Civil e ao art. 262 da Lei nO 556. de 25 de
junho de 1950 - Código Comercial.

Autor: Deputado Freire Júnior

Relatora: Deoutada Mana de Lourd~Abadia

I - RELATÓRIO

A Prooosição em tela acrescenta dispositivos aos Códigos

Civil e Comercial. determinando o cancelamento aa otmgaçáo do 'fiador se.

vencida e não paga a dívida. o credor não comunicar este fato. imediata e

Simultaneamente. ao devedor e ao fiador.
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Justifica O Autor, nobre Deputado Freire Júnior. destacando

a necessidade de ajustes nos nossos já vetustos Códigos. muitas vezes

inadequados para os negócios jurídicos do mundo de hOle. Em particular. aponta

a situação. que considera injusta. de ser mUltas vezes chamado o fiador a
responder, de imediato. por uma divida já há muito vencida - e até acumulando

diversas parcelas não pagas -, quando não tinha conhecimento de que a
obrigação não fora honrada.

Com a alteração que se -propõe. como o fiador só

p~rmaneceria obrigado se. em conjunto e em simultâneo com o devedor. fosse

imediatamente comunicado da mora. teria condições de cedo pressionar o

devedor original para que cumprisse os compromissos.

Registra. por fim. que o PrOjeto oe 'Lei Ter-se-Ia inspirada

em trabalho com Idêntico objetivo. apresentado oelo ilUStre ex-Deputado Augusto

Carvalho.

, I:tndo o Prazo regimental. não foram apresentadas

emendas ao Projeto.

~ crrelatélih.

ti • VOTO DO RELATOR

Trata-se aquI. como destacou o Autor. de reapresentação

de ·Proleto. no caso do Projeto de Lei nO 3.406/97. ao então Deputado Augusto

Carvalho.

De se destacar Que a refenaa ProPosição tramitou, na

ieglslatura passaoa. nesta Comissão oe EconomIa. lnaustria e Comércio, tendo

sido aprovada. por unanimidade. com Substitutivo. em Reunião do dia 05 de

novembro de 1997, nos termos do Parecer e Voto do Relator. nobre Deputado

Hugo Rodrigues da Cuntta
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A partIr da completa concordâncIa que temos para com os

termos do concIso e percuCtente Voto então prolatado. pedimos..Jlcença para o

adotar na integra. como abaixo se expõe.

"É justo o cuidado e pertinente a iniciativa proposta pelo

Autor.

Em verdade. o contrato de fiança, como pensado

originalmente. supunha. por parte do fiador em relação ao afiançado, um elevado

grau de conhecimento e acompanhamento dos negócios. a ponto de assumir o
compromisso de honrar o avençado se faltasse o devedor original. Como, por

outra feita. é o contrato de fian~ acessório em retação ao compromisso que
garante. está de certa forma Implícito no mesmo que é responsabilidade do fiador

conhecer e acompanhar o cumprimento do negocIo onnCIPal.

Contuao. sabe-se Que. na prática cotlcsiana dOs negócios •
mesmo entre pessoas Juridicas - ."ão há forma de acompanhar o fiador as

atividades do afiançaao..PBfa verificar se este vem honranao corretamente os
compromissos assumidas.

Justifica--se. aSSIm. amplamente. como medida da mais

lídima justiça e correta adaptação dO ordenamento à realidade presente. que seja

obrigatória a notificação do fiador no caso de mora no pagamenjo..

Não obstante seu indiscutível ménto central. há de se

registrar. todavia. algumas falhas no Projeto em tela. as auais. apesar dê
acessónas. poaem trazer efeitos prejUdiciais para o comoromlSSO de fiança. e até

mesmo para as obrigações em geral. com sérias conSeQüências econõmicas.

razão pela qual buscamos saná·las com o Substitutivo em anexO:

Em primeiro lugar. se concordamos ser justa a obrigação

de se notIficar o fiaaor. não há porQue estenaê-Ia para se notificar. no caso.

também () devedor. Já que este tem mais do que certa obrigação de conhecer a

mora. Na verdade. a questão de quando seria obrigatória a notificação do

devedor. para Institui-lo em mora. encontra-se regulada no art. 960 do Código
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Civil. e não há motivo para impor nova disciplina à matéria. mesmo que a-penas

em relação ao contrato de fiança. Como está no Projeto. o credor sena

injustificadamente oenalizado. ao ter que comunicar o devedor. mesmo no caso

de uma mora desde ioga constituída - quando estabelecido contratuatmente .0

termo e o valor da divida. por exemplo -. sob pena de ver cair a garantia

concedida pelo contrato de fiança.

Por outra feita. há de se especificar e lirfiitar methor a

obrigação do credor de comunicar a mora. sob pena de facilitar em excesso a

desconstituição da fiança - ou de impor descabido custo ao credor -. o que traria

insegurança jurídica e. certamente. prejuizo à atividade econômica em geral.

Assim. propomos a especmcação de prazo de três dias para

a realização da notificação pelo credor. dispondo. contudo. em contrapartida. que
a mesma se dará pelo correio. no endereço "egtstraao no contrato. à falta .de
registro mais atual. Sem embargo. seri~ Inaaec:Jaao Imoor ao credor demasiado
ônus para a realização da notificação. e. senco esta realizada no Interesse-CIO
fiador. caoe a ete manter. junto ao credor. encareço atuallzaao. .

Lemoramos. alnoa. que c SubstitutivO apresentado corrige

tamoém falha cbntlda n~ errtenULàa.Praposlção.- Jáaue o Código ComercIai

Brasileiro data de 1850. e não 1950. como ali cc~sta.

Dadas as razões expostas. o Voto e peta aprovação do

Projeto de Lei nü 1 340. de 1999. nos termos do SubstitutiVO em anexo.

Sala oa Comissão. em.: I ·ca '. ·::e 1999.

I_,. ~ ..
• _#..A•• ..~

Deputada Mana ae Louraes Abadia

Relatora
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SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI N° 1.340, DE 1999

Acrescenta olSpOsitivos ao art. 1.503
da Lei nO 3.071. de '0 de janeiro de 1916 •
Código Civil e ao ano 262 da Lei n° 558. de 25
de junho de 1850 • Código Comercial.

Art. 1°. Acrescente-se ao art. 1.503. da Lei nO :r.071. de 1°

de janeiro de 1916. os seguintes inciso e parágrafo úruco:

IIArt. 1.503 .
. ~ .

1\ ~ .

111 , ~ ~

IV - Se. venCIda e não paga a dívIda. o credor não notificar

este fato ao fiador. no oram de três dias.
Parágrafo único. A notificação de Que trata o inciso IV deste

artigo será feita pelo correio. no endereço.constante no contrato de fiança. se não
tiver o fiador comunicado. por escrito. novo domicilio.Ir

Art. 20. Acrescente-se ao a.rt. 262 da Lei nO 556. de 25 de
junho de 1850. os seguintes parágrafos:

"Art. 262 .

§1°. Desonera-se. ainda. o fiador. quando. vencida e não
paga a divida. o credor deixar de notificar este fato ao mesmo. no prazo de' três
dias.

§2D
• A notrticação de Que trata o caragrato pnmeiro deste

artigo será feita peta correto. no enaereço constante no contrato oe fiança. se não
:iver O fiador comunicado. cor escrito. novo domIcilio.'

Sala as Comrssão. em~ c.e ..f D oe 1999.

-:'.-..,,:... .... :;V;J-

Deputada Maria'de Lóuraes Abaaia
Relatora
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TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
-

PROJETO DE LEI N° 1.340/99

Sexta-feira 31 13245

Nos termos do art. 119, caput, 11, do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, o Senhor Presidente determinou a abertura
- e divulgação na Ordem do Dia das Comissões - de prazo para
apresentação de emendas ao substitutivo, a partir de 25/10/99, por
.cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas.

Sala da Comissão, em 3 de novembro de 1999.

!'cO'Mtã~ÃO D1:J!tONOMlA, INDÚSTRIA E. COMÉRCJO

PROJETO DE LEI N° 1..340, DE 1999
(ap,enso o Projeto de lei n° 2.071,-de-1999)

\

Acrescenta dispositivo ao art. 1.503 da
Lei n° 3.071, de 1° de janeiro de 1916, Código
Civil, e ao art. 262 da Lei nO 556, de 25 de
junho de 1950 - Código Comercial.

Autor: Deputado FREIRE JÚNIOR

Relator: Deputada MARIA ABADIA
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COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO

Março de 2000

Após a declaração de nosso voto, consubstanciado em

Substitutivo proposto ao Projeto de Lei nO 1.340, de 1999, apresenta-se.à nossa

análise uma nova proposição, o Projeto de Lei nO 2.071, de 1999. a qual, por

despacho datado de 17.11.1999, foi apensada ao projeto original.

Trata-se de proposta em tudo e por tudo-compatível com o

subsJitutblO apresentado por esta Relataria, com exceção do prazo estabelecido..
para comunicação da mora ao fiador, que, no projeto de lei sob comento, é de 7

(sete) dias.

Dado que consideramos significativa a dilação do prazo,

principalmente quando se trata de regiões onde o transporte de correspondência

se dá por vias marítimas, acatamos a sugestão proposta pelo Autor, e

aprovamos ambos os projetos de Jei, de nO 1.340 e 2.071, ambos de 1999, na

forma do Substitutivo desta Relataria, incorporando,--.ainda, a alteração

proposta pelo Projeto de Lei nO 2.071199, passando o §1° do Art. 262 da Lei

nO 556;'"Ci8 25 dQjunho de 1850, a ter a seguinte redação:

"§ 1° Desoftera-sB, ainda, o fiador, quando, vencida e não paga a divida, o
credor deixar de notificar este fato ao mesmo, no prazo de sete dias."

Sala da Comissão. em J 'éI de ~~L.\...0 de 2000.
'I

,h
, ,"
w~

Deputada RIA_A"BADIA

Relatora



Março de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

111 - PARECER DA COMISSÃO
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A Comissão de Economia, Indústria e Comércio, em
reunião ordinária realizada hoje, APROVOU unanimemente o Projeto de
Lei nO 1.340/99 e o PL n.o 2.071/99, apensado, com Substitutivo, nos
termos do parecer da Relatora, Deputada Maria Abadia.

Estiveram presentes à reunião os Senhores
Deputados:

Enio Bacci - Presidente; João Sampaio, João Pizzolatti 
Vice-Presidentes; A1ex Canziani, Antônio Cambraia, Antônio do Valle,
Clementino Coelho, Emerson Kapaz, Gerson Gabrielli, José Machado,
Jur:andil Juarez, Luiz Mainardi, Maria Abadia, Mansa Serrano, Ricardo
Ferraço, Ronaldo Vasconcellos, Rubem Medina, Rubens Bueno e Zaire
Rezende

Sala da Comissão, em 30 de março de 2000.

~/~ ~ -.
...... - • i"' -...~ -." ....,.... ~ ~

~. - ----~--:7 -.;;> • -~

"---oeputado ENIO BACCI
Presidente

PROJETO DE LEI N° 1.340, DE 1999
(Do Sr. FREIRE JÚNIOR)

Acrescenta dispositivo ao art. 1.503 da
Lei nQ 3.071, de 1° de janeiro de 1916 - Código
Civil e ao art. 262 da Lei nO 556. de 25 de
junho de 1950 - Código Comercial.

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

Art. 1°. Acrescente-se ao art. 1.503, da lei nO 3.071, de 1°

de janeiro de 1916, os seguintes inciso e parágrafo único:
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"Art. 1.503 .

I - ."." t 'I I I " ..

1\ - .

111 - .

IV - Se, vencida e não paga a dívida. o credor não notificar

este fato ao fiador, no prazo de sete dias.

Parágrafo único. A notificação de que trata o inciso IV d~ste

artigo será feita pelo correio, no endereço constante no contrato de fiança, se não
tiver o fiador comunicado. por escrito. novo domicílio."

Art. 2°. Acrescente-se ao art. 262 da Lei nO 555, de 25 de
junho de 1850, os seguintes parágrafos:

'IArt. 262 .

§1°. Desonera-se, ainda. o fiador. quando, vencida e não

paga a dívida, o credor deixar de notificar este fato ao mesmo, no prazo de sete
dias.

§20. A notificação de que trata o parágrafo primeiro deste
artigo será feita pelo correio, no endereço constante no contrato de fiança, se não
tiver o fiador comunicado, por escrito. novo domicilio."

Sala da Comissão. em 30 de março de 2000.
.--...
----/

C-.-: ~ C
.. lJL[:,; ~ ~--~---- -Deputado ENIO BACCI

Presidente
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~ROJETO DE IJEI
N! l.663-A, DE 1999

(Do Sr. Enio Daeei)

Sexta-feira 31 13249

Proíbe a fabricação, comercialização e utilização, em todo o Território Nacional, de redes de
pesca, com malha inferior a 05; tendo parecer da Comissão de Economia, Indústria e
Comércio pela aprovação (relatora: DEP. ANA CATARINA).

(ÀS COMISSÕES DE ECONOMIA) INDÚSTRIA E COMÉRCIO; DE AGRICULTURA E
POUTICA RURAL; E DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO (ART.54) • ART.24,
11)

SUMÁRIO

I - Projeto Inicial

\I - Na Comissão de Economia, Indústria e Comércio:
- termo de recebimento de emendas
• parecer da refatora
- parecer da Comissão-



132S0 Sexta-feira 31 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2000

o CONGRESSO NACIONAl. decreta:

Art. 1° - Fica proibida a fabricação. comercialização e utilização
de redes de pesca. com malha inferior a 05, em todo o território nacional.

Art. r - Os infratores desta lei. terão suas redes de que trata o
anigo lO, apreendidas em definitivo.

Art. 30
- Em caso de reincidência.. além da apreensão definitiva de

todo o material de que trata a lei, os fabric~"':es infratores serão multados em.
500 UFIRs: os comerciantes serão multados em 300 UFIRs e os que utilizarem
as redes, serão multados em 100 UFlRs;

Art. 4Q
~ Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 5D
- Esta lei entrará em vigor na data de sua pul)licação.

JUSTIFICATIVA

A maioria dos pescadores profissionais, que sustentam suas
famílias apenas com o resultado da pesca. sabem da grande necessidade de
preservação da natureza.

Tendo em vista a poluição e outros fatores que contribuem
para a destruição gradual do meio ambiente, aumenta a necessidade de
conscientização e participação decisiva de todos os cidadãos, no sentido de
melhorar as condições de vida do planeta. mesmo que atraves de simples
gestos, que num primeiro momento podem parecer sem importância.. mas que
no somatório, significa vida ou morte.

Mas sempre existem os desinformados, os alienados, os sem
compromisso e até os inescrupulosos, que podem e devem ser contidos através
das leis.

Há a necessidade de se regular o setor. mesmo em se
tratando de profissionais conscientes. pois se a lei permite. é mais uma prova,
um sinal de que nào está se cometendo irregularidade.

Todas as leis servem como informações e parâmetros, além
de alertarem os cidadãos para o que se pode ou nào pode fazer- sem prejuízo
para a. coletividade.

Portanto, a proposta que apresento. pode não ser a mais
completa com a punição correta., mas cenamente servirá de alerta e~



Março de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-ferra 31 13251

principalmente. conscientizará e demonstrará que pescar com redes de malha
menor do que 05. causa prejuízos à natureza.

Trata-se de mais umà medida voltada à preservação do
nosso meio ambiente. que beneficiará todo o país. inclusive os próprios
pescadores profissionais, além de conscientizá-los e orientá-los para a
necessidade premente de preservação da vida e do nosso futuro.

Sala das sessões jLl I 8/1999.'--..,~ :.:---a - ~-~~.- --,.....,.:~ - -
~ - -----

DEPUTADO ENIO BACC/- PDT/RS

'COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 1.663/99--
Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento Interno da

Câmara dos Deputados, o Senhor Presidente determinou a abertura
- e divulgação na Ordem do Dia das Comissões - de prazo para
apresentação de emendas, a partir de 30/11/99, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, em 7 de dezembro de 1999.
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1- RELATÓRIO

OlÂRIo DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2000

o presente projeto de lei. de iniciativa do ilustre Deputado

Ênio Baccl. tem por finalidade proibir a fabricação. comercialização e utilização.

no território braslieiro. de redes àe pes~a com malha menor que 5 (cinco).

Em seu art. 2°. o projeto determina que os infratores dessa

proibição terão suas redes apreendidas definitivamente e. no art. 3°. estabelece

que os casos de reincidênCia estarão sujeitos. adicionalmente. a multas

diferenciadas para usuários (1QO.lJFIRs), comerciantes (300 UFIRs) e-fabricantes

(500 UFIRs).

No prazo regimental não foram ~ntadas emendas ao
proJeto.

É O relatório.

.

11 - VOTO DO RELATOR

Nos ultimas anos. com os fortes Impactos que o ajuste fiscal

tem provocado no nível de atividades econômicas e. por conseqüência. na oferta

de postos de trabalho. toma-se cada vez mais importante que os homens

públicos preocupem-se em buscar iniciativas que preservem as condições de

produção nos setores importantes de atividade, para que não se coloque em risco
sua continuidade. no médio e longo prazos.

Os setores extrativistas utilizam-se de insumos' disponíveis

na natureza e: por ISSO. dependem crucialmente da disponibilidade desses

recursos para prosseguir com suas atívidades.

Esse é o caso da atividade pesqueira. cuja cOQtinuidade

está vinculada ao CUidado com que.é exercida e. naturalmente. à forma· como se

garante a reposição ou reprodução dos cardumes.
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Ocorre que, em períodos de crise. quando o desemprege.

cresce. muitas pessoas buscam nesse tipo de atividade o seu sustento sem. no

entanto. compreender essa necessidade de realizá-Ia de forma criteriosa. que

busque compatibilizar a pesca com a preservação das espécies fundamentais

para o seu exercícIo em escala econômica.

Por ISSO. a Iniciativa do nobre Deputado Ênio Bacci reveste

se da maior importância.

É necessário Que a legislação coloque limites à atividade

pesqueira de forma a evitar que ela seja praticada de forma predatória e
agressiva ao meio ambiente. colocando em risco a sua sobrevivência enquanto

segmento produtivo.

A proibição de fabricação. comercialização e utilização de

redes com malha menor que 05 (que mede 50 mIlímetros de nó a nó. em sentido

diagonal) evita a pesca em grande escala de espécimes pequenos e filhotes.

Com ISSO,_ eleva-se a probabilidade de -que--os fHhotes atinjam a idade adulta e

concluam os ciclos de reprodução que garantem a sobrevivência das espécies.

Pelo exposto. entenaemos que a iniciativa deve merecer

acolhida nesta Casa e. portanto. nosso voto é pela aprovação do Projeto de Lei

n° 1.663. de 1999.

Sala da ComIssão. em ;&- de de 2000.

~> ,'.:. /~.,.."
• . 'I .-t

.I -, " '... / .... 1..~
Deputà-oa-Àna Catanna Alves .

Relatora
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111 - PARECER DA COMISSÃO

Março de 2000

A Comissão de Economia, Indústria e Comércio, em
reunião ordinária realizada hoje, APROVOU unanimemente o Projeto de
Lei nO 1..663/99, nos termos do parecer da Relatora, Deputada Ana
Catarina.

Deputados:
Estiveram presentes à reunião os Senhores

Enio Bacci - Presidente; João Sampaio, João Pizzolatti 

Vice-Presidentes; Alex Canziani, Antônio Cambraia, Antônio do Valle,
Clementino Coelho, Emerson Kapaz, Gerson Gabrielfi, José Machado,
Jurandil .Juarez, Luiz Mainardi, Maria Abadia, Marisa Serrano, Ricardo
Ferraço, Ronaldo Vasconcellos, Rubem Medina, Rubens Bueno e laire
Rezende

Sala da Comissão, em 30 de março de 2000.

·""'-_--V-~~~I

DeputadsY'JOAO SAMPAIO
Presidénte em ~xercício

/
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PROJETO DE LEI
N~ 1.684-A, DE 1999

(Do Sr. Julio Redecker)

Sexta-feira 31 13255

DIspõe sobre dados a serem impressos nos talonários de cheques; tenckr parecer da
Comissão de Economia, Indústria e Comércio pela rejeição (relator: DEP. MARIAABADIA)_

(ÀS COMISSÕES DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO; DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO (MÉRITO); E DE CONSTITUiÇÃO 'E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO (ART.54) 
ART. 24,11)

SUMÁRIO

I - Projeto Inicial

11 - Na Comissão de Economià, Indústria e Comércio:
- termo de recebimento de emendas
- parecer da relatora
- parecer da Comissão
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oCongresso Nacional decreta:

Março de 2000

Art. 10 Ficam os bancos comerciais obrigados a imprimir nos
talonários de cheques de seus clientes os respectivos dados cadastrais atualizados relativos
ao endereço, número do registro na Receita FederaL telefone, e alem disso, no caso de
pessoas naturais. ao número da caneira de identidade e órgãõ emissor.

Art. 2° O descumprimento do disposto no ano }O, além das
penalidades administrativas previstas no art 44 da Lei Complementar nO 4.595, de 31 de

dezembro de 1964, ~ujeita os bancoS ao ressarcimento dos prejuízos que a ausência de tais

d:a.dos cause a terceiros.

Art. 3° Esta Lei entra em vigor 60 (sessenta) dias após sua

publicação.

JUSTIFICAÇÃO

o objetivo do presente Projeto de Lei é tomar mais segura a
utilização e o recebimento de cheques. ampliando assim sua aceitação como meío de
pagamento. E pratica usual no comercio a coleta de dados dos clientes. que, entretanto,

semem-se desconionaveis diante da .soJicitãção de tais dados. como se houvesse alguma

espécie de desconfiança. Com a obrigatoriedade de que os dados sejam impressos nos
talonmos de cheques. não haverá mais a necessidade de solicitá-los diretamente do

emitente do cheque. o que tàcilitará em multo o relacionamento das panes envolvidas em .
. uma transaçào comercial qualquer.

Por outro lado estamos seguros da possibilidade do Poder
Legislativo tratar da matéria por lei ordinária. seja porque a Lei Complementar do Sistema
Financeiro (Lei Complementar nO 4.595/64) não reservou para si o tTatamento do assunto,

seja porque a questão vem sendo reguiamentada por normas de hierarquia inferior, no

caso resoluções do Conselho Monetário Nacional.

Sala das Sessões. em~ d

f\/):J /
~'io
.~ ~ ~.. I
---r-T \

'",
Ci

1 de 1999.
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"'LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃOJ>E ESTUDOS LEGISLAnvos - Ct:DI'1

Sexta-feira:n 13257

LEI N° 4.595, DE 31 DE' DEZEMBRO DE 1964.

DISPÕE SOBRE A POLÍTICA E AS INSTITUIÇÓES
MONETÁRIAS, BANCÁRIAS E CREDITÍCIAS:t
CRIA O CONSELHO MONETÁRIa NACIONAL E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

•• " •••••••••••••• • 4 ..-.... .

CAPÍTULO V
Das Penalidades

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

~: .-1-4. As iDftações aos dispositivos de~ta Lei sujeitam as instituições
fmanceiras. seus diretores:t membros de conselhos administrativos, fIScais e
semelhantes, e gerentes. às seguintes penalidades. sem prejuízo de outras estabelecidas
na legislação vigente:

I • advertência~

rr - multa pecuniária variável;
IH - suspensão do exercício de cargos;
IV - inabilitação temporária ou pennanente para o exercício de cargos de

direção na administração ou gerência em instituições financeiras;
V - cassação da autorização de funcionamento das instituições fmanceiras

públicas, exceto as federais, ou privadas;
VI - detenção~ nos tennos do § 70 deste artigo;
VII - reclusão. nos termos dos artigos 34 e 38, desta Lei.
§ 10 A pena de advertência será aplicada pela inobservância das disposições

constantes da legislação em vigor, ressalvadas as sanções nela previstas, sendo cabível
também nos casos de fornecimento de infonnaçães inexatas, de escrituração mantida
em atraso ou processada em desacordo com as normas expedidas de confonnidade
com o art. 4, XII, desta Lei.

§ 2° As multas serão aplicadas até 200 (duzentas) vezes o maior salário
mínimo vigente no País, sempre que as instituições fmanceiras, por negligência ou
dolo:

a) advertidas por irregularidade~ que tenham sido praticadas, deixarem de
saná-las no prazo que lhes for assinalado·pelo Banco Central da República do Brasil;

* O Banco Central da República do Brasil porforça do art. IOdo Decreto-Lei nO 278, de
28 de fevereIro de 1967, passou a denominar-se Banco Central do Brasil.
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b) infringirem as disposições desta Lei relativas ao capital, fundos de
reserva encaixe~ recolhimentos compulsórios~ taxa de fiscalizaÇão~ serviços e
operações t não- atendimento ao disposto nos JUtigos 27 e 33, inclusive as vedadas nos
anigos 34 (incisos II a V), 35 a 40 desta Lei. e abusos de concorrência (art. 18, § 2°);

c) opuserem embaraço à fiscalizaÇão do Banco Central da República do
Brasil.

§ 3° As multas cominadas neste artigo serão pagas mediante recolhimento ao
Banco Central da República do Brasil~ dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados
do recebimento da respectiva notificação, ressalvado o disposto no § 5° deste artigo e
serão cobradas judicialmente, com o acréscimo ;1a mora de 10/0 (um por cento) ao mês,
contada da data da aplicação da multa, quando não forem liquidadas naquele prazo.

§ 4° As penas referidas nos incisos fi e IV, deste anigo, serão aplicadas
quando forem verificadas infrações graves na condução dos interesses da instituição
fmanceira ou quando da reincidência específica.. devidamente caracterizada em
transgressões anterionnente punidas com multa.

§ 5° As penas referidas nos incisos II~ lU e IV, deste artigo, serão aplicadas
pelo Banc() Central da República do Brasil admitido recurso, com efeito suspensivo"
ao Conselho Monetário Nacional, interposto dentro de 15 (quinze) dias, contados do
recebimento da notificação.

§ 6" É vedada qualquer participação em mu1tas~ as quais serão recolhidas
integralmente ao Banco Central da República do Brasil.

§ ?O Quaisquer pessoas físicas ou jurídicas que atuem como instituição
fmanceil"a.: sem estar devidamente autorizadas ~lo Banco Central da República do
Brasil, ficam sujeitas à multa referida neste artigo édetenção de 1 (um) a 2 (dois) anos"
ficando a esta sujeitos~ quando pessoa jurídica, seus diretores e administradores.

§ 8° No exercício da fiscalização prevista no art. 10, VIII, desta Lei, o Banco
Central da República do Brasil poderá exigir das instituições fmanceiras ou das
pessoas fisicas ou juridicas. inclusive as referidas no parágrafo anterior, a exibição a
funcionários seus~ expressamente credenciados, de documentos, papéis e livros de
escrituração, considerando-se a negativa de atendimento como embaraço à
fiscalização. sujeitos à pena de multa, prevista no § 20 deste artigo, sem prejuízo de
outras medidas e sanções cabíveis.

* TnClSO VIlI passado a IXpeja Lei n Q 7.730. de 31 deJaneiro de 1989.
§ ~A pena de cassação, referida no inciso V, deste artigo~ será aplicada pelo

Conselho Monetário Nacional, por ,proposta do Banco Central da República do Brasil,
nos casos de reincidência especifica de infrações anteriormente punidas com as penas
previstas nos incisos lU e IV, deste artigo.
. - "

• <.......................................................................................................................................................
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COMISSÃO DE eCONOMIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 1.684199

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, o Senhor Presidente determinou a abertura
- g---divulgação na Ordem do Dia das Comissões - de prazo para
apr,esentação de emendas, a partir de 30/11/99, par cinco sessões.
ESgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, em 7 de dezembro de 1999.

I • RELATÓRIO

Submete-se ao exame desta Comissão o projeto ~e lei em

epígrafe. de -autoria do nobre Deputado Júlio Redecker, que intenta introduzir,

mediante determinação legal. certas informações nos talonários de cheques

emitidos pelos bancos comerciais.

São estas: número do registro junto à Receita Federal,

número da.carteira de identidade e órgão emissor (no caso de pessoas naturais"
endereço e telefone do emitente.
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Argumenta o nobre autor que o objetivo da iniciativa é
aumentar a segurança da utilização e recebimento de cheques, tomando,

destarte, maior a sua aceitação como meio de pagamento, evitando, por outro
lado, constrangimentos aos clientes, surgidos do inevitável questionamento sobre
estas ínfe>rmações todas as vezes que um comerciante recebe um cheque.

~ ainda. que a iniciativa pode ser tratada ao"1Tfvet1:Je
\e; ordinária, fá-que a matéria não é regulada pela Lei Complementar n° 4.595, de
1964. qUE~ rea.u1a o Sistema Rnanceiro Nacional.

No prazo regimental, não foram apresentadas emendas à
proposição.

É o- relatório.

II • VOTO DO RELATOR

Em que pese a meritória preocupação do ilustre autor com

a segurança das transações comerciais, não acreditamos que a proposta em tela

venha contribuir de modo relevante para tal intento.

Com efeito, deve-se considerar. de início, que afgumas das
informações postuladas, como o número do registro na Receita Federal (ele ou

CGC) e o número e órgão emissor do documento de identidade do emitente, já

são rotineiramente exigidos, estes últimos por força da Resolução nO 2.357, de

26.08.1998, do Conselho Monetário Nacional.

Quanto aos dados sobre endereço e telefone, tememos que

a divulgação impressa dos mesmos, ao invés de oenefícios, possa causar graves
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- transtornos aos correntistas, em casos como o de furto, roubo ou extravio de

cheques, expondo sua intimidade (lar ou sede) a malfeitores. Numa época

conturbada como a que vivemos, a privacidade e o sigilo são extremamente

valiosos para o cidadão, e estão acíma do discutível aumento da segurança

transacional proporcionada pela introdução gráfica das informações referidas.

QUanto a questão da competência, acerta o insigne autor

ao vislumbrar a via ordinária como apropriada à regulação do tema. É verdade, já

que o instituto do cheque tem como diploma legal básico a Lei nO 7.357, de

02.09.1985. Não vemos, contudo, qualquer inconveniente - ao menos enquanto

prevalecerem as prerrogativas a ele concedidas peta Lei nO 4.595/64 - de q~e o

Conselho Monetário Nacional continue a exarar normas relativas à matéria,
especialmente as desta ordem, que, por seu cunho eminentemente

administrativo, quedam melhor em norma infrafegal.

Face ao exposto. votamos pela rejeição do Projeto de Lei

nO 1.684, de 1999.

Sala da Comissão, em ;2 J de Jt."L f\.,{..·L/\.o de 2000.

~-
Deputada MARIA ABADIA

Relatora
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111 - PARECER DA COMISSÃO

Março de 2000

"-

A Comissão de Economia, Indústria e Comércio, em

reunião ordinária realizada hoje, REJEITOU unanimemente o Projeto de Lei
n° 1.684/99, nos termos do pacecer da Relatora, Deputada Maria Abadia.

Estiveram presentes à reunião os Senhores
Deputados:

Enio Bacci - Presidente' João Sampaio, João Pizzolatti 
Vjce-Presidentes; AJex Canziani, Antônio Cambraia, Antônio do Valle,
Clementino Coelho, Emerson Kapaz, Gerson Gabrielli, José Machado,
Jurandil Juarez, Lujz Mainardi, Maria Abadia, Marisa Serrano, Ricardo
Ferraço, Ronaldo Vasconcellos, Rubem Medina, Rubens Bueno e Zaire
Rezende.

Sala da Comissão, em 30 de março de 2000.

~.r-. ::::::::"-.ov_. __~__
~:-><::: ---

Deputado ENIO BACCl

Presidente
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N! 384-A, DE 1999

(Da Comisslo de Relaç3es Exteriores e de Deiesa Nacional)
Mensagem na 1.418199

Aprova o texto do Protocolo Adicional ao Acordo de Cooperaçlo Consular entre a República
Federativa do a_n e 8 República Portug.... pera proteçlo e Auiltência Con8ular 808 RUS
Nacionais em Terceiros Pa(ses, celebrado em Lisboa, em 1"1 de abril de 1899; tendo pal'8C8f'
da Comisllo de Conltituiçio e Justiça 8 de Redaçlo, pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa (relator: DEP. José Dirceu).

(A COMISsAO DE CONSTITUlçAO DE JUSTIÇA E DE REDAÇAo (ART. 54»

SUMÁRIO

I - Projeto Inicial

11 - Na Comiuio de ConstituiçAo e Juatiça e de Redaçlo:

- perecer do Retator
• parecer da Comisalo
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o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1° Fica aprovado o texto do Protocolo Adicional ao
Acordo de Cooperação Consular entte a República Federativa do Bnsil e a.
República Portuguesa para Proteção e Assistência Consular aos seus Naaonais
em Terceiros Países) celebrado em Lisboa, em 17 de abril àe 1999.

Parágrafo único. Ficado sujeitos à aprovação do Congtesso
Nacional quaisquer atos que alterem o referido Protocolo Adicional e o respectivo
Acotdo) assim como quaisquer ajustes complemenmms~ nos temlOs do inciso
I do artigo 49 da C.-onstituição Federal. acarretem encargos ou compromissos
gravosos ao patrimônio nacional

sua publicaçãO.
Art 2: Este Decreto Legislativo entra. em vigor na data de

Sala da Comissão. em 8 de dezembro de 1999·

MENSAGEM NO 1.418, DE 1999
(00 PODER EXECúTlVO)

Submete à consideração do Congresso Nacional O texto do Protocolo Adicionai 80 Acorào
de CooperaçIo Consular entre a República Federativa do Brasil e a Rept1b1ica POftUlIuesa
para ProteçAo e Assistência Consular aos seus Nacionais c!m Terceiros P8[sest celebrado
em Usboa, em 17 de abril de 1999.,

;

(As COMI&~.oES DE ~~ÇOES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL; E DE
CONSTlTUIÇAO E JUS'rlCA E DE REDAÇÃO (ART. 54»

Senhores Membros do Congresso Nacional,

De contonnidade com o disposto no artigo 84, inciso VIII, da CoDstituiçio Federal,
submeto à elevada consideraçio de V~~as Excel!ncias, acompanhado de Exposiçio de.Motivos do
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Seab.or'....'~ EsfacIo. -.mo. cIaJ':Re~ 'EXtfiiOR!t·O~'" do Pmtãcolo AdiCionai •
Moldo •.~ ConMd" eatR:~ .RÇública Fedefm,iva do·BI'IIi1 ~ a~.~. '
..~eAai....Coamdlr~seusNaci~ emT~~~1eIndo em LiSbóJ;
em 17de üri1 dê 1999.

Brasíiia, 28, de setellbro. 1999.

LEGISLAçÃO CITADA ANEXAD~ PELA
COO'RDENACÃO DE ESTL"DOS LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

........................................................................G ..""••••••••• .,·••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••

TínJLoIV
C. Orsanizaçlo dos POderes

..........................................................................._•.•o •••••••••••••••~ ~ 4' ~••••••••••••

CAPtnn..OlI
Pó Poder Ex~vCJl

••••••••••••••••••••••••,.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~•••• 'JI~.e.a••••••••••••••••••••••••• -: ..

Seçlon
lJas AtrlbIIlçIes do Presidente da Rep'bUca

Art 84. C~JHivativamente ao,Presidente~R9úbtica:

I - nomear eexonerar os Miíllstrqs de Estado;
lI'~,exercer, com o ailXilio dos MiiJiStros-de Estado,'.a direÇIo supeiior da

"~straçIo~ , . -
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IH - iniciar O pmcesso\legislativo7,·na forma e nos·casos prevSlos nesta
C_i~içlo;,.

IV'· sancionar, promulgar e- fazer publicar as leiS, 'bem· como' expedir'
decretos e regulamentos para sua fiel execuçlo:

V -,vetar projetos de 1~~ total ou parcialmente:

VI • d~ sotn a organizaçlo e o funcionamento da administraçIo
federaL na forma da lei:

<

vn - manter relações com' Estados· 'estrangeiros e acreditar seus
ftIlepMnresentelll!fttjUDI....ates diplomáticos:

vm - celebnB' tratad~ conVençaes e atos internacionais, sujeitos' a
referendo do Congresso Nacional:

IX - decletar o estado de d4=fesa e o estado de sí~o;
......................................................................................, "....................•.................
"' ,~ .

'Ii-.I 319 /IIRE....

Bras11ia, .. 14 da' setembro

Bxaelen1:1..i.ao senhor Presidente da Rapública,

d. 1999 •

8UbJ1t1to l& alta C9Ú8icleraq6o de· Vou. ExcelAncia o anexo

texto do Protocolo Adicional aO Aco~o, de cooper.crio Consular cmtre

a Rep1blica Pedárativ.a' do Bnaf'l 8. ·bpdblica' Portu;uHa para

P1'otaçio • ÀIIa1stlnci. Couular aO. seu lfaci~i. ... Tarc:eiz'aa

Pa1_, celebrado _ Lisboa, _ 17 de abril de 1'9'.
/' ., .' "' ...

2. O Protocolo, AdiCliQMl propoa1:o ta pqr obje1:1vo •
I '. • ". • .•

pzotec;lo 'conaular por ,Portuqal dO. lnt:ans_ ele' ',' naciOilaià "do
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ansil .. ~l,\4;le .nio .exista ~eparti;ão ·consular:: ~~leir~. e a ..p~.o

COftIIular pelo Brasil dos in'ter..... de nacionais port._'" onde. "

nlo alsu Repartiçio collllulai: de PC?tt:uqal, disposição cOIlpl....'tar,

ao art:iga 7' do AcOr:do de cooperação Cemsular para Pro1:eçio •

Aasts'tAncia Consular aos ••U Racionai. .. Terceiros pat..., de 20

de julho de 1995.

3. Ao inicia1:iva vem ao encontro da prioridade concedida pela
. .

Pol:t:tica Bxt:erna de Voa.a !xcellneia ia pro'tec;lo.de brasileiro. no
ex1:erior. Permitirá açliar a abrànqincia da assistlncia aos

nacionais, residente. ou em 1:rAnsito por r8CJ~6.s.nas quais nio

c'OntallOs C~II .representaçAo consular.. .Es~á assegurada, ._lor

possibilidade . da atendi_nto consular sem, no en.tan1:o, gerar o..
corr••pondente ac:résci.o de despesas COIl a JUIJlutellção de

repartiç6ea nu' localidades escolhidas.

4. C1.DIlpre sali.ntar que a iJlplemen~9io do presen~

Pro~colo Adicional ser6 mais UIl 8X81IPlo ccmcrato das

possi~ilid~~.~ de cooperaQlo entre o Brasil e POrtuqa~,

c:la .c~raçlo do ,Quint:o cerrtemb:io do D88Ó0brimentó.

5. COJl vis1:as ao encuinha1l8llto do Protocolo

b v"pe~as

.
Acl1clonal ao

Poder LaqislatiVO-, apresento' t.Í'b6m .' projeto de. . 'lIeDSaga .ao
,

conqres.~ Nacional-
Raspeitosamenta..

G~
LUl:Z FEL~J DE SEIXAS' CQRR!A

'Ministro de .Estado, inÜrino., das aela9&e. Exteriores
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A. Rep~blica F~va do BI8SÜ

e

A Rep6blica Portuguesa
(doravante denominados "Partes Contratantes;,

Consider.ando_ a possibilidade de complementar o Acordo de
Coopaaçlo Consular para Proteçio_~ AssistênciaC~ aos seus Nacionais em
Terceiaps Palses, de 20 de julho de 1995, adi..- denominado Acordo, prevista no
seu AniSO VIII,

Acordam o seguinte:

ARTIGO l°

, .,. A, ~eçIo co~ular dos interesses ~ cidadlos. ~jJe~ ou
rD1'tlll\ÍtSeS~ .preVista 00 Artigo i do Acordo, é da ~ia exclusiVa'doS
~~uladtls de carreira e dfJS seções COIl$u.lares das Embaixadas de cada. uma das
Pmtes Contratantes.

2. No anexo imico ao presente Protocolo Adiçional do relacionados os
enn~nladn.~ de carreira e as seções consulares das Embaixadas aos quais Compele
.~ PMteçin e B.-;sist!ncia consular aos nacionais do outro pais.

A proteçlo consular. prevista no Anigo Ido A~do. inclui:..

I).assist!ncia em caso de morte:
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b) ãSsistência em 'caso de acidente ou de doenças -graves;

c) assislência em caso de detenção ou prisão:

d) assistência às vitimas de atos de violência:

Sexta-feira 31 13269

e) prestação de SOCOITOS e repatriação em situa~de difiçuldade~

t) evacuação.

ARTIGO 3°

. I. Os cidadãos de cada uma das ~artes -Contratantes. que solicitem
proteção consular. deverão fazer prova da sua nácionalidade. nos seguintes tennos: .

a) nacionais brasileiros mediante u apresentação de pu.qporte
bra~ileim válida. nu csneira 'de identidade válida expedida pela
~ecretarii.l de Segurança Pública dos ~stados ou dó Distfito Federai:

h) nacionais portugueses ~ mediante a apresentação ,de bilhete de
identidade ou de passaporte de cidadã() nacional válido.

:!. Em caso de perda ou roubo de dQCumenlos. deverã, ser contmnooa a
sun JUlciClnnlidadc .iul1lo UO Minislério dn:o; Rclaçc'les ,I ~xlcri()rcs ou do Mi~islérin dos
Negl)ciu~ I:strongeiros. (lU da representação consulàr do seu pais mais pró:\;mm.

ARTIGO ~\'

i\ in~criçàll C(lllSular uu'motricula ret~rida no Artigo"" di) Acordo c
)citu nüs ~cg'u'intc$ termos:

a) naci()nuis bra.~ileiros medianle aapresentaçãQ de passaporte
brasileira vàlido. t)U caneira de identidade valida. expedida,pela "
Secrelaría de Sêgurc1l1ça J'ública,dôsliStadoS ou do Distrito',F~I:
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ht nacil)nui~ portu8ueses mediante ti apresentação dê hilhele de
identidade de cidadão nacional \'~ilidtl.

ARTIGOSO

Os consulados de carreira e as seções consulares de cada uma das
Panes Contratantes poderio. em caso de manifesta urgência e nIo dispondo dos
impressos referidos no Artigo III do Acordo. utilizar os seus próprios modelos de
impressos nos atos ~cados a favor dos nacionais da outra parte Contratante.
overbando nos mesmos Il mcnçilo da nacionalidade do benel1ciário do-AIo.

I.. Os emolumentos, devidos pela prática dos atos consulares li que se
refere O presente P~t serIo cobrados em confOl"llrid.adc com a .... de
1!tn()Iumentos vigente..nos postos consulares que praticam os mencionados atos...e
reverteria a favor ãos. respectivos cofres consulares.

2. O disposto no número anterior não prejudica a eventual aplicação de
imposto. ta~a ou similar previ~to na lei interna do Estado do nacional requerente.
'nóito da legalização dó documento.

ARTIGO 7<'

I. Nos ca.c;os de prestação de SOCOITQS, ou de repatriação haverá lugar a
c'lf'lpromi~ de reembolso da totalidade das respectivas despesas efetuadas.
acrescido. quando for caso disso. das Ulxns ou emolumentos consulares aplicáveis.

2. Salvo casos dê extrema urgência a.proteção prevista no Anigo V do
Acordo ndo poderá serpreslada nem poderio ser concedidos ou aUlori7.ados
adIantamentos. aUKiÍios pecuniários ou cobertura de despesas. sem autori7.ação do
competente' Ministério dos Negócios Estrarigeiros ou posto consular mais próximo.

3. A menos que as autoridades de cada uma das l'artes Contratantes
e~prc!Wll11C11le II dispensem dever-se-á sempre obter um cqmpromisso de
~hnI~) para -o totalidade das despesas efetuadas. acrescido quando for caso
dis.IIlO.,das. ta.xas ou emolumentos consulares aplicáveis.
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..J. O Governo da Pane Contratante, da -Ilacionalidade do requerente.
reembolsar:i todos os despesas. a pedido do Governo do outra Parte 4U~ preste
assistênciu.

5. () compromissu lIc rccmhulstl revcstirá u Ihnna ue decl~rac;àl) escrita
puru o el'Cito.

ARTIGO 80

A Parte Contratante que proceda a operações de evacuação dos seus
cidadãos. cuja segurança esteja em perigo em pais terceiro, poderá incluir naquelas
operações. os cidadãos da outra Parte Contratante, a pedido desta, que se
responsabilizará pelas despesas efetuadas éom os seus cidadãos.

ARTIGO 90

o presente Protocolo produz efeito a partir da data de troca de Notas
confirmando a' sua áprovação e manter-se-á em 'vigor d~te a vigência do
Acordo.

Feito em Lisboa, em..d.::J de abril de 1999, em dois, exemplares
originais. l1à língua portuguesa. sendo ambos os textos igualment~ aut~nticos,

(? . ~:./-
I~ C"t.-..

PF.lA REPUBLlC FEDERATIVA
DOS AS1L

Luiz 'Felipe Lampreia

.\ N.EX·O

Consulados de carreira do;Bras~l:

• Caiena
• Ciudad dei E$te
• Ciudad Guayana'
• Houston
• Santa Cruz de la Sierra

d: 6-
PELA REPÚBLICA PORTUGUESA

Jaime Gama
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Consulares de carreira e' seçõeS consulares de Embaixadas de PortupI:

• Beira
• Ooa
• Kinshasa
• Lusaca
• SIoTomé

,M'iio ni 1.670 • C. Civil...

Seahor,Primeiro Secretário.

Em 28 de setellbr.e de 1999.

EDcaminbo a asa SecIétaria Meusagem' do ExceJentillimo SeDbor~ da
República ré~va' ao textO Protocolo AdiciOnal 8Ô ACOIdo de Cooperá;Io Consular eJltIe a
Répública. FedeIativa dO BlJIil e a Repúblicà 'PortUguesa para Proteçio e Assistencia Coasulir aos
seus Nacionais em'TerceirOs Paises.

Atenciosamente,

,
I

o PARENtE
~;DC1Cda Casa Civil

da Presidancia da República

A Sua Excelàcia o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
~o da Cimara dos Deputados
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COMI_O DE RELAÇOES EXTERIORES E DE D~~lESA NACIONAL

I • RELATÓRIO

Encaminha o ExceIentfssimo senhor Presidente da República

ao Congresso Nacional a Mensagem 1418, assinada de 28 de setembro do ano em

curso, acompanhada da Exposlçlo de Motivos nO 3191MRE. datada do mesmo mês.

referente ao texto cio Protocolo Adicional ao Acordo de Cooperação Consular entre

a R8p6b1ica Federativa do Brasil e a Rep6b1ica Portuguesa para ProteçAo e
AssI8tência Consular aos seus Nacionais em Terceiros Palses. celebrado em

lisboa. em 17 de abril de 1999.

Recebkla a Mensagem pela Clmara dos Deputados'~'8'

formalizados os autos de tramitaçAo com cópia do texto internacional devidamente

autenticada pelo Ministério d,e Relações Exteriores. foi a matéria disbibuída a esta
~ à ComIsdo de ConstituiÇAo e Justiça e de Redação. cumprfndo-se os requisitos

processuais atinentes à ltamitaçAo legislativa.

o ProtóCOfo em tela compõe-se de um preâmbulo. nove artigos

e um anexo. Tem 'por objetivo complementar o Acordo de Cooperação Consular

entre a Repílbllca Federativa do BrasU e a República Portuguesa para Proteção e

AIsfstência Consularaos seus Nacionais.

No ArtIgo 1 escIarece-se que a proteção consular dos

interesses dos cidadIos brasileiros ou portugueses, prevista no Artigo I do Acordo é

de competência exclusiva dos consulados de carreira e das seções consulares das

~ixadà8de cada uma das Partes 'Contratantes, p~ndo-se, no aneXO único ao

.Protocolo sob exame. a quais consulados de carreira e seçOes consulares das

Embaixadas compete assegurar proteçlo e assistência consular aos nacionais do
. ,

outro pais.



13274 Sexta-feira 31 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2000

No Artigo 2 especifica-se OS casos em" que- essa:,prOteçIo
consular aos nacionais do outro pais ocorre (por exemplo, casos de morte e
doenças graves).

o -AttIgo 3 prevê que, para a obtençlo'da assJstência consular

solicitada, deve ser feita prova de nacióhalldade, nos termos especificados no
diapositivo.

o AItIgo 4 trata da hipótese de inscriçlO consular ou

~Ia, confonne prevista no ArtIgo UI ao Acordo existente entre os dOis pai... e
que vem 8 ser complementado pelo ProtocoJo em discusslo.

o Artigo 5 refere..ee a medidas bull8Cl'áticas de substitulçlo de

formulários, em casos de urgência, em que nlo haja disponivel o material previsto

no Acordo (impnt8808 previstos no Artigo 11I).

No Arlifo 6 prevêem-se-os e~mentos devidos pela, prática
dos atos consulares.

No AItIgo 7 dispõe-se sobre -~,~s de prestaçAo de
socorros ou de repatriaçlo.

No Artigo 8 defibera-se a respeito" da hipótese de 8V8CfJ8ç1o

de' cidadlos de um dos pafses signatários cuja segurança esteja em perigo em pais

terceiro, podendo ser nela inclufdos os nacfonais do outro.paIs, a seu pedk:to,

ficando o mesmo responsável pelas despesas decorrentes da ~Yl:lcua~ de seus
nacionais.

o Artigo 9 trata da vigência do Protocolo Adicional.

t: o relat6rio.
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Na Exposiçlo de Motivos, assinada peta ExceIentíssimo

Senhor Embaixador Luiz Felipe Lampréia, Ministro de Estado das Relações

Exteriores, enfatfza-se que o Protocolo em tela tem por objetivo Ita proteçlo consular

por Portugal dos interesses dos nacionais do Brasil onde nio exista Repartição

consular brasUeIra e a proteção consular, pelo BrasU, dos interesses de nacionais

portugueses onde nAo eXista RepartlçAo consular de Portugal". contendo

disposlçOes complementares ao Acordo de Cooperação Consular para Proteçlo e

Assistência Consular aos seus Nacionais em Terceiros Palses, assinado em 20 de

julho de 1995.

Lembra-se. no documento. que o instrumento vem ao

encontro da prioridade estabelecida pela politica externa do atual governo de

ampliar a abrangência e ass~stência aos nacionais residentes' Oú em trânsito por

regi6es nas quais nosso pars não conta com proteção consular própria.

A "matéria não oferece maiores dificuldades . Trata-se de

reafirmar um Acordo de Cooperação Consular entre' pafses co-il111los. 'indo ao

encontro dos preceitos de política externa e de Direito Internacional P6blico

defendidos pelo Brasil e"da tradicional amizade 'entre as duas naÇces.

VOTO, pois, pela aprovação do texto do Protocolo Adicional ao

Acordo de Cooperação Consular entre a Republica Federativa do Brasil e a

República Portuguesa" pafa'1Proteção e Assistência Consular aos seus Nacionais em

Terceiros Palses, celebrado em Lisboa, em 17 de abril de 1999. nos termos do

projeto de Decreto "Législativo em anexo••

Sala da Comissão, em~ deJa~de 1999
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,

COMISSÃO DE RELACOES EXTERIORÉS E DE DEFESA NACIONAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NO t DE 199.9
(MENSAGEM·N°1.418, de 1999)

Aprova o texto do Protocolo Adicional ao
Acordo de Cooperação' Consular entre a
República Federativa do Brasil e a República
Pottuguesa para Proteção e AssisttJncia COfJ8l!/ar
aos seus Nacionais em Terceiros Palses.
celebrado em Usboa, em 17de abril de 1999.

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1I) Fica aprovado o texto do Protocolo Adicional ao Acordo
de Cooperação Consular entre a RepúbUca FederatiVa dó Brasil e a RepúbUcs
Portuguesa para ProteçIo e Assistência Consular aos seus Nacionais em Terceiros
Pálses, celebrado em lisboa, em 17 de abril de 1999.

RarégJ8fo único: Ficarão sujeitos à aprovação do Congresso
Nacional quaisquer atos que alterem o referido Protocolo Adicional e o respectivo
Acordo, assim como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do inciso J

do Art. 49 da Constituiç!o Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos
ao patrirnOnio nacional.

Art. 2°. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala da Comissão, em J der.l"'&-~de 1999.

~~
Relator

111 • PARECER DA COMISSÃO

. A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional,
em reunião ordinária realizada hoje, opinou, unanimemente, pela aprovação da
Mensagem n° 1.418199, do Poder Executivo, nos termos do Projeto de
Decreto Legislativo'que apresenta, acatando o parecer do relator, Deputado
Edison Andrino.
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Estiveram presentes os Senhores Deputados: - Antonio
Carlos Pannunzio - Presidente, Amon Bezerra e Synval Guazzeli 
Vice-Presidentes, Aldir Cabral, Aroldo C~ Cláudio Cajado, Joaquim
FllH'lcisco, Werner Wanderer, Aracely de Paula, Bonifácio de Andrada, Clóvis
Vf;)lpi, Coronel Garcia, Luiz Carlos Hauty, Paulo Kobayashi, Nelson Otoch, Silvio
Torres, Alberto Fraga, João Herrmann Neto, Jorge Wilson, Mário de Oliveira,
Joio Magalhães, Jorge Pinheiro, zaire Rezende, Virgílio Guimarães, Waldomiro
Fioravante. Eduardo Jorge, Aldo Rebelo, Jair Bolsonaro, Paulo Mourão,
Fernando Gonçalves. José Carlos.Elias, José Thomaz Nonô, Neiva Moreira.
Haroldo Lima, Pedro Valadares e De Velasco.

Sala da Comissão, em 8 de dezembro de 1999

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

I • RELATÓRIO

o projeto de decreto legislativo em epígrafe propõe
a aprovação do texto do Acordo de Cooperação ConSOlar entre a
República Federativa do Brasil e a' República Portuguesa para
Proteção e Assistência Consular aos seus Nacionais em Terceiros
Países, celebrado em Lisboa, em 17 de abril de 1999.

O referido Protocolo tem por objetivo a proteçio
consular por Portugal dos interesses de nacionais do Brasil onde não
exista Repartição consular brasileira e a proteção consular pelo Brasil
dos interesses de nacionais portugueses onde nlo exista Repartição
consular de Portugal, disposição complementar ao artigo 7° do
ACorelo de Cooperação Consular para Pr~teção e Assistência
C'onsúlar aos seus Nacionais em Terceiros PaíseSt de 20 de julho de
1995.
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"~, ~osição de Motivos, o ilustre Ministro das
Relações Exteriores escreve que •A iniciativa vem ao enCQptro da
prioridade concedida pela Politica Externa de Vossa Excelência ~

proteção 'de brasileiros no exterior. Permitirá ampliar a abrangência
da assistência aos nacionais residentes ou em trânsito por regiões
nas quais não contamos com representação consular. Estará
assegurada maior possibilidade de atendimento consular sem, no
entanto, gerar o correspondente acréscimo de despesas com a
manutenção de repartições nas localidades escolhidas."

O projeto de decreto legislativo assevera, ainda, no
parágrafo único de seu art. 1°, que serão sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atQ.~ que possam resultar em revisão
do referido Protocolo Adicional e do respectivo Acordo, bem como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos do inciso I do art.
49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos
gravosos ao patrimônio nacional.

é o relatório.

11 • VOTO DO RELATOR

De acordo com o mandamento regimental desta
Casa (art. 32, 111, a), cumpre que esta Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação se pronuncie quaRto aos aspectos
constitucionais, juridicos e de técnica legislativa do projeto de decreto
legislativo em exame.

A proposição atende aos requisitos constitucionais
formais relativos à competência da Uniio e às atribuições do
Congresso Nacional, nos termos do que determina o art. 49, inciso I
da Constituiçêo Federal.

Outrossim, o texto do Protocolo Adicional ao
Acordo ora em an,lise está em conformidade com os req\lisitos
constitucionais formais ~ materiais em vigor ne- País.
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A' técnica legislativa emprêgada' no projeto • de
todo adequada, rílo h.~l1do reparos a-serem feitos à r&daçlo.

Isto posto, nosso v$ é pela constituqonalidade,
juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
nO 384. de 1999.

2000.
.Sala da Comisslo, em ;>-. de~ de~

lloputad~ DIRCEU
Relator

m-PAREÇERDACOMISSÃO

A Comisslo de Constituiçlo e Justiça e de~. em
reuniIo ordinária realiwfa hoje. opinou unanimemente pela
caostitucionalidade.juti~ e t6cnica legislativa do Projeto de Decreto
Legislativo nO 384199, nOs termos do parecer do Relator, Deputado 10sé
Dirceu.

• ...30doDWÇO~~ n,
'VV--<'",-' \. "'-.l ~

DeP'1tl\do RONALDo COELHO
Presidente

- Estiveram preseDte$ os Senhores Deputados:

Roualdo Cézar Coelho - Presidente. IDaIdo Leitlo, Hdio
Rosa c Ary Kara - Vice-Presidentes, André BeDassi, Caio RieJa. Fcmando
Goaçalves, Jutahy Júnior, Uo AlcAntara, Nelson Otoeh. ViçentÔ' A.mIü,

I ZeuaJdo Coutinho. ZUIaia Cobra, Coriolano Sales. Geovan Fíêitu, Mendes
Ribeiro Filho, Nair Xavier 1Abo, Osmar Serraglio, ADt6Dio Carlos KODder
Reis, Jaime MartiDs. Ney Lopes, RoIand Lavigne. 'Vilmar Rocha, G«aldo
Magela,10s6.Qénofno. Marcelo~WaldirPires, Augusto Farias, Fernando

CbrUjà", Jó~ Roberto Bato~hio, JoSé Ant&nio Almeida,' Sérgio MiraD.iIà, Bispo
,'Rodrigues, .l:.uciano Bivar, Ayrton Xerêz, Nelson ~11(; -Odilio
Baltiinótti, Júlio Delgado, Nelo Rodolfo, Mauro Benevides, TbemfstoCles,
Sampaio. CláUdio Cajàdo~ Vic Pires Franco. Or. ROlinha. Dr. Benedito Dias e
Jair Bolsonaro.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N! 404-A, DE 2000

(Da Comisslo de Relaç6el Exteriores e de Defesa Naâonal)
Mensagem. nO 1.871199

Apn.w O ato do Acordo .me o Governo da RepObIica Federativa do InIiI e o Governo de
IlrMlIOIn ".nçIode VIItaa para Titula.... de PaI.aportel NIICionaiI VAlidos. clllebr8do em
....... em 1- de 8IJtembro de 1999; tendo p&I"8C8r da 'ComiIIIo de ConItituiçIo • JUIIIça •
di RedIgIo, pela conatitUcionaHdâde. juridicid8de. t6cnk:a legislativa 8. no m6rito. ..
1IPIWIÇIo. com emenda (relator. OEP.JoIé Roberto BatochIo).

«ÀCOMI~ DE CP"STITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇAo»

SUMÁRIO

I • Projeto IniciII

H." ComiIIIo de ConItIuiçIo e Justiça e de Redaçlo:
.. pRcer'do Relator
• emenda aIIrecidI pelo Relator
.......Comlsalo
.. emenda.:lotada pela Comiado
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o CONGRESSO NACIONALdec~

An. 1° Fiea aprovadp O texto do Acotdo entre O Govemo da
República Fedemtiva do Brasil e o'Go~ó'dê' Isue1 sobre lSél1çio de VIStos
pua Tttulates de Passaportes Nacionais Vá1id;os, celebtado em Bmsüia, em 10 de
setembro de 1999. '

Puígrafo único. ,F~ sujeitos à. apm~ do Congresso
Nacional quaísquet atos'que possam resultar em tevisão do ·tcferido acordo, bem
como quaisquer ajus* complementszes cp;, nos~s do inciso I do art. 49, da
Constituição', Fedcn1, a.emetem énCat'gOs 'ou' cOlllFOmissos gíavosos ao
patrimônio nacionaL

Att. ~ Este Dec:teto rqisluivo entra em v1gor na data de
sua publicàçio.

MENSAGEM NO 1.sr1, DE 1999
, (DO PODER EXECUTIVO) .

Submete à consideração do Congresso Nacional o texto do Acordo entre o' GovernO da
RepúbliCa Fed~ dO'9r'8sil e:<o ,Governo de Israel SQbre~ de VIID.~
TibJlares de Passaportes Nacionais Válidos. celebradO em Brasília. em 1° de setembro de
196. .

(AS COMtssOES OcRELAçOeS EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL; E DE
CONSTrrUlÇÃO e JUSTIÇA E DE REDAçA,O)

Senhores Membros do Congresso Nacional,

De conf~dade com o~ItO nO artigo 84, ii1ciso v1n, da ~,mituiçio F~
submeto à elevada consi4eraç1o de VOIIIS Excel!Dciu. acompanhado de Exposiçicnle'MotiwI do
Seuhor Ministro de ~o <lu ReJaç6es Exteriores. o texto do Acordó ebtre '0 Govemo da

Rep6b1ica Federativa do Bruil e o Gowmo ~ Estado de Israel sobre 1RDÇIo de ViItós' PII'8
TUUIIres ele Pusaportes Nacionais ViJidoI, celebrado em Bruilia. em la de setembro de 1999.

BruíIia, 9
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"'t&GIJ}.oACÃoerrADA ANEXADA PELA
COORDENAÇAO DI: ES1'VDOS LEGISL\TlVOS- CeDI"

CONSTITUIÇÃO
DA

REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

Março de 2000

...........................................................................................................................
TínJLOIV

DA ORGANlZAÇÃO DOS PODE~
..........................................................................................................................

CAPÍ1lJLon
DO PODERExECtrnvo

...........................................................................................................................
Seçlo 11

Das AtrlbuiçGes do PresideDte da Repábliea

Art. 84.C~ privativamente ao Presidente da República:
I -nomear e exonerar os Ministros de Estado; "'..
11 • exercer.. com o auxilio dos Ministros de Estado, a direÇão superior da

administraçlo federal; ~ .
111 • iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta'

Constituiçlo~

IV • sancionar,1JfOII1ulgar e fazer publicaf as ,teis;'~ como expedir
decre10s eregulamentos para sua fiel execoçIo;

V • vetar projetos de lei, total ou parcialmente:
VI ..'CÜI1'OI' sobre aorganizaçlo e o funCionamento da adininisuaçlo' federal.

na tOrma da lei:
vn .. manter relações com Estados estrangeiros ,e acreditar seus

representantes diplomãticos; ,
VIII .. celebrar tratados, convenç6es e atos intêmaci~ sujeitos a

merenoo do Consresso NlCional~
IX • decreuIr o estado de defesa e o estado de sitió; .
X • dccmar eexecutll' a imervençIó federal;
XI OI l'ID1eter mcmsapm e plano de governo ao Consresso Nacional por

ocuilo da abertura da seaIo lepl81iva, expondo a siu.çeo do Pais e solicitando as
provid6ncias que julpr neceuirias;

XlI .. conceder indulto e comutar peDIS, com audiancia, se necessário, dos
óqIoI inItiIuidol em lei~

xm .. exercer o comando supremo das FOIÇu Armadas.. promover .-
oficiais.paerlis enomeá-Ios para os CIfIOS que 'lhes do privativos:
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'XIV .. nomear, após ~a~y~. pe~o Senado Fed~, os 1\Iüiistros do
Supremo Tribunal Federal' e dos Tribunais Superiores, os Governadores de Territórios,
o Procurador·Geral da Repúblicà,.o presiden~.e.os diretores do Banco Central e outros
servidores, quando detenninado em lei;

XV .. nomear, observado o disposto no art.73, os Ministros do Tribunal de
Contas da União; .'

XVI .. nomear os magistrados, nos casos previstos nesta Constituição, e o
Advogado-Genil da União; .

XVII .. nomear membros do Conselho da República, nos tennos do an.89,
VII',

XVIII .. convocar e presidir o Conselho da República e o Conselho de
Defesa Nacional;

XIX .. declarar guerra, no caso de agressão estrangeira, autorizado pelo
Congresso Nacional ou referendado por elt,. quando ocorrida no intervalo das sessões
legislativas, e, nas mesmas condições, decretar, total ou pscialmente, a mobilização
nacional;

XX • celebrar a paz, autorizado ou com o referendo do Congresso Nacional:
XXI .. conferir. .condecorações e distinções honorificas;
XXII .. permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças

estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele pennaneçam temporariamente;
XXIII .. enviar ao Congresso Nacional o plano plurianuaL o projeto de lei de

diretrizes orçamentárias e asp~ de orçamento previstos nesta Constituição~

XXIV .. prestar, anualmente, ao Congresso Nacional, dentro de sessenta dias
após a abertura da sessao legislativa,.as contas referentes ao exercicio anterior:

XXV .. 'prover e extinguir os cargos públicos federais t na fonna da lei:
XXVI - editar medidas provisórias com força de lei, nos termqs do an.62:
XXVII .. exercer outras atribuiçõ~s previstas nesta Constituição.
Paràgrafo único. O Presidente da República poderá delegar. as atribuições

menciQn~ ,n~ incisos VI, XII e XXV, primeira parte, aQS Ministros de Estado. ao
Procurador-Geral da República ou ao Advogado Geral da Uniãot que observarão os
limi~es traÇados nas respecúvas delegações.
.••••••••••••.•.....••.•.••.........••.....•..........•.•.•.•.••.•.....••••.•.•.......•.•..•.••••~.._.......•••..••.....•.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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/HIU:.

Março de 2000

Bras.ilia, e. 23 de novembro de 19'9 •

Excelent1ssimo Senhor Presiàente da Rap~lica,

Elevo à consideração de Vossa Excelincia o anexo texto

do Acordo sobre IS8nc;:ão de.. Vistos para Titulare. de Passaportes

Nacionais V41ido.. firmado .. .1- d•••1:e3Dbro de 1'9', entre Q

GOV.rno da Rep11bl:ica Federativa do Brasil e o Governo elo Estaclo de

Israel.

2. o referido Acordo reflete o anseio dos dois pai... d.

intensificar suas relações culturais e econõmicaa, tendo ca-o

objetivo facilitar a entrada de nacionais de um dos pai... no

território do outro, incrementando-se o fluxo de intercAmbio

comercial e turistico, bem COZIIQ estreitando ainàa mais os lac;oa de

aaizade que clatB;.* da criaç60 élo Estado de Israel.

3. Coa vistas ao encaminhamento do assunto à apreciação elo

Poder Legislativo, subme~o a Vossa Excelência projeto de Kenaaqea

ao Congresso Nacional, juntamente com cópias autênticas ào Acordo.

Respeitosamente,

LUIZ FELIP
Minis~ro de Estaáo das

~
LAMPREIA
Relaçées Exteriores
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( ) (itwemo da República J:eclerativa c.kJ IJrusil

e

Oliovemo do Estado de Israel
(doravante .nominadoi~Brtes~')t

paises.
('001 (\ objetivo de làcilitar os procedimentos de: viàgc.."I1t entre UI cklis

AcontIm o teBUinle:

ARTIGO I

Nacionais de ambas as Partes, portadores de ~por1es nacionais
,'â1idos. poderio enlrar no ltrrritório da outra Parte para tins de turismo ou de
negócios. para perrnanfncia de até 90 (noventa) dias. sendo a estada limilllda a 180
«c:en'" e oitenta) dias fX,r WIO. sem necessidade de ubtenç8n prévia de visto em seus
ptLc;.c;apnnes,

AltTIOO 2

Naciollais da Repílblica I:ederativa do nra~i' ~ do Estooo de Israel que
,,~trnrem no territóriu dll outra I)une. \'isandn uo exerciciu d..: ulividlldc rcnmnerudu
1"m IIJllte dt, puis huspcdeim ou que pretendam.f'Cnnunec.-cr nel~ pur mais d~ 'lU
(nO"cntu) diIL". deverelo relJm,'1'Cr Cl viltl" upi'upriadu. u qual m:ni emitido pc:ln
Mi:;NÜU dil"lmm\\lcll ou RepurliçÜlltCollSulur d\.'S1C último,'

I. ~m:inl1uis ,I~ ,tuul,tll~r umu ,ht., Jlurl~li. lfU~ l~nbulll perdidA) Jit:U:f.

pus."'''Jkll1~~ n" '~-rri',\Í'i" lIu ll\nrd I*orl':. lI.:\"ro" mair d" '~rri"lfi,' \1...'8'" &:,,.1\ ,~.
dcM:lIIlh.':IIlUS de: \ iU....11 llpRtpriutkJS. ",..nitidt)!; p:lu Missüu dipltmllitic:u (lU
Rcpllrtiçllt, \."~15,!lur du."'''''' pui~. M:m a ncc~idut.1c .de \·Íli"'.
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2. ()$ dnCl1l1'K.-"ttlS upropriudos. citudc~ no purú~ul') ,. min., IIU ~Ul'lU du
I(L,nlhli~u FL'Ik.'I1tti\·u li... IIl'115il. flUIIKIIf1lM1.. d.l"kmnill':'''. "li.:1U1. ..:umum '-= "h:
waranl"irn. luhl~ pltl!h:t (1\1 A....4~iiuçilo 00 Rc."1nl11u unlk1.wil. N&I 4:UlK' \lu ElllU\ln
di: h"aul. ,. dlM:umut'llc. 11&, p"""uptM1e nucil111ul. lui~ez pu.~scr \lU l"i~cl pu.'''-'-'f
de enll:rpnc:iu.

Naciunais de qualquer uma das l»urleg podt.'rlll Crul.ur a.~ Ihllllcirtb Ju
""Im I)une 1U)s ptl111llS abertos Utl lnilego imernacitltlul de possugeinlSo.

ARTI(iO 5

S\\ÍcilU u.'i pn."S\.'Ines cláusulas. os beneliciárins deste Acordo lh:\crutl.
"'!Cllftk, nu Rc..'J1tahlicll Federulh:u do I~rasil ou no Est1klu do 15IlJC1.'ol~ef\'ur m. leiS c
tqp.dam"'1'lltS do "i~ lKlSJ1t.odeirtt. Nalhumu disposiçiu du pn.~"lncAcurdo iS'-'11tuni
cJ!t nuc:iulUlil'l 1Im; "urIL"S da nL.'Cessidudc= de ubservur as re:tllccU\US Ids c
R:11111Umc111c'S rchlli\'us li cntradu e residência (1emponiriu ou pcnnuncUlC t uc
\,:strouJP!'ims c u ponicipuçô() rc:los mesmos em utividach.-s remuncrddas. seja ela
uUli;l1011m nu 3.l\suhlriadu. ou pUni us qlluis seju exigido \·isto cspt.acilic().

ARTI(j() 6

..\0; t\unc~ Ue\iCmO inlcmnar prontamcnle lImil ia oulra. por \ in
dil,lt'l~iti'icn. tIIlUIIIUL'f mC1C.lilícnçüo pn:\ i~tu nus cOlwu;ik:~ de ",Untuu. 'lCnnunénciu
tlU sui~hl "um nncíunllj~ dll oulf1l I'orte.

As Pm1cs se rCSCf\·mn o direito de rccmmr u cmrmhl de pC~SOUl'i Cl\l"

l'llSSUllnrtc nüu csl~iil \ ididn. de rCS~lUS considcrudlL'i il1cJ,,"s~,1i\ocls. lI1c1uindu us
'luC pus.luam I,,'r em pcrit,w li l\cgllnlllçu l)lI 11 nnk:m l'llhlicu. hClli ceRno dt"'t",:lcl'o
~~m 111el'" mlc4lUlI.tus de ~mhsis'êncill c 1.~ludi.l nu b:rriloriu tk, "lli~ hnsl'tCdcim

Cnda Punto: se rc..'l'I,unsnhilii'.tl I,clu n:lIdl11llClUln ..Ic IlUUlS'lucr tlns :tCus
l\U\:ie'lUlht em lC4."t1 l~rrit"ri". Kcm 1(,"";lliduW:~.

As IJUrlL'S se n:scrvum u dilVilo W stlSflVltdc:r 1.......l'ururIUIIM:llh: U

Ul'lh:açAn d•• Ao"rdn l't'" nluti\'tl de lWIUrallÇU. urdam (ltlliUil&L: l'ttlhli~. ~~&:\:lu

ti Ani,o 8 IM.-imu. A intmduc;io. u~im 1:(11110 HcessaC;alo~ 1l1i!l 1l-.-didtt5. UC\cru ~\:r

prulltlll11&mte nUlificado pur l."ScrÍlClli uutra l'arte. pnr "ia diflkllllUlic:u. '1 UlS 1II1.tdidu:o;
tll."\cri\.. ",-ntror \:11\ \ if:t'1f' nu diu de StlU notitieuc;lk) f'".ifu I)"rle c.:un,,:emcn'c.
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I. As Punt.-s nlrncceriio umu li outns CSfk."eil1'h.~ dus ~us ductln1t....i'u~ \te
\ iul:ft."" \ tilidus uté ~n (trinta) dias UIUL'S da "'-ntrada "''m vigor_le ACtlr&lu.

2. lltstl umu das Punes l1ludiliqut: seus dtlCUll1entt1~ de \'illgel1l nu
'ntrodu.,n um nuvo lipu de ducmnenlo de viagem. deverã -nlMilic.:ar ti nutra as
mudnnçus. ror "in diplOlnBliCtl. bem como encaminhar exell1plu~s de seus. "U\u:oo
dnc:ume"'(~ cum ludoN us dados nec:essárius relalivus Ut) uso dus mesmus. cum
lIn1ec:etiênciu minilml de 30 (trintu) dias antes deles entrarem em circ:ulaçiitl.

AI('J'I(j() 11

() llrt:Sc....nle Acordh pennsnec..-erü em vigor por pruzn ilimitado.' li

n1Cnu~ "i"': U1Utl um; PurtC!( t, dCI'''m:ie~ pur escritu. por "ia di"lt1lllaticu. 1\ denunCia
surtirá elcitn 3U "tintu) din..~ upús a respectiva nnlilicuçun:

ARI](jO I~

() l1r.~'llC ·J\cnrclll. \.'Sta ~l~jei'o UUJlrll""crão "Oll ru,m~iM~. cclltltn1t!
U~ ICK'muliduc.lc~ 'cgai~ intemas das Purtcs. c devcnt entrar etn \ti!!ór (l~) '(sessc.."iilua .
di"s 1I1lt;s la ,l1111' dn ull imn Üll~ N\1tll~ ,liptcIIlllati-.:ns em 'luC lIl1m Pune li, e,:
m",rnullkl ti uuinl du CUI",'nmCIl\U .lle ~C\lS I'Cl'lICl"'mc"'n~ intcmns 1ClW1S.

Feitu em '~rtl!Iilia. -=tn A:. de sctcmhro de 1999. que CI1n'e5J'''UW:

ao dia LO dé~i.uL. de 5751. em dois exemplares originais. 1U15 idkunas parlulJuês.
hebraico e in,lês, sendn todos (lS textos igualmt.'Ilte autênticlls. lim caso de
divergtncia de inletpret8Çlo, prevalecera o texto em sua vcrslo inglesa.

'--:>' .
~-~).- _- _•...._.._.,.. -

Pl~U)(K)\'~ NO 1>.-\ RF.PUBLI('.'\
FF.DF.RATlVA 00 BRASil.

LUiz l'el1pe Laapreia
HiDi.tro de ••ta40 das

"laQÔes Bx1:eriores

IIEI ) ÜCjVI~RNCJIXI "I".\li)
IlnlSRAEL

Yaacov KeiDaD
BllbaixatSox
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..
Em 9 de dezembro de 1999.

~ Priméiro Secretírio,

Eocaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentissimo SéDhor Vu:e-Preaideme
da Repiblica DO~ do cargo de PreIideate da República RJativa ao texto do Acordo entre o
0cMm0 da RepúbBca: Pederativa do Bruil e o GoYémo do Estado de Isnel~ 1seDçIo de

.ViItos paraT"1tUIIreI dePuapones NacioDús Vilidos, celebrado em BrailiL

~
Chefe da Casa Civil

da PresidêDcia da República

A. Sua.Exéelaaci. o~ .
DIpadD UBJIATAN A.GU1AIl=Seiéndrio daCImara dos DepuuIdoslA:QI'·

COMIssAo DE·RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

I-RELATóRIo

MoI. termOl do artigo 49, I.' da ConstituiçAo Feder8I~ o
Exmo. Sr. PN8idente da· .RepjbIica submeta à. cansideraçlo do 'Congresso
NK:ianaI o texto do Acordo entre o Governo da' República' Federativa do BrasiI·e
o Governo de 18I'IItI sobre IIIlnÇIo de VIItos para TItulares de passaportes

N8Cionail Válidos, cetebrado em Brunia. em 1° de setembro de 1999.
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~As Panes estabelecem que nenhuma das diap0siçõ8s

~ no PJWHntti Ac:ordo isentara seus nacionais da necessiclade de observar
• ,....... leia e' regulamentos relativos. à entrada· e residinc:ià de

"1gItiroa e • lUa.participaçio em atividades remun~. Fiea dispoeto

...que qualquer modiftc8ção nas condições de entrada. permanência ou saida
de nacionIIia da outra Pane deverá ser inbmada proritàmerite ao outro País. .

o Acordo sabre Iser1çáo de VIStos Vigorará por praZo
ilirnttado, • menas que urna das Partes o denuncie.

Ê O relatório.

11- VOTO DO RELATOR

Com a assinatura do presente Acordó sol:)re leençIo de
VIIfoI. BmaiI e IneI pretendem facilitar O intercãmbio CõmEft'Cia1 e turistico entre. .'
OI dois ... -lItreitando ainda mais os laços de amizade q•.d8l8m.da

criaçIo do Estado cs, Israel-, como salienta o Exmo. Sr. Ministro das' Re18Ç6es
Exlertorel, na expoeiçlo de motiVoS que acompanha a.Mensagem ém.epigrafe. .

Os acordos bilaterais para a isençio de ViitOs tornem-Ie,
hoje, um instrumento in;partante para viabilizar a velocidade alcançada pelo

mundo doia neg6cioI nII contemporaneidade e para acompanhar o f8n6meno do

~, "'" dos .... econ6micos que mais crescem em todo mundo. A
iniciativa. cIipIom6ticII ora em apreço re1Iete a maior abertura do Pais'pera o
mundo exIerior•.

Com o presente Acordo, Brasil e Ilraet'~m a
d.nnill~ paUtica de intenIificIr seu rel8eianamento bilateral. ~s laços~
OI _ ..... remontam à criaçIo 'do Estado de Israel, apoiada pelo '8rBli1 ...
NÇSII.,~,. 'e ~ram pelo estabelecimento de reiaç6es dlplorrtiticiaof..
~ deIde enfio. Consistiu também um fator de aproXimaçlo reciproca a
exiItInci8. em nouo Pais. de~ expreisiva comunidade judaica.
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A isenção de vistas· permitirá un'\ saio de qullidade na
reIaçIo bilateral Bf8IiI..Israel canstituindo uma intciativ.a CÜJIk)I'RátiCa oportLI\8 •

~ 801 novos t8mpos de intensificaçio dOi fluxos de peuoaa"a" dai
frOI at8iras nacionais. fenOmeno que propicia um maior canhecirnentD da rica
diversidade cultural que caracteriza avida humana..

Em vista do exposto. voto pela APROVAÇÃO do texto do
Ac:ardo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo de Israel
sobre Isenção de Vistos para Titulares de Pesaaportea Nacionais VMdoa.

ce&ebrado em BrulUa. em 1° ele setembro de 1999. nos termos CIo anexo projeto

de decretO legislativo.

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES EDE DEFESA NACIONAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' •DE 2000
(MENSAGEM "'1171, DE 1")

O Congresso Nacional dIcreta:

Art. 1· Fica aprovado o WltD dO N:«tJD o Goremo da

RepúbIca Fedeiativa do BraIiI • O Gcwwno de ... lebre de \1Ilol
..~ de~••1pOIt8I NacioneiI VMdoI. CI'Itndt:J em EIrMIIia. em 1- de
"mbro de 1818.
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Parágrafo únieo. Ficam sujeitos à aprovação do Congresso Nacional
quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Acordo. bem como
quaisquer ajustes- complementares que, nos termos do inciso I do art: 49 da
Constituição Federal. acarretem encargos ou compromissos gravosos ao
patrimônio nacional.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
:"

fe'" i.~J,,~ de 2000.

111 - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional, em reunião ordinária realizada hoje, opinou, unanimemente, pela
aprovação da Mensagem nO 1.871119, do Poder Executivo, nos tennos do
Projeto de Decreto Legislativo que apresenta. acatando o parecer do relator,
Deputadd De Velasco.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Antonio Carlos Pannunzio - Presidente, Amon Bezerra, Synval Guazzelli e Paulo
Delgado - Vice-Presidentes,. Aroldo Cedraz. Átila Lins, Cláudio cajado,
Francisco Rodrigues, Leur Lamanto, Ricardo Rique, Werner Wanderer, Abalardp
Lupion, Bonifácio de Andrada, Clóvis Volpi, Coronel Garcia, José Teles, Lu~

Carlos Hauly, Paulo Kobayasht. Vicente Caropreso, Alberto Fraga, Damiã~

Feliciaoo, Edison Andrino, Elcione Barbalho, Gessivaldo lsaias, Joio Herrm8l1n
Neto, Jorge Pinheiro. LUiz Majnardi, Vjrgílio Guimarães, Waldomiro Fioravante,
Eduardo Jorge, Aldo Rebelo, Cunha Bueno, Jair Bolsonaro, Paulo Mourlo,
Edmar Moreira, JOSé 'Cartos' Elias, Renildo Leal, José Thomaz Nonõ, Neiva
Moreira, Harolcló lima, Pedro V~ladares, De Velasco e Bispo Wanderval.

Sala da Comissão, em 9 de fevereiro de 2000
~ .

R ~ ~.
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CQMISSAo DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇAo

I· RELATÓRIO

1. O presente proj!to de decreto legislatiVo tem por objetivo
aprovar o~ entre o Governo da Repúblicà Fedérativa do Brasil e o Governo
de Israel sobre Isenção de Vistos nos TItulares qe.Passapo~s Nacionais Válidos,
C8~o em Bruma em 1° de setembro de. 199~, encamin~ado ao Congresso
Nacional pela Mensagem nO 1871, de 2000, do Presidente da Rep{lblica,
~nhado de' ExpOsiçAo de Motivos do Senhor Ministro de Estado das
ReIaç&Is Exteri~, segundo aqual:' .

·0 referido Acordo reflete o anseio dos dois palses de
intensificar suas relações culturais e econ6micas, tendo
como objetivo. facilitar a entrada qe nacionais de um dos
palses no -território do outto, incrementBndo-se o fluxo de
intercêmbiQ comercial e turlstico, bem como eatreitando
ainda mais os laços de amizade que datam da criagio do
Estado de Israel. "

2. Submetido o Acordo à COMISSÃO DE RELAÇOES
EXTERIORES E DE DEFESA NA'CIONAL,.f9i ·por ela aprovado por,.unanimidade,·
tendo oferecido o projeto de decreto legislâtivo 'ora em exame, enfatizando:

/lO Acordo que ora ap18CÍStnOs tem como 'objetiVo
facilitar os procedimentos de viagem entre'Brasil e '/BraeJ.
pennitindo que os portadores de passaporte'a nacionais
válidos de cada um dos dois paise, poSBS 'entrar no território

> da outra Parte para' fins de turism!) ou de negócios, pa18
permanência de atá 90 dias, sem necsssJdade de obtençlo
prévia de vistos.

As Partes estabelecem que nenhuma das dTapoaiç&ta
contidas no pt8sente Acordo isentará seus nacionais da
necessidade de observar a8'l8S~S leis :e' tWgUIa."".".
relativos à entrada e tesidência de, e"nQJk08 ... tu.
participação em.atividades remuneradas. FIt!:a. dI."oato ainda
que qualquer modificsçlo nas. con.d~, de entrada,.
pennanência ou salda de nacionais da outra Parte de"""
aerlnformlJda prontamente ao outro Pais.,

O Acordo sobre lsençlo de VlàtOs vigoràrá por prà%O
ilimitado, B~os que uma das Partes odenuncie.

............." .
Os acotrJo6 bilaterais para 8 laenÇfo de vistos tomem

se, hoje, um instrumento importante·,para .viabIIIzfIr e
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.,~, atc8nçads' pelo mundo dos negóCIos n.
etiMfjmporaneidade-e para acompanhar o Ien6meno do
tIitisino, um dos sefoIes econOmicos que mais Cl8lC8m em
todo mundo. A ihiciativa diplomática ora em apreço reflete a
ITI8forabertura do Pels para o mundo exterior.

.'Com O presente Acordo, Brasil e, ~srael de!JIOn,,~. '.;
determinaç40 poIltica de intensificar S6U teIàcIonamtJirtô '
bllatersl. OS laços entre os dois palses remontem ..criagIo
.doE~ de Israel, ~poiada pelo Brasilna~.~ U~: ,',
e pe18istiram pelo estabelecimento de re/açlJes dipIotrrMIcâa
contInuas desde enfio. Consistiu também um fator dii
aptOXimàçlo recíproca a existência, em nqao Pais, de UI'/I8...
expressiva cotrJUnidade judaica.

A isengJo de vistos permitirá um salto de qualidade na
l8I8çao bilateral Srasil-Israe# constituindo uma iniciativa
diplomática opottuna e adequada aos novos tempos de
intensitIcat;to dos fluxos de pessoas ItI8vés das fronteiras
"acionaia, fen6meno que propicia um maior conhecimento da
rica diversidade cultural que caracteriZa a vida humana.•

3. Determina o parágrafo único do 8ft. 1° que ficam sujeitos à
aprovaçIo do Congreuo Nacional quaisquer ates que áfterem o referido Aecrdo.
811im como quaisquer ajustes complementares que acarretem encargos ou
compromillol DI'8VOIOI ao patrimOnio nacional. tendo em viata o disposto no art.
49. inciso I, da Constituiçio Federal. .

! o relatório.'

11 •VOTO DO RELATOR

1. Na fonna do art. 32, inciso 111. do Regimento Interno,
compete à COMISSÃO DE CONSTlTUlçAo E JUSTIÇA E DE REDAçAO 8
análise dos 8Ipectos conatitucional. legal. jurfdico. regimental e de técnica
legislativa doi projetos. emendai ou lUbstitutivos sujeitos à apreciaçio da Câmara
ou de suas Comi88Oes (aJf.,ea .).

2. O 81 ~, 84 ~ Constituição Federal atribui privativamente
ao Plftld8nte da Rep6b1lca: .

-VIII celebrar tratados, convenç&ts e afOS
intemacionaia, sujeitos 8 refetendo do CongIesao NacIon8l;-

3. O art. 48, por outro lado, confere ao Congreeao NIClanaI
compeltncia .xclUllva para:
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-1- fNQ/ver' c1eMltlvatnente aoQra btadoI, acontoIeu
... intemIIcJonaJs que ..,..;.m ~ OU
coinpI'omIuoa gtlW)IOS ao pet1ImlInJo l'IIdonal;-

4. Aaim,. sob a õtio8 com q-.. d.... .. foalIadI •
PftlPC)IiçIo no seio deíta Comiado, nenhum 6bice se apreunta CIPU de
impedir.. regular tnmitaçlo.

, Somente ql8'1ta à tIIcnica legiIIativa cabe um rwparo no
png.aro Onico cio art 1·, a fim de aprimorar-lhe al'8daçk .

'li

5. O'voto é. POis. _ aprovar;Io do projeto de decnttIO
lIgIIIItIvo no 404, C1e 2000, com i ernendaanexa.

Sala da ComiuIo. ,em H-; de O~ de 2000.

EREM1A OFERECIDA PELO RELATOR

M 1° " .

de 2000.
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Comis .0, em 30 de marçodetf2~,

. ~. rj º'
do RONALDO~COELHO

~idente

Sala

m-PARECER DA COMlSS!º '

A Comissão de Constituição, e J.ça e de R~9 ~
reunião 9lÚ~ reaHada hoje, opinou unanimem~~te peta
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, 'no mérito" pela
iP'Oyaçlo, çom çmenda,. do l?rojeto de Decreto Legislativo rf 40412000~nos
termos do parecer do Re1ator~ Deputado J956 'Roberto Batochio.

Estiveram presentes os Senhores ~utados:

Ronaldo Cézar Coelho - Presidente~ lnaldo Leitão, IMio
Rosa' e Ary Kara - ViQe-Presidentes, André' Benassi~ Caio Rie" Femmdo _
Gonçalves, Jutahy Júniot, 'Léo Alcântara, Nelson Otoch, Vicente AmJda,
~naldo Coutinho, Zulaiê Cobra. Coriolano Sales, Geovan Freitas; Mendes
Ribeiro Filho, Nair Xavíer Lobo, OsmlU' Sen'aglio, Antônio Carlos KoncJer
Reis, Jaime Martins, Ney Lo~ ROland Lavigne, Vilmar Rbch&. Geraldo
Magela, José Genoíno~ Marcelo Déda, Wal4ir Pires, August~ F:arias, Fernando
Cotu.ja, José Roberto Batochio, José Antônio Almeida, Sérgio Mirancbl, Bispo
Rodrigues, Luciano Bivar. Ayrton Xerêz.. Nelson Marquezel~ Odilio
Balbinotti, Júlio Delgado, Nelo Rodolfo, Mauro Benevides, Themistocles
Sampaio, Cláudio Cajado, Vic Pires FrancQ. Dr--, Rosinha, Dr. Benedito Dias e
Jair Bols9naro. r----

EMENDA AOO:rADA- CClR

JJê..se ao parágrafo único do art. lOdo projeto a seguinte
. redação:

"Art. 1o ••••••••••••••••• , " " iiUlEt •• I1e.t1l' .

Parágrafo único. Fiçam sujeitos ã aprovação do, Congresso
Nacional quaisquer atos que possam resultar e~ revisão do referido Acordo.
assim como quaisquer ajustes complementares que acarr«em encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional, nos tennos do ,inciso I, do 811.
49, da Constituição Federal." ,, ____

Sala Com' são, em 30 de março'de 2000 ')

I !\"_r\.AA-t:..... \. I.AJ k .J

• I
oRON~DO,CEZAA'COELHO

Presidente .//
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DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

51ª Legislatura - 211 Sessão Legislativa

O Deputado Salatiel Carvalho presidente desta
comissão fez o seguinte:

Distribuição 112000

Em 30-3-2000
Ao Deputsldo ARLINDO CHINAGLlA
Projeto de Lei Nº 2.138/99 - Do Sr. Marçal Filho

- que "dispõe sobre o pagamento da indenização nos
sinistros de veículos automotores de vias terrestres
não-conduzidos pelos próprios segurados".

Ao Deputa.do BADU PICANÇO
Projeto de Decreto Legislativo nº 402/2000 - da

Comissão de Rellações Exteriores e de Defesa Nacio
nal (MSC nll 1.457/99) - que "aprova os textos de
Emenda ao Anelxo I e dos dois novos Anexos (VIII e
IX) à Convenção de Basiléia sobre o Controle do Mo
vimento Transfronteiriço de Resíduos Perigosos e
seu Depósito adotados durante a IV reunião da Con
ferência das Partes, realizada em Kuching na Malásia
em 27 de fevereiro de 1998".

Ao Deputado FERNANDO CORUJA
Projeto de Lei nº 1.612-A/99 - do Sr. Enio Bacci

- que "obriga a colocação de cartazes indicativos que
se refiram a validade do produto perecível exposto em
promoção e dá outras providências".

Ao Deputado FERNANDO ZUPPO
Projeto de Decreto Legislativo nº 409/2000 - do

Sr. Marcos Afonso - que "susta a aplicação do dispos
to no art. 2º, inciso XIV, do Decreto nº 1.752 de 25 de
dezembro de 1995".

Ao Deputado FREIRE JÚNIOR
Projeto de Lei nº 2.186/99 - do Sr. Luiz Bitten

cort - que "Institui o Dia Nacional do Cerrado".
Ao Deputado JOÃO COLAÇO
Projeto de Lei nº 2.430/2000 - do Sr. Clementíno

Coelho - que "acrescenta o artigo 14-A à Lei nll 9.433,
de 8 de janeiro ele 1997 qe institui a Política Nacional
de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Ge
renciamento de I~ecursos Hídricos, regulamenta o in
ciso XIX, do art.:21 da Constituição Federal, e altera o
art. 1º da Lei nº ,8.001, de 13 de março de 1990, que
modificou a Lei n!~ 7.990, de 28 de dezembro de 1989".

Ao Deputado JOÃO MAGNO
Projeto de Lei nº 3.794-A/1997 - do Sr. Paulo

Paim - que "dispõe sobre o sobrestamento de matrí-

cuIas em estabelecimentos de ensino e dá outras pro
vidências". (pensado o de nº 2.454/2000)

Ao Deputado LUIZ BITTENCOURT
Projeto De Lei nº 2.162/1999 - do Sr. Jaques

Wagner - que "dispõe sobre a conversão de motores
a gasolina para utilização de Gás Natural Veicular ou
para biomassa e seus derivados em veículos automo
tores a gasolina de frotas de táxis, e dá outras provi
dências". (Apensado o de nº 2.214/1999)

Ao Deputado MÁRCIO BITTAR
Projeto de Lei nº 2.258/1999 - do Sr. Wilson

Santos - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de rea
lização de estudo prévio de auto-sustentabilidade
para implantação de assentamentos em programas
de reforma agrária e dá outras providências".

Ao Deputado PEDRO BITTENCOURT
Projeto de Lei nº 988/1999 - do Sr. Cunha Bue

no - que "dispõe sobre a venda de pneus para veícu
los automotores de duas ou mais rodas". (Apensados
ou de nºs 1.610/1999 e 1.677/1999).

Projeto de Lei nº 2.221/1999 (PLS nº 85/1999) 
do Senado Federal - que "altera a redação da Lei nº
6.463, de 9 de novembro de 1977, que "torna obriga
tória a declaração do preço total nas vendas a presta
ção e dá outras providências, e a Lei nº 8.078, de 11
de setembro de 1990 - Código de Proteção e Defesa
do Consumidor, pra tornar obrigatória a declaração
da composição do preço total nas vendas a presta
ção, e da outras providências".

Ao Deputado REGINALDO GERMANO
Projeto de Lei nº 1.250-A/1999- do Sr. Evilásio Fa

rias - que "estabelece limites para ruido dos brinquedos".
Ao Deputado REGIS CAVALCANTE
Projeto de Lei nº 2.197/1999 - do Sr. Ayrton

Dipp - que "altera a Lei nº 8.078 de 11 de setembro de
1990, que "dispõe sobre a proteção ao consumidor e
dá outras providências".

Ao Deputado RONALDO VASCONCEL.OS
Projeto de Lei nº 2.062/1999 - do Sr. Silas Brasi

leiro - que "dispõe sobre multas de mora dos financia
mentos concedidos aos setores industrial e rural".

A Deputada VANESSA GRAZZIOTIN
Projeto de Lei n2 2.252/1999 - do Sr. Sérgio No

vais - que "institui o dia nacional da água".
Projeto de Lei nº 2.264/1899 - da Sra. Marimnha

Raupp - que altera a Lei n2 9.615 de 24 de março de
1998, que institui normas gerais sobre desporto e dá
outras providências".

Sala da Comissão, 30 de março de 2000. - Aure
nilton Arauna de Almeida, Secretário.
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o Deputado Pedro Sittencourt, Vice-Presidente
no exercício da Presidência, fez a seguinte:

Distribuição nll 2/2000

Em 30-3-2000

Ao Deputado SALATIEL CARVALHO
Projeto de Lei nl! 2.020/1999- do Sr. Luiz Sitten

court - que "obriga divulgação de mensagens sobre
medicamentos genéricos, nos anúncios de remédios
e similares". (Apensado o de nl! 2.548/2000).

Sala da Comissão, 30 de março de 2000. - Au
renilton Araruna de Almeida, Secretário.

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

51 1 Legislatura - 21 Sessão Legislativa

O Deputado Luiz Carlos Hauly, Presidente desta
Comissão fez a seguinte:

Distribuição nll 112000

Em 30-3-2000

Ao Deputado JOÃO HERRMANN NETO
Projeto de Lei nl! 533-A/1999 - do Sr. Enio Bacci

- que "limita alienação ou concessão de terras públi
cas na faixa da fronteira e dá outras .providências".

Ao Deputado ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
Mensagem nl! 821/1999 - do Poder Executivo

que "submete à consolidação do Congresso Nacional
o texto do Acordo sobre Arbitragem Comercial Inter
nacional entre o Mercosul, a República da Bolívia e a
República do Chile, concluído em Buenos Aires, em
23 de junho de 1998".

Ao Deputado HAROLDO LIMA
Mensagem nl! 827/1999 - do Poder Executivo 

que "submete à consideração do Congresso Nacional
o texto do Acordo de Extradição entre os Esta
dos-Partes do Mercosul, e a República da Bolívia e a
República do Chile, concluído no Rio de Janeiro, em
10 de dezembro de 1998".

Ao Deputado WERNER WANDERER
Projeto de Lei nll 861/1~99- do Sr. Marcos Ro

lim - que "dispõe sobre o crime de abuso de autorida
de pelo uso indevido de força ou arma de fogo no
exercício do poder de polícia".

Projeto de Lei nIl 1.023-A/1999 - do Sr. Eduardo
Paes - que "dá nova redação ao § 1!i! do art. 61! da Lei
nl! 9.519, de 25 de novembro de 1997:'

Ao Deputado PAULO DELGADO
Mensagem nll 1~456/1999 - do Poder Executivo

- que "submete à consideração do Congresso Nacio-

nal o texto do Acordo de Admissão de Títulos e Graus
Universitários para o Exercício de atividades Acade
micâs nos Estados-Partes do Mercosul.

Ao Deputado ALBERTO FRAGA
Mensagem nº 1.942/1999 - do Poder Executivo,

que "submete à consideração do Congresso Nacional
o texto do Acordo entre o Governo da República Fe
derativa do Brasil e o Governo da República do Peru
sobre cooperação em Matéria de Prevenção do Con
sumo Reabilitação, Controle de Produção e do Tráfico
Ilícito de Entorpecentes e Substância Psicotrópicas e
seus Delitos Conexos, celebrado em Lima, em 28 de
setembro de 1999".

À Deputada ELCIONE BARBALHO

Projeto de Lei nº 2.09211999 - do Sr. Hélio
Costa - que "acrescenta dispositivo à Lei nº 6.368,
de 21 de outubro de 1976, a fim de prevenir o tráfico
de substâncias entorpecentes dentro ou nas ime
diações de escolas de qualquer nível, no território
nacional".

A Deputado AIRTON DIPP
Projeto de Lei nº 2.097/1999 - do Sr. Mário Ne

gromonte - que "cria o Sistema Nacional de Preven
ção, Fiscalização e Repressão ao Furto e Roubo de
Veículos e Cargas, e dá outras providências".

Ao Deputado JOSÉ THOMAZ NONÔ
Projeto de Resolução nº 67/2000- do Sr. Coro

nel Garcia e utros - que "institui Comissão Parlamen
tar de Inquerito para investigar o comércio ilegal de
armas e munições".

Ao Deputado VITTORIO MEDIOU
Projeto de Lei Complementar nº 104/2000 - do

Sr. Pompeo de Mattos - que "regulamenta os arts. 84,
inciso XVI e 144, § 1!i!, inciso IV, da Constituição Fede
ré}! instituindo norma para o provimento e a destituição

-éÍa função de Chefe da Polícia Federal Judiciária da
União".

Ao Deputado PAULO KOBAYASHI
Projeto de Lei n!i! 2.352/2000 - do Sr. Neuton

Lima - que "dispõe sobre valores de gratificação a ser
paga a policiais pela apreensão de armas de fogo".

Ao Deputado FRANCISCO RODRIGUES
Projeto de Lei nº 2.401/2000 - do Sr. José Ro

naldo - que "acrescenta o art. 182-A à Lei nº 9.472, de
16 de julho de 1997".

Ao Deputado ABELARDO LUPION
Projeto de Lei nº 2.557/2000 - do Sr. Alberto

Fraga - que "acrescenta o art. 325-A ao Decreto-Lei
nl! 1.001, de 21 de outubro de 1969, Código Penal Mi-
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Iitar, crime de violação de banco de dados eletrônico,
e dá outras providências".

Sala da Comissão, 30 de março de 2000. - Wal
bla Lóra, Secretária.

REDISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE MINORIAS

51 1l Legislatura - 21l Sessão Legislativa

O Deputado Salatiel Carvalho, presidente desta
comissão fez a seguinte

Redistribuição 112000

Em 30-3-00

Ao Deputado EXPEDITO JÚNIOR
Projeto de Lei nll 1.809/99 - do Sr. Bispo Rodri

gues - que "dispõe sobre a segurança nas transa
ções bancárias efetuadas por meios eletrônicos, e dá
outras providências".

Ao Deputado FLÁVIO DERZI
Projeta de Lei nIl 1.610-B/96 (PLS nll 121/95)

do Senado Federal - que "dispõe sobre a exploração
e o aproveitamento de recursos minerais em terras in
dígenas, de que tratam as artigos 176 parágrafo 111, e
231, parágrafo 3ll da Constituição Federal".

Ao Deputado JOSÉ BORBA
Projeta de Lei nll 3.009-A/97 (PLS n1l 59/96) - da

Senado Federal - que "estabelece a obrigatoriedade
da inclusão de eclusas e de equipamentos e procedi
mentos de proteção à fauna aquática dos cursos
d'água, quando da construção de barragens".

Projeta de Lei nll 1.614/99 - do Sr. Wagner Sa
lustiano - que "dispõe sobre a liquidação de sinistros
pela Sociedade Seguradora, referente a danos e ava
rias sofridos por veículos segurado.

Ao Deputado INÁCIO ARRUDA
Projeta de Lei nll 1.894/99 - do Sr. Luiz Sitten

cort - que "obriga os postos revendedores de com
bustíveis automotivos a exibirem cartazes de adver
tências sobre o perigo do uso de telefones celulares
nestes estabelecimentos".

Ao Deputado LUIZ BITIENCOURT
Projeto de Lei nll 583/99 - Do Sr. Audir Cabral 

que "Acrescenta inciso ao art. 611 da Lei nll 8.078, de
11 de setembro de 1990, que dispõe sobre.a proteção
ao consumidor e da outras providências".

Ao Deputado MÁRCIO SITIAR
Projeto de Lei nll 173/99- do Sr. Mendes Ribeiro

Filho - que "dispõe sobre o procedimento de reserva

de terras para comunidades indígenas que não este
jam ocupando as terras que seriam de sua ocupação
tradicional e dá outras providências".

Ao Deputado PEDRO PEDROSIAN
Projeto de Lei nQ 3.909/97 - do Sr. Inácio Arruda

- que "dispõe sobre a obrigatoriedade de indenização
por atraso na entrega de imóvel em construção".

Ao Deputado PASTOR VALDECI PAIVA
Projeta de Lei nll 1.898/99 - da Sr. LUiz Bitten

court - que "assegura informação prévia sobre chan
ces de premiação em sorteio".

Ao Deputado RICARTE DE FREITAS
Projeto de Lei nll 1.122199 - do Sr. Marcondes

Gadelha - que "cria nos Municípios de Souza e São
João da Ria da Peixe, do Estado da Paraíba, a Parque
Nacional dos Dinossauros e dá outras proviências".

Sala da Comissão, 30 de março de 2000. - Au
renilton Araruma de Almeida, Secretária.

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

O Deputado Mário Reinaldo Moreira, Presidente
da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle
fez a seguinte:

Redistribuição nll 212000

Em 30-3-2000

Ao Deputado ELTON ROHNELT
Proposta de Fiscalização e Controle nll 88/98 

do Sr. Miro Teixeira que "solicita fiscalização sOQré
processo sucessório entre BNH e Caixa Econômica
Federal com respeita ao ativa e passiva das Funda
ções que as entidades, respectivamente patrocinava
e patrocina".

Ao Deputado HÉLIO COSA
Proposta de Fiscalização e Controle nll 22199 

do Sr. Ayrton Xerez, que "propõe que a Comissão de
Fiscalização Financeira e Controle fiscalize a opera
ção de venda de 20% das ações da Embraer, realiza
da entre o grupo controlador e o consórcio francês ad
quirente".

Ao Deputada JOÃO MAGALHÃES
Representação nll 1/98 - d~ Rede Brasil, que

solicita à Comissão de Fiscalização Financeira e
Controle a criação de um Grupo de Trabalho sobre as
instituições Financeiras Multilaterais com o objetivo
de verificar os efeitos na Orçamento da União das po
líticas e das projetos por elas financiadas no Brasil".

Sala da Comissão, 30 d.e março de 2000. - Ma
ria Helena Pinheiro Monteiro, Secretária.
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COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DEFESA NACIONAL

51!! Legislatura - 2ª Sessão Legislativa

O Deputado Luiz Carlos Hauly, Presidente desta
Comissão fez a seguinte.

Redistribuição nll 1/2000

Em 30-3-2000
Ao Deputado CLÓVIS VOLPI
Projeto de Lei nº 451/1995 - do Sr. Arlindo Chi

naglia - que "dispõe sobre medidas de prevenção e
repressão aos fenômenos de violência por ocasião de
competições esportivas e dá outras providências'~

Ao Deputado PAULO KOBAYASHI
Mensagem nll 1.288/99 - do Poder Executivo 

que "submete à consideração do Congresso Nacio
nal o texto do Acordo de Assistência Jurídica em
Matéria Penal, celebrado entre o Governo da Repú
blica Federativa do Brasil e o Governo da República
do Peru, em Lima em 21 de julho de 1999".

Ao Deputado ALDO REBELO
Projeto de Lei NlI 1.039/1999 - do Sr. Alberto

Fraga - "que estabelece a utilização da cabine de
segurança nos veículos de aluguel (Taxi)".

Sala da Comissão, 30 de março de 2000. 
Walbia Lora, Secretária.
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Roraima
Airton Cascavel .•....•..••...••. PPS
Alceste Almeida ••••••••••••••••• PMDB
Almir Sá .•...•.•.•.•.....•...... PPB
Elton Rohnelt ...•..•....•.....•. PFL
Francisco Rodrigues •....••.••••. PFL
Luciano Castro ••....•••.•••••••• PFL
Luis Barbosa .••••...•..•...••.•. PFL
Robério Araújo .••••••••••••••••• PL

Amapá
Antonio Feijão .••.•...•..••...•. PST
Badu Picanço •••.••.•••.•..•..•.• PSDB
Dr. Benedito Dias •.....••••••... PPB
Eduardo Seabra ...•..••.•..•..... PTB
Evandro Milhomen••••••.••••••••• PSB
Fátima Pelaes .•••••••••••••••.•• PSDB
Jurandil Juatez .... ~ ..•.•.•..... PMDB

é
. \

S rg10 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 Virgilio .•...•.•..•••.•.• PSDB
Átila Lins ..•..•..•.•.•...•••.•. PFL
Euler Ribeiro PFL ~/-

Francisco Garcia ••••••••••••••• ?PFL
Lui z Fernando ...•...•..• ·...•.... PPB
Pauderney Avelino ••..••••••.•..• PFL
Silas Câmara .••••....•.,••.•••••. PTB
Vanessa Grazziotin•••. , •.......• PCdoB

Rondônia
Agnaldo Muniz ••••••••••.••••••.• PPS
Confúcio Moura •••••.•..•.•...... PMDB
Eurípedes Miranda .•.•....•...••. PDT
Expedito Júnior ••.••••••.••.•••• PFL
Marinha Raupp .•.••.....•.•...... PSDB
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Márcio Bittar PPS
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Nilson Mourão ••.•....•...•.•.•.. PT
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Freire Júnior ...•............... PMDB
Igor Ave1 ino ..•..••••••••....•.. PMDB
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Ceará
Adolfo Marinho•..•.•............ PSDB
Almeida de Jesus .......•..•.•... PL
Aníbal Gomes ••••••••.•••••••.••• PMDB
Antonio Cambraia •••••.•.••..•••. PSDB
Antônio José Mota •...••....•.••. PMDB
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Nelson otoch•••.••••••••••••••.• P8DB
Pinheiro Landim...•.••.••....... PMDB
Raimundo Gomes de Matos ••....... PSDB
Rommel Feij ó .•.•...•.•.••.•..... PSDB



Sérgio NOVéUS ••••••••••••••••••• PSB
Ubiratan Aquiar •.••••••••.•••••• PSDB
Vicente Arruda •••••••••••••••••• PSDB

Piaul
Átila Lira ••.••••••••••••••••••• PSDB
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Gessivaldo Isaias ••••••••••••••• PMDB
Heráclito E'ortes •••••••••••••••• PFL
João Henrique ••••••••••••••••••• PMDB
MUSSéi Demes: •••••••••••••. : •••••• PFL
Paes Landim••••••••••• '•••••.•••• PFL
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Wellington Dias .•••••••••••••.•• PT
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Iberê Ferreira•••••••••••••••••• PPB
Laire Rosado •••••••••••••••••••• PMDB
Lavoisier Maia •..•••.••••.•••••• PFL
Múcio Sá ." •• PMDB
Ney Lopes ...••••••••••••••.••••• PFL
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Adauto Pereira ••••••'•••.•••••••• PFL
Armando Abilio •••...•..••...••.• PMDB
Avenzoar Arruda .....•.••••••••.• PT
Carlos Dunga •••••••••••••••••••• PMDB
Damião Feliciano•.•..••••••..•.• PMDB
Domiciano Cabral ••...••••••••••. PMDB
Efraim Morais ••••••••••••...••.• PFL
Enivaldo Ribeiro ••.••••.•••••••• PPB
Inaldo Leitão •..••••.•••••..•.•• PSDB
Marcondes Gadelha ••••••••••••••• PFL
Ricardo Rique •.••••••••••••••••• PSDB
Wilson Braga •.•.•.•••..•.••••••• PFL

PernambuClO
Antônio Geraldo ••••••••••••••••• PFL
Armando Monteiro •••••••..••••••• PMDB
Carlos Batata ••••••••••••••••••• PSDB
Clementino Coelho ••••••••••••••• PPS
Djalma Paes •...•..........•...•• PSB
Eduardo Campos •••••••••••••••••• PSB
Fernando Ferro •••••••••••••••••• PT
Gonzaga Patriota .•••• '.' •••••••.• PSB
Inocêncio Oliveira •••••••••••••• PFL
João Colaço •••••••.••••••••••••• PMDB
Joaquim Francisco ••••••••••••••• PFL
Joel de Hollanda •.••.•••••.••••• PFL
José Chaves •••••••••••••.••••••• PMDB
José Mendonça Bezerra•••••••.•.• PFL
José Múcio Monteiro •••.••..•••.• PFL
Luciano BiVi;l.r ••••••••••••••••••• PSL
Luiz Piauhylino •.•••.••.•••.•••• PSDB
Marcos de Jesus .•••••••.•••••••• PSDB
Osvaldo Coelho••••••••••..•••••• PFL

Pedro Corrêa ••••.•.•••..•.••.••. PPB
Pedro Eugênio •••••..•.••.•.••.•. PPS
Ricardo Fiuza ••••••••,••••••••••• PFL
Salatiel Carv~lhQ•••••• _••.•..•• PMDB
Sérgio Guerra •••.•••••••.••.••.• PSDB
Severino Cavalcanti ••••••••••••• PPB

A],agoas
Albérico Cordeiro •••••.•••••••.• PTB
Augusto Faria~•••••••••••••••••• PPB
Helenildo Ribeiro ••••••••••••••• PSDB
João Caldas •••••• ~ •.••.••••.•••. PL
Joaquim Brito••••••••••..••.•... PT
José Thomaz Nonô ••.••..•••••.•.• PFL
Luiz Dantas ••••.••••••••••.•..•. PST
Olavo Calheiros ••••••••••••••••. PMDB
Regis Cavalcante•••••••••••••••• PPS

Sergipe
Adelson Ribeiro •••••••••••••.••• PSC
Augusto Franco ••••••••.••••..•••PSDB
Cleonâncio Fonseca ••••••.•.•••.• PPB
Jorge Alberto ••.•.••..•••..•.... PMDB
José Teles •••••••••••••••••••••• PSDB
Marcelo DéQa•.•....••..••..••..• PT
Pedro Valadares .•.•..•••...•.•.• PSB
Sérgio Reis ••••••••••••••••••••• PSDB

Bahia
Aroldo Cedraz •••.•.••..•....•.•. PFL
Claudio Cajado ••••••••••••.••••• PFL
Coriolano Sales .•..••••.•••.•..• PMDB
Eujácio Simões .•..•.•..••••.•.•. PL
Félix Mendonça •.•••••.•••••.•.•• PTB
Francistônio Plnto .•••.•••.••••• 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 ••••••••.••• PFL
Jorge Khoury •••••••••••••••.•••• PFL
José Carlos Aleluia ••••.•••.•.•. PFL
José Lourenço ••••••••••••••.•••. PFL
José Rocha •••••••••••••••••••••• PFL
José Ronaldo •••••••.•••••••....• PFL
Jutahy Junior ••••••••••••••..••• PSDB
Leur Lomanto •••••••••.••..•••••. PFL
Luiz Moreira ••••••••••..••••••• ..PFL
Manoel Castro ••••••.•.••..•..... PFL
Mário Negromonte •••••••••••••••• PSDB
Nelson Pellegrino•••••••..•.•••. PT
Nilo Coelho ••••.•..•••..•••••••• PSDB
Paulo Braga••••••••••••••••••..• PFL



PauirrMagalhães .•.••.•.••.••••.• PFL
Pedro Irujo .•....•••.....•.•.•.•PMDB
Reginaldo Germano ••••••••••••'••• PFL
Roland Lavigne .•.•....••.•.•.... PFL
saulQ Pedrosa ••••••••••.•••••.•. PSDB
Ursicino Queiroz •••••••.•••••••• PFL
Waldir Pires ••••.••••••••••••••• PT
Walter Pinheiro •••.••.••...••.•• 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
Danilo de Castro .•..•..•.••...•.PSDB
Edroar Moreira ••••••••••••••••••• PPB
Eduardo Barbosa ..•.•..•.•.••..•• PSDB
Eliseu Resende••....••....' .....• PEL
Fernando Diniz •••••••••••••.•••• PMDB
Gilmar Machado .•••••.•..•.••...• PT
Glycon Terra Pinto .•....•..•••.. PMDB '.'
Hélib Costa •••••••••••••••••••..• PMDB
Herculano Anghinetti •.•••. : ••••• PPB
Ibrahim Abi-ackel ..•...••••..... PPB
Jaime Martins •.•.•.••.••.••.•••• PFL
João Fassarella•••.••••.•••••••• PT
João Magalhães •••..•.......•.••. PMDB
João Magno ••••••••••••••••••.••• PT
José Militão ••••.••••••••••••••• PSDB
Júlio Delgado .••..••.••.•..•••.. PMDB
Lael Varella .•••••..•••. ~ .•••••. PFL
Lincoln Portela .•••..••••.•••••• PSL
Márcio Reinaldo Moreíra .••••..•. PPB
Marcos Líma•••..••••••.••••••.•• PMDB
Maria do Carmo Lara ••••••••••••• PT
Maria Elvira ••.••••.•••.••.•••.• PMDB
Mário de Oliveira •.••.•.••••.••• PMDB
Narcio Rodrigues ..•.•••••••••••• PSDB
Nilmário Miranda .••.••..•••..•••PT
OdeImo Leão •••••..••••••••.•..•. PPB
Olimpio Pires ••••••••••••••••••• PDT
Osmânio Pereira •.•...•.•..•.•.•. PMDB
Paulo Delgado ...••••..••.•...•.. PT
Philemon Rodrigues •.•••••.•••••• PL
Rafael Guerra •.•..••••.•....•... PSDB
Roberto Brant ...•.•.••••..•••.•. PFL
Romel Anizio •••••••••••••••••••• PPB
Romeu Queiroz •..••••••.•..•.••.. PSDB
Ronaldo Vasconcellos •••••••••••• PFL
Saraiva Felipe ....••......•..••• PMDB

SérgiQ Miranda••.••.••.•.••.•.•. PCdaB
Sil~s Brasileiro .•••.••.•.•.•••. PMDd
Virgilio Guimarães •.•••••••••••• PT
Vittorio Medioli •....•.......•.. PSDB
Walfrido Mares Guia •••••..••••.. PTB
Zaire Rezende •••••••••••.••••••• PMDB
Zezé Perrella•••••••••••••••. ~ •• PFL

Espírit:o 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 ..•.•.••..••....•..• PSDB
Ale~andre Cardoso ••••••••••••••• PSB
Alexandre Santos •••••••.•••.••••PSDB
Almerinda de Carvalho ••••.•.. ~.PFL
Antonio Carlos Biscaia••.•••.• ~~PT
Arolde de Oliveira .••.••••••..••~
Ayrton Xerêz •.•••••.•.•••••..••• PPS
Bispo Rodrigues ••••••••••••• ~ .•• PL
Carlos Santana .••••••.••••••••.• PT
Cornélio Ribeiro •....••.'•..••.•. PDT
Coronel Garcia •••••••••••••••••. PSDB
Dino Fernandes ••••.•• ~ •••••••••. PSDB
Dr. Heleno •••••••••.••••••••.••• PSDB
Eber Silva•••••••••••••••••••••• PDT
Eduardo Paes •••••••••••••••••••• PTB
Eurico Miranda •••••.•.•••••.•••• PPB
Fernando Gabeira •••••••••••••••• PV
Fernando Gonçalves ••.•.•• r •••••• PTB
Francisco Silva•.••.••••..••••.• PST
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 .••••.•.••.••.•..••. PDT
Luiz Ribeiro .•••.....••.•••••..• PSDB
Luiz Sérgio •••••••••••••••.••••• PT
Mareio Fortes •..••••...•.•.•.... PSDB
Mattos Nascimento •.•...•.•••.... PST
Milton Temer •••••••••••••••••••• PT
Miriam Reid•.•••••.••.•.•.••• ~~.PDT
Miro Teixeira•••.••••••••.•.•••. PDT
Pastor Valdeci Paiva....•....••• PSL



Paulo Baltazar .....•.••......•.• PSB
Paulo Fei j 6 .....•..•..•.•.•..•.• PSDB
Roberto Jefferson .••.••••.•••••• PTB
Rodrigo Maia : ......•.. PTB
Ronaldo Cezar Coelho ..•..•...•.•PSDB
Rubem Medina •.•.•.•.•.•.•.•.•... PFL
Simão Sessim..••..•••• ~ •.••••••• PPB
Vivaldo Barbosa .......•...•..... PDT
Wanderley Martins .••.••••••••.•• PDT

São Paulo
Alberto Goldman •.••....••.••.••• PSDB
Alberto Mourão •.••...•.•.••••.•• PMDB
Aldo RebeJo •.•...•..•...•.•••••• PCdoB
Aloizio ME~rcadante...•••........ PT
André Bena s s L PSDB
Angela Guadagnin •.••••.•.••••••• PT
Antonio Carlos Pannun~io PSDB
Antonio Kandir .••..••••....••••. PSDB
Antonio Pôlocci .•... < ••••••••••• PT
Arlindo Chinaglia ..•.•.....••••• PT
Arnaldo Faria de Sá ..•.......... PPB
Arnaldo Madeira .•••••••.••••.••• PSDB
Ary Kara ..••.•..........•......• PPB
Bispo Wanderval •.....•..•....... PL
Celso Giglio ••..•.••••••..•..•.• PTB
Celso Russomanno •.....•........• PPB
Clovis Volpi PSDB
Corauci Sobrinho •••••.•••••••••• PFL
Cunha Bueno ............•........ PPB
De Velasco ............•••.....•. PSL
Delfim Netto ..•..•...•.••..••..• PPB
Dr. Evilásio ••••.•••.•••..•.•••• PSB
Dr. Hélio .....•......•.••.••.... PDT
Dui lio Pisaneschi. ••.••••••••••• PTB
Edinho Ara:íjo ••.••.••••••••••••• PPS
Eduardo Jorge .•...•.•••.•••••.••PT
Emerson K~?az••..••••..••.•.•••• PPS
Fernando Zuppo .•..•.•....•....•• PDT
Gilberto Kassab ..•..•.....•••.•. PFL
Iara Bernardi .•••••.•.......•.•• PT
Jair Mene~lelli••••••••••••••••• PT
João Herrmann Neto ....•....••..• PPS
João Paulo ..••.....•.......••..• PT
Jorge Tadeu Mudalen •••.••.••.••• PMDB
José de AbJ:eu .•..••••...•.•.••.. PTN
José Dirceu•....••...••••..••.•. PT
José Genoíno ..••••.••..•••.••••• PT
José índio" .•.....•.....•••••..• PMDB
José Machado •.•.............••.• PT
José Roberto Batochio ....••••..• PDT
Julio Semecrhini ..•.............. PSDB
Lamartine Posella ..........•.•.. PMDB
Luiz Antonio Fleury ••••••••••••• PTB
Luiza Erundina ......•.....••••.. PSB
Maluly Netto ......••...•..••••.. PFL
Marcelo Barbieri .........••..... PMDB

Marcos Cintra••..•.......••...•. PL
Medeiros ••.•••..••.•.•.•.•.•.•.. PFL
Michel Temer •••••••••••••••••••• PMDB
Milton Monti. ..•.........•...... PMDB
Moreira Ferreira ..•..........••. PFL
Nelo Rodolfo •.•..•..•••..•...•.• PMDB
Nelson Marquezelli .••..••••••••• PTB
Neuton Lima••.•..........•...••. PFL
Paulo Kobayashi ••.•••••••••••••• PSDB
Paulo Lima •••••••••.••••.••••••• PMDB
Professor Luizinho ..•••.•.•....• PT
Ricardo Berzoini .••..••....••... PT
Ricardo I zar • . • . • • . • . • • . . • • . • • • •PMDB
Robson Tuma .•...••......•....••. PFL
Rubens Furlan .•••••••••••••••••• PPS
Salvador Zimbaldi ••••••.•••••••• P8DB
Sampaio Dória •..•..•..•.•..••.•. PSDB
Silvio Torres •••.......••.....•. PSDB
TeIma de Souza••.••••••••.•..••• PT
Vadão Gomes ...•••..••...••.•.••• PPB
Valdemar Costa Neto PL
Wagner Salustiano •••••..•••••••• PPB
Xico Graziano .••.•••••..••.•...• PSDB
Zulaiê Cobra ..••.•.....•••.••.•.PSDB

Mato Grosso
Celcita Pinheiro .........••..•.. PFL
Lino Rossi. .•.......•...•..•.••. PSDB
Osvaldo Sobrinho •••••••••••••••. PSDB
Pedro Henry ..•...•.•..••.••••••.PSDB
Ricarte de Freitas ...........•.. PSDB
Teté Bezerra •.•.....••..•• : ••••• PMDB
Welinton Fagundes ••..•.•••••.••. PSDB
Wilson Santos .•.••..•.•.••.••.•• PMDB

Distrito Federal
Agnelo Queiroz .••••.•••••••••••• PCdoB
Alberto Fraga•••.•.•..•..•...... PMDB
Geraldo Magela••••..••..••..•..• PT
Jorge Pinheiro ...•.....•••...•.. PMDB
Maria Abadia .......•............ PSDB
Paulo Octávio ..••••••••••.•••••• PFL
Pedro Celso ••••••••••••••••••••• PT
Ricardo Noronha•.......•...•••.. PMDB

Goiás
Barbosa Neto •.•.•.•..•..•..••..• PMDB
Euler Morais ••.•.•••.•.••.••.••• PMDB
Geovan Freitas ..•....••..••..•.. PMDB
Jovair Arantes •••••••••••••••••• PSDB
Juquinha .•..••.......•••..•..... PSDB
Lidia Quinan........•..•••••.••. PSDB
Lúcia Vânia .••.••.••••••..•••.•. PSDB
Luiz Bittencourt •.•....•.••••... PMDB
Nair Xavier Lobo ..•.•.....•..••. PMDB
Norberto Teixeíra••••••••••••••• 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 Fílho •••••••••••••••••••• PMDB
Marisa Serrano •••••••••••••••••• PSDB
Nelson Trad•••..•••..•.••••••••• PTB
Pedro Pedrossian•••••.•.•••.•.• ~PFL

Waldemir Moka ••••••••••••••••••• PMDB
Paraná

Abelardo Lupion •••••••••••••••• ~PFL

Affonso Camargo •••••••••••••••• rPFL
Airton Roveda .•..••.••••••••••• ~PSDB

Alex Canziani •.••••••••••••••••• PSDB
Chico da Princesa •••••••••••••• rPSDB
Dilceu Sperafico •..••..•••••••. I' PPB
Dr. Rosinha •..•••..•.•••..•••• '1" PT
Flávio Arns ••••••••••••••••••••1. PSDB
Gustavo Fruet ....••.••••••••••• l. 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 •••••••••••••••••• PSDB
Osmar Serraglio •••.•••••••••.•.• PMDB
Padre Roque ••••.••.••..••••••••. PT
Renato Silva •••••••••••••••••••• PSDB
Ricardo Barros ••••••••••••••••••PPB
Rubens Bueno .•••••••••• ~ •••••••• PPS
Santos Filho ••••••••.••••••••••• PFL
Werner Wanderer ••••••••••••••••• PFL

Santa catari.na
Antônio Carlos Konder Reis •••••• PFL
Carlito Merss ••••••••••••••••••• PT
Edinho Bez ••••..•••••.•••••••••. PMDB
Edison Andrino •.•••••••.•••••••• PMDB
Fernando Coruja ••••••• ; ••••••••• PDT
Gervásio Silva•••••••••••••••••• PFL
Hugo Biehl ••••.••••••.••••••••.. PPB
João Matos •••••••••••••••••••••• PMDB
João Pizzolatti. •••·••••••••••••• PPB
José Carlos Vieira •••••••••••••• PFL
Luci Choinacki •••••••••••••••••• PT

Pedro Bittenc6urt •.•••••.••••.•• PFL
Raimundo Colo~o•••••.•••••.•••. PFL
Renato Vianna ••••••••••••••••••• PMDB
Serafim Venzoh .•.••.•.••••.•...• PDT
Vicente Caropreso••••••••.....•. PSDB

Rio Grande do Sul
Adão Pretto •./••••••.•••••••••••• PT
Airton Dipp ..•••••••.•••.•••••.• PDT
Alceu Collares •••••••••••••••••• PDT
Augusto Nardes ••••••••••••••••••PPB
Caio Riela •• ~ •••••••••.••••••••• PTB
Cezar Schirmer•....••.•••••.•••• PMDB
Darcisio perr'ndi •••••••••••••••• PMDB
Enio Bacci •••••...•.••..•••.••• PDT
Esther Gross+ ••••••••••••••••••• PT
Fernando Marfoni •••••••••••••••• PT
Fetter JúniO~•.•........•....... PPB
Germano Rigo to ••••••••••••••••• PMDB
Henrique Fon ana•••••••••••••••• PT
Júlio Redecker ••••••.•••••.••••• PPB
Luis Carlos ~einze•............. PPB
Luiz Mainardi ••••••••••••••••••• PT
Marcos Roli~•••••••••••••••••••• PT
Mendes Ribe~ro Filho •••••••••••• PMDB
Nelson Marchezan••.••••••••••••• PSDB
Nelson Proença••.•..•••.•••••••• PMDB
Osvaldo Biolchi ••••••••••••••••• PMDB
Paulo José Gouvêa ••••••••••••••• PL
Paulo Paim••••••.••••••••••••••• PT
Pompeo de Mattos ••.•...••••••••• PDT
Roberto Argenta •••••••••••••.••• PHS
Synval Guazzelli •••••••••••••••• PMDB
Telmo Kirst •.••.•••••••••••••••• PPB
Valdeci Oliveira•••••••••••••••• PT
Waldir Schmidt •••••••••••••••••• PMDB
Waldomiro Fioravante •••••••••••• PT
Yeda Crusius ••••••••••••••••••.• PSDB



COMISSOES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA E
POLrnCA RURAL

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Bloco (PSOB, PTB)

Presidente: Gerson Pllres (PPB)
1° Vice-Presidente: W8ldemir Moka (PMDB)
20 Vice-Presidente: Valdeei Oliveira (pn
3° Vice-Presidente: Ronaldo Caiado (PFL)
Titulares

1 vaga

Suplentes

Adauto Pereira
Elton Rohnelt

Francisco Coelho
Gerson Gabrielli
Gilberto Kassab

Ney Lopes
Paulo Magalhães

Paulo Octávio
Sérgio Baroellos

1 vaga

Angela Guadagnin
Antonio Carlos Biscaia

Babá
Esther Grossi
João Grandlo
Paulo Delgado

PT

PFL

PV
Roberto Balestra (PPB)
Secretário: Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6916/6978/6979/6981

COMISSÃO DE CiêNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Presidente: Santos Filho (PFL)
1° Vice-Presidente: Salvador Zimbaldi (PSDB)
20 Vice-Presidente: José de Abreu (PTN)
3° VIC6-Presldente: Irls Simões (PTB)
Titulares

Arolde de Oliveira
Casar Bandeira
Corauci Sobrinho
José Carlos Aleluia
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Luiz Moreira
Maluly Netto
Santos Filho
Vic Pires Franco

Marcos de Jesus (PSDB)
Nelson Pellegrino
Paulo José Gouvêa (PL)
Pedro lrujo (PMDB)
Pinheiro Landim (PMDB)
Walter Pinheiro

Bloco (PSDB, PTB)
Albérico Cordeiro
Alberto Goldman
Augusto Franco
lris Simões
Joio Almeida
Julio Semeghini
Uno Rossi
Luiz Piauhylino
Luiz Ribeiro
Narcio Rodrigues
Pedro Canedo
Salvador Zimbaldi
SUas CAmara

Aldir Cabral
Átila Lira

José Carlos Martinez
Léo Alcântara
Magno Malta

Nelson Marchezan
Nilson Pinto

Rafael Guerra
Renato Silva

Romeu Queiroz
Sampaio Dória

Walfrido Mares Guia
Welinton Fagundes

Bloco (PMOB, PST, PTN)
FrancistOnio Pinto AntOnio José Mota
Geasivaldo lsaias Henrique Eduardo Alves
Hermes Parcianello José Prlante
Jorge Pinheiro Mendes Ribeiro Filho
Jorge Wilson Zaire Rezende
José de Abreu 5 vagas
Marçal Filho
Marcelo Barbieri
Mattos Nascimento
Nelson Proença

Suplantes

Armando Abflio
João Magalhães

Milton Monti
Pinheiro Landim

6 vagas

Betinho Rosado
Darci Coelho

Gervásio Silva
Joaquim Francisco

José Múclo Monteiro
José Rocha

Marcondes Gadelha
Reginaldo Germano

wemer Wanderer
Zezé Perrella

Almir Sá
Ary Kara

Fetter JCmior
Júlio Redecker
Luiz Femando
Vadio Gomes

Avenzoar Arruda
Jair Meneguelli

Joaquim Brito
Luiz Mainardi
Paulo Rocha

Waldomiro Fioravante

Antonio Jorge
Caio Rleia

Chiquinho Feitosa
Enlvaldo Ribeiro (PPB)

Félix Mendonça
Julio Semeghini

Lidla Quinan
Luiz Ribeiro

Paulo Kobayashi
Sérgio Carvalho

Sérgio Barros
1 vaga

PT

por

PPB

PFL

Augusto Nardes.
Cleonâncio Fonseca
Dilceu Speraficcl
Hugo Biehl
Luis Carlos Heinze
Telmo Kirst

Carlos Dunga
Confúcio Moura
Gerson Pllrea (PPB)
Igor Avelino
Luiz Dantas
Moacir Micheletto
Osvaldo Reis
SUas Brasileiro
Themrstocles Sampaio
Waldemir Moka

Abelardo Lupion
Adauto Pereira
Carlos Melles
Francisco Coelho
Jaime Fernandes
Joel de Hollanda
Paulo Braga
Ronaldo Caiado
Zila Bezerra
1 vaga

Adio Pretto
Geraldo SirnlSetl
Joio Grandlo
Luci Choinackl
Nilson Mourão
Padre Roque

Anlvaldo Vale
B. Sá
Carlos Batata
Helenildo Ribeiro
José Carlos Elias
Josué Bengúlon
Nelson Marquezelli
Nelson Meurer (PPB)
Odflio Balbinottl
Saulo Pedrosa
Valdeei Oliveira (Pn
Xico Graziano

Giovanni Queiroz João Caldas (PL)
Pompeu de Mattos 1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)
Joio Tota (PPB) Aldo Rebelo
Romel Anizio (PPB) Paulo José Gouv6a (PL)

Bloco (PL, PSL)
Valdir Ganzer (pn

Adelson Ribeiro (PSC)
PPS

Odelmo Leio
Oliveira Filho
Paudemey Avelino (PFL)
Robérlo Araújo (PL)
Wagner 8alustiano

Eujácio Sil'Tl6es
Dr. Hélio

Rubens Bueno Euripedes Miranda

PPB

PDT

José Janene
Nelson Meurer

Yvonilton Gonçalves
2 vagas

Vivaldo Barbosa
1 vaga



PPS

Bloco (PMDB, PST;PTN)

Bloco (PSB, PCdoB)
Evandro Milhomen Dr. Evilásio
Luiza Erundina Roberto Rocha (PSDB)

Bloco (PL, PSL)
Almeida de Jesus Bispo Rodrigues
Bispo Wanderval José Aleksandro

Suplentes

Francisco Silva
Remi Trinta

3 vagas

Femando Ferro
João Paulo

Marcos Afonso

Alcione Athayde
Cunha Bueno

Dr. Evilásio
Gonzaga Patriota

Aroldo Cedraz
Euler Ribeiro

Jaime Fernandes
Laura Cameiro

Pedro Pedrossian

Bispo Wanderval
Djalma Paes (PSB)

Cleonâncio Fonseca
Dr. Benedito Dias

Eurico Miranda
Jair Bolsonaro

Wagner Salustiano

Aloizio Santos
Duilio Pisaneschi

Fátima Pelaes
Maria Abadia

Vanessa Grazziotin (PCdoB)
Xico Graziano

PT

PFL

PDT

PPS

PPB

PDT

PPB

Bloco (PL, PSL)

Bloco (PSDB, PTB)

Bloco (PMDB, PST, PTN)
Flávio Derzi
José Borba
Luiz Bittencourt
Ricardo Izar
Salatiel Carvalho

Celso Russomanno
Fernando Gabeira (PV)

Fernando Zuppo - Fernando Coruja
Bloco (PSB, PCdoB)

Badu Picanço
João Colaço (PMDB)
Márcio Bittar (PPS)
Ricarte de Freitas
Sebastião Madeira
1 vaga

Femando Coruja Alceu Collares
José Roberto Batochio Pompeo de Mattos

Bloco (PSB, PCdoB)
José Antonio Almeida
Sérgio Miranda

Bispo Rodrigues
Luciano Bivar

Expedito Júnior
Luciano Pizzatto
Pedro Bittencourt
Reginaldo Germano
Ronaldo Vasconcellos

Ayrton Xerêz Rubens Furlan
Secretário: Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6922/6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Presidente: Salatiel Carvalho (PMDB)
1° Vice-Presidente: Celso Russomanno (PPB)
2° Vice-Presidente: Pedro Bittencourt (PFL)
3° Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
Titulares

Arlindo Chinaglia
Ben·Hur Ferreira
João Magno

Ary Kara
Augusto Farias
Edmar Moreira
Ibrahim Abi·Ackel
Osvaldo Sobrinho (PSDB)

Suplentes

Átila Lins
Claudio Cajado

Corauci Sobrinho
Jairo Cameiro
José Ronaldo
Luis Barbosa
Maluly Netto
Paes Landim

Robson Tuma
Vic Pires Franco

João Henrique
Júlio Delgado

Mauro Benevides
Nelo Rodolfo

Pedro lrujo
Pedro Novais

Ricardo Izar
Ricardo Noronha

Themistocles Sampaio
1 vaga

PFL

Bloco (PSDB, PTB)
Alexandre Cardoso (PSB)

Anivaldo Vale
Bonifácio de Andrada

João Leão
Luiz Antonio Fleury

Marcus Vicente
Max Rosenmann

Nelson Marquezelli
Nicias Ribeiro

Odílio Balbinotti
3 vagas

AntOnio Carlos Konder Reis
Ciro Nogueira
Darci Coelho
Jaime Martins
Moroni Torgan
Ney Lopes
Paulo Magalhães
Ricardo Fiuza
Roland Lavigne
Vilmar Rocha

Agnaldo Muniz João Herrmann Neto
Secretária: Maria Ivone do Espirito Santo
Local: Anexo li, Sala 13-T
Telefones: 318-6906/6908 Fax: 318-2143

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

Presidente: Ronaldo Cesar Coelho (PSDB)
1° Vice-Presidente: Inaldo Leitão (PSDB)
2° Vice-Presidente: lédio Rosa (PMDB)
3° Vice-Presidente: Ary Kara (PPB)
Titulares

André Benassi
Caio Riela
Eduardo Paes
Femando Gonçalves
Inaldo Leitão
Jutahy Junior
Léo Alcântara
Nelson Marchezan
Nelson Otoch
Ronaldo Cezar Coelho
Vicente Arruda
Zenaldo Coutinho
Zulaiê Cobra

Cezar Schirmer
Coriolano Sales
Freire Júnior
Geovan Freitas
Henrique Eduardo Alves
lédio Rosa
Mendes Ribeiro Filho
Nair Xavier Lobo
Osmar Serraglio
Renato Vianna

Paulo Baltazar Inácio Arruda
Bloco (PL, PSL)

Pastor Valdeci Paiva Valdemar Costa Neto

PPS
Antonio Carlos Biscaia
Geraldo Magera
José Dirceu
José Genoino
Marcelo Déda
Waldir Pires

PT

Dr. Rosinha
José Machado
Marcos Rolim

Nelson Pellegrino
Professor Luizinho

Teima de Souza

Regis Cavalcante
Secretário: Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6929/6935

Edinho Araújo

Fax: 318-2146



Suplentes

Marcos Cintra

Jaime Martins
Laura Carneiro
Moroni Targan

Roland Lavigne
ZUa Bezerra

Augusto Nardes
1 vaga

1 vaga

Carlito Meras
Geraldo Simões
João Fassarella

Edison Andrlno
Germano Rigotto
Nelson Proença
laire Rezende

1 vaga

Antonio Cambraia
Antonio Kandir
Eduardo Paes

Lidia Quinan
Marisa Serrano
Xico Graziano

Arolde de Oliveira
Carlos Mellas

Raimundo Colombo
Ricardo Fiuza

Ronaldo Vasconcellos

Antonio Carlos Biscaia
Fernando Ferro

Pedro Wilson

PT

PFL

PT

POT

PPB

Bloco (PSOB, PTB)

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDOSTRIA E COMÉRCIO

Clementino Coelho (PPS)
José Machado
Luiz Mainardi

PFL

Ana Catarina
AntOnio do Valle
Armando Monteiro
Jurandil Juarez
Múcio Sá

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Joio Caldas

AJax Canziani
Emerson Kapaz (PPS)
Marcio Fortes
Maria Abadia
Ricardo Ferraço
Sérgio Guerra

Bloco (PSB, PCdoB)
Joio sampaio (POT) Veda Crusius (PSOB)

Bloco (PL, PSL)

Presidente: Enio Bacci (POT)
1° Vice-Presidente: joio sampaio (POT)
2" Vice-Presidente: Joio Pizzolatti (PPB)
3° Vice-Presidente: Paulo OCtávio (PFL)
TItulares

Euler Ribeiro
Gerson Gabrlelll
Jairo Carneiro
Paulo Octávio
Rubem Medina

Joio Pizzolatti
Júlio Redecker

Enio Bacai

PPB
José Linhares Eurico Miranda
1 vaga Jair Bolsonaro

POT
Miriam Reid Eber Silva

Bloco (PSB, PCdoB)
Agnelo Queiroz Paulo Baltazar

Bloco (PL, PSL)
Cabo Jlllio Lincoln Portela

PPS
Regia Cavalcante Márcio Bittar
secretário: Marcio Marques de Araujo
Local: Anexo 11
Telefone: 318-8285 Fax: 318-2170

A1merinda de Carvalho
Marcondes Gadelha
Neuton Lima
Nice Loblo
Reginaldo Germano

Marcos Rolim
Nelson Pellegrino
Padre Roque

Suplentes

João Pizzolatti
Simão Sessin

Nilmário Miranda
Valdeci Oliveira

Valdir Ganzer

Casar Bandeira
Jonival Lucas Junior

Pedro Fernandes
ZUa Bezerra

1 vaga

Oanilo de Castro
Marcos de Jesus

Nilmário Miranda (Pn
Walter Pinheiro (Pn

2 vagas

PFL

Ana Catarina
José Chaves

Waldir Schmldt
2 vagas

Bloco (PSOB, PTB)
Ademir Lucas

Albérico Cordeiro
Antonio Carlos Pannunzio

Carlos Mosconi
Juquinha

Manoel Salviano
Bloco (PMOB, PST, PTN)

PT

POT

PPB
Edson Andrino (PMOB)
1 vaga

Sérgio Novais (PSB) Comélio Ribeiro

Bloco (PSB, PCdoB)
Inácio Arruda Paulo Battazar

Bloco (PL, PSL)
Wilson Santos (PMOB) João Sampaio (POT)

PPS
Rubens Furlan Eliseu Moura (PPB)
Secretário: Jorge Henrique Cartaxo de Arruda
Local: Anexo li, piso superior, sala 184-C
Telefones: 318-7072/7073 Fax: 318-2147

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

Presidente: Marcos Rolim (PT)
1° Vice-Presidente: Nelson Pellegrino (Pn
2" Vice-Presidente: Miriam Reid (POT)
3° Vice-Presidente: José Antonio Almeida (PSB)
Titulares Suplentes

Bloco (PSOB, PTB)

Costa Ferreira
Francisco Garcia
Jorge Tadeu Mudalen (PMOB)
Mauro Fecury
Sérgio Barcellos

Badu Picanço
Eduardo Barbosa
Flávio Ams
José Antonio Almeida (PSB)
Max Mauro
Sebastião Madeira

Bloco (PMOB, PST, PTN)
Elcione Barbalho

Freire Júnior
3 vagas

Iara Bernardi
Márcio Matos
Maria do Carmo Lara

Alberto Fraga
Flávio Derzi
Jlllio Oelgado
Ricardo Noronha
Rita Camata

Gustavo Fruet
João Mendes
José lndio
Norberto Teixeira
Zaire Rezende

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Presidente: Josélndio (PMOB)
1° Vice-Presidente: Francisco Garcia (PFL)
2" Vice-Presidente: Marinha Raupp (PSOB)
3° Vice-Presidente:
Titulares

Adolfo Marinho
Oino Fernandes
Or. Heleno
João Castelo
João Leão
Marinha Raupp



PPS

Lincoln Portela

Juquinha
Luiz Carlos Hauly

Paulo Mourão
Ricardo Ferraço

3 vagas

Antonio Palocei
Geraldo Magela

Henrique Fontana
Milton Temer

Francisco Garcia
Ciro Nogueira

José Carlos Vieira
José Lourenço

Moreira Ferreira
Nice Lobão

Pauderney Avelino
1 vaga

Herculano Anghinetti
Luis Carlos Heinze

2 Vagas

PT

POT

PFL

PPB

Bloco (PL, PSL)

PPS

Carllto Merss
João Paulo
José Pimentel
Ricardo Berzoini

Marcos Cintra

Enivaldo Ribeiro
Fetter Júnior
Iberê Ferreira
1 vaga

Wanderley Martins 2 vagas
1 vaga

Pedro Eugênio Emerson Kapaz
Secretária: Maria Linda Magalhães
Local: Anexo 11 Telefones: 318-6960/6989/6955

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Dr. Evilásio Eduardo Campos
Bloco (PSB, PC do B)

Deusdeth Pantoja
Jorge Khoury
José Ronaldo
Lael Varella
Manoel Castro
Mussa Demes
Paes Landim
Roberto Brant

José Militão
Max Rosenmann
Rodrigo Maia
Sampaio Dória
Silvio Torres
Yêda Crusius
1 vaga

Bloco (PMDB, PST, PTN)
AntOnio José Mota AntOnio do Valle
Edinho Bez Armando Monteiro
Gastão Vieira Coriolano Sales
Germano Rigotto Luiz Dantas
José Aleksandro (PSL) 4 vagas
José Priante
Milton Monti
Pedro Novais

1 vaga

Suplentes

Luciano Bivar

Agnaldo Muniz

Miriam Reid

Alberto Mourão
Gastão Vieira

Milton Monti
Osmar Serraglio

Rita Camata

Joel de Hollanda
Mauro Fecury
Neuton Lima

Raimundo Santos
Santos Filho

Iara Bernardi
Padre Roque

Professor Luizinho

Antonio Joaquim Araújo
Clementino Coelho (PPS)

José Unhares

PT

PFL

POT

PPB

Clovis Volpi
Dino Fernandes

Fernando Gonçalves
Feu Rosa

Lidia Quinan
Nelson Marchezan

Raimundo Gomes de Matos
Bloco (PMOB, PST, PTN)

Bloco (PL, PSL)
Jonival Lucas Junior (PFL)

Bloco (PSB, PC do B)
Agnelo Queiroz

Esther Grossi
Gilmar Machado
Pedro Wilson

Celcita Pinheiro
Luis Barbosa
Nice Lobão
Osvaldo Coelho
Zezé Perrella

Eurico Miranda
Renato Silva (PSDB)
1 vaga

Eber Silva

Bloco (PSOB, PTB)

João Matos
Maria Elvira
Nelo Rodolfo
Osvaldo Biolchi
Paulo Lima
Zé Gomes da Rocha

Rubens Bueno
Secretário: José Umberto de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318-7024/7026

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Presidente: Pedro Wilson (PT)
1° Vice-Presidente: Gilmar Machado (PT)
2° Vice-Presidente: Marisa Serrano (PSDB)
3° Vice-Presidente: Nelo Rodolfo (PMDB)
Titulares

Ademir Lucas
AtUa Lira
Bonifácio de Andrada
Eduardo Seabra
Flávio Arns
Marisa Serrano
Nilson Pinto

Suplentes

Gastão Vieira
Jorge Tadeu Mudalen

3 vagas

Dr. Heleno
João Almeida

João Leão
Josué Bengtson

Mário Negromonte
Zenaldo Coutinho

Bloco (PMOB, PST, PTN)
Anlbal Gomes
Delfim Netto (PPB)
Hélio Costa
João Magalhães
Mauro Benevides

Bloco (PSDB, PTB)
Eliseu Moura (PPB)
Manoel Salviano
Max Mauro
Rommel Feijó
2 vagas

Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PPB)
1° Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
2° Vice-Presidente: Luiz Fernando (PPB)
3° Vice-Presidente: Manoel Salviano (PSDB)
Titulares

Suplentes

Adolfo Marinho
Anivaldo Vale

Iris Simões

Bloco (PSOB, PTB)

PPS
Walfrido Mares Guia (PPS) Agnaldo Muniz
Secretãrio(a): Carla Rodrigues de Medeiros
Local: Anexo 11
Telefone: 318-6900/6905/7011/7012

COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO

Presidente: Manoel Castro (PFL)
1°Vice-Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
2° Vice-Presidente: Ibere Ferreira (PPB)
3° Vice-Presidente: Antonio Cambraia (PSDB)
Titulares

Antonio Cambraia
Antonio Kandir
Custódio Mattos



Bloco (PSB,PC do B)
Alexandre Cardoso Haroldo Lima

Bloco (PL, PSL)
Lincoln Portela Eduardo Campos (PSB)
Secretária: Valda O. S. Lobo
Local: Anexo li, Sala T-56 - Reunião: 48 s feiras
Telefones: 318-6944/6946 Fax: 318-2137

Suplentes

Fax: 318-2156

Pedro Eugênio

Pedro Eugênio

Agnelo Queiroz
Luiza Erundina

Iberê Ferreira
Oliveira Filho

2 vagas

Dr. Hélio
1 vaga

Arlindo Chinaglia
Luci Choinacki

Paulo Paim
Ricardo Berzoini

1 vaga

Arnon Bezerra
Custódio Mattos
Eduardo Seabra

Jovair Arantes
Jutahy Junior

Pedro Canedo
Ricarte de Freitas

Rommel Feijó
Saulo Pedrosa

2 vagas

Confúcio Moura
Glycon Terra Pinto

Laire Rosado
6 vagas

AntOnio Geraldo
Celcita Pinheiro

Costa Ferreira
I1defonço Cordeiro

Ivanio Guerra
José Mendonça Bezerra

Paulo Marinho
Ronaldo Caiado

Wilson Braga

PT

POT

PPB

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Djalma Paes
Jandira Feghali

Bloco (PL, PSL)
Armando Abllio (PMOB)
PPS
Angela Guadagnin (PT)
Secretário: Elolzio Neves Guimarães
Local: Anexo 11, Sala 155-A
Telefones: 318-7016 à 7021

Bloco (PSB,PC do B)

Antonio Palocei
Dl'. Rosinha
Eduardo Jorge
Henrique Fontana
João Fassarella

Affonso Camargo
Almerinda de Carvalho
Cleuber Carneiro
Dr. Benedito Dias (PPB)
José Carlos Coutinho
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Marcondes Gadelha
Ursicino Queiroz

Alceu Collares
Serafim Venzon

Antonio Joaquim Araújo
Arnaldo Faria de Sá
José Unhares
Nilton Baiano

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAM[UA

Presidente: Cleuber Cameiro (PFL)
1° Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
~ Vice-Presidente: Remi Trinta (PST)
3° Vice-Presidente: Celso Giglio (PTB)
Titulares

Bloco (PSOB, PTB)
Alcione Athayde (PPB)
Carlos Mosconi
Celso Giglio
Eduardo Barbosa
Lidia Quinan
Lúcia Vânia
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos
Renildo Leal
Sérgio Carvalho
Vicente Caropreso

Darclsio Perondi
Euler Morais
Jorge Alberto

.Jorge Costa
Osmãnio Pereira
Remi Trinta

--Rita Camata
Saraiva Felipe
Teté BezerraSuplentes

Sérgio Novais

Dilceu Sperafico
1 vaga

1 vaga

Gilmar Machado
. João Coser

João Magno

B. Sá (PSOB)
Ricardo Barros

Romel Anizio

Airton Oipp

Eliseu Resende
Medeiros

Pedro Bittencourt
2 vagas

Renildo Leal
Ricardo Rique

Ricarte de Freitas
Sérgio Barros
Sérgio Guerra

Sérgio Reis

Almeida de Jesus

Adão Pretto
Virgllio Guimarães

Walter Pinheiro

Oeusdeth Pantoja
Jaime Martins

José Carlos Coutinho
Lael Varella

Ursicino Queiroz

Edinho Bez
Luiz Piauhylino (PSOB)

Salatiel Carvalho
2 vagas

PT

PT

PFL

POT

POT

PFL

PPB

PPB

Bloco (PL, PSL)

PPS

Olimpio Pires

José Janene
Vadio Gomes
Yvonilton Gonçallves

A1ceste Almeidi:l
Antonio Feijão
Betinho Rosadel CPFL)
Félix Mendonça (PTB)
Marcos Lima

Fernando Ferro
Luiz Sérgio
Professor Luizirlho

Gervásio Silva
Gilberto Kassab
Ivanio Guerra
Pedro Pedrossi.an

Bloco (PSB,PC do B)
Luiz Fernando (PPB)

Valdemar Costa Neto

Airton Roveda
AntOnio Jorge
Juquinha
Luiz Antonio Fleury
Nicias Ribeiro
Paulo Feijó

Airton Cascavl~1 Regis Cavalcanti
Secretária: Maria Helena Pinheiro Monteiro
Local: Anexo li
Telefones: 318·-6888/6887 Fax: 318··2176

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: luiz Antonio Fleury (PTB)
tD Vice-Presidente: Moreira Ferreira (PFL)
2""Vice-Presidente: Nicias Ribeiro (PSDB)
3° Vice-Presidente: Fernando Ferro (PT)
Titulares

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Bloco (PSOB, PTB)

AntOnio Gerakjo
Elton Rohnelt
Jairo Azi
Paulo Marinhe,
Robson Tuma

1 vaga

Joaquim Brito
Marcos Rolim
Wellington Dias

Márcio Reinaldo Moreira
Simão Sessim



De Velasco

Jandira Feghali

Badu Plcanço
JoIo Castelo

Marinha Raupp
Nilson Pinto
Pedro Henry

1 vaga

Airton Cascavel

Anibal Gomes
Carlos Dunga

FrancistOnio Pinto
Hermes Parcianello

4 vagas

Miriam Reid
Olfmpio Pires

Luiz Sérgio
Márcio Matos

Maria Do Carmo Lara
Nilson Mourao

Pedro Celso
WelllngtDn Dias

Joio Tota
Hilton Baiano

Pedro Valadares (PSB)
Telmo Kirst

1 vaga

Pastor Valdeci Pajva (PSL)
Paulo Feij6

Ricarte de Freitas
Silas Câmara
Silvio Torres

Vrttorio Medioli
1 vaga

Affonso Camargo
AntOnio Cartas Konder Reis

Jairo Azi
Leur Lomanto
Mussa Demes

Paulo Braga
Rubem Medina

1 vaga
PT

POT

PFL

PPB

PPS

Bloco (PL,PSL)

Bloco (PSB,PCdoB)

Bloco (PMOB,PST,PTN)

Cornélio Ribeiro
Luis Eduardo

Gonzaga Patriota

Aracely De Paula
Eliseu Resende
IIdefonça Cordeiro
João Ribeiro
Neuton Lima
Oscar Andrade
Pedro Fernandes
Raimundo Colombo

Edinho Araújo
Secretário: Ruy Ornar Prudência da Silva
Local: Anexo 11
Telefones: 318·6973 à 6976

COMISsAo DA AMAZÔNIA
E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Eujácio Simões

Presidente: Evandro Mllhomen (PSB)
1° Vice·Presidente: Vaneaa GrazzIotfn (PCdoB)
2° Vice·Presidente: Raimundo S8nto1 (PFL)
3° Vice·Presidente: Jorge Costa (PMDB)
Titulares Suplentes

Bloco (PSDB.PTB)

Alberto Mourão
Barbosa Neto
Domiciano Cabral
Eunicio Oliveira
João Henrique
José Chaves
Olavo Calheiros
Waldir Schmidt

Albérico Filho (PMOB)
Almir sa
Glicon Terra- Pinto (PMDB)
Philemon Rodrigues (PL)
Raimundo Santos (PFL)

Carlos Santana
Damião Feliciano (PMDB)
Fernando Marroni
João Coser
Marcos Afonso
Teima De Souza

Feu Rosa
Mário Negromonte
Pedro Chaves (PMOB)
Roberto Rocha
Romeu Queiroz
Sérgio Barros
Sergio Reis

Anivaldo Vale
Josué Bengtson
Nilton Capixaba
Renildo Leal
Ricarte de Freitas
Sérgio Carvalho

Cabo Júlio

Suplentes

Suplentes

Edinho Bez
Geovan Freitas

lédio Rosa
Osvaldo Biolchi

2 vagas

Arthur Virgilio
José Militão
Lúcia Vânia

Narcio Rodrigues
Rodrigo Maia

2 vagas

Coronel Garcia
Dr. Helena

Narcio Rodrigues
Nilton Capixaba

Arnaldo Faria de Sá
Hugo Biehl
João Tota

Carlos Santana
Fernando Marroni

José Pimentel

Alrnerinda de Carvalho~

Expedito Júnior
João Ribeiro

Robson Tuma~

Roland Lavigne

PT

PPB

Bloco PSDB,PTB

PFL

Bloco (PSDB, PTB)

Bloco (PMDB, PST, PTN)

POT
Vivaldo Barbosa Euripedes Miranda

Bloco (PSB, PCdoB)
Vanessa Grazziontin 1 vaga

Bloco (PL, PSL)
Eduardo Campos (PSB)

Francisco Silva
Júlio Delgado
Laire Rosado
Paulo Paim (pn
Paulo Rocha (pn
Ricardo Noronha

Avenzoar Arruda
Babá
Jair Meneguelli

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

Presidente: Jovair Arantes (PSOB)
1°Vice-Presidente: Nilton Capixaba (PTB)
2° Vice-Presidente: Medeiros (PFL)
3° Vice-Presidente: Francisco Silva (pSn
Titulares

Aloizio Santos
Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Duilio Pisaneschi

Alexandre Santos
Fátima Pelaes
Jovair Arantes
Marcus Vicente
Nilton Capixaba
Pedro Henry
Ricardo Rique

Herculano Anghinetti
Pedro Corrêa
Ricardo Barros

PPS
Pedro Celso (pn Airton Cascavel
Secretária: Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6987/6990/7004/7007

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

Presidente: Barbosa Neto (PMDB)
1° Vice·Presidente:Pedro Fernandes (PFL)
2° Vice-Presidente: Chiquinho Feitosa (PSDB)
3° Vice-Presidente: João Ribeiro (PFL)
Titulares

José Carlos Vieira
José Múcio Monteiro
Luciano Castro
Medeiros
Wilson Braga



Bloco (PSB,PCdoB)
Evandro Mllhomen José Antonio Almeida

Bloco (PL,PSL)
Roblerlo AraOjo José Aleksandro

Ayrton Xerez

Vicente Arruda
Vicente Caropreso

Zuiaiê Cobra

Eduardo Jorge
José Dirceu

José Genufno
Marcelo Déda
Pedro Wilson

Abelardo Lupíon
Aracely de Paula

Jorge Khoury
Lavoisier Maia

Luciano Castro
Luciano Pizzatto

Luiz Moreira
Manoel Castro
Vilmar Rocha

Antonio Feijão
Edson Andrino

Fernando Gabeira (PV)
Gessivaldo Isaías

Jorge Pinheiro
Mattos Nascimento

3 vagas

Celso Russomanno
Edmar Moreira

Osvaldo Sobrinho (PSDB)
Pedro Corrêa

Roberto Balestra

PT

PFL

PPS

PDT

PPB

PHS

Bloco (PMDB,PST,PTN)

João Herrmann Neto

Aldir Cabral (PSDB)
Cunha Bueno
Harolclo Lima (PCdoB)
Jair Bolsanaro
Welinton Fagundes (PSDB)

Roberto Argenta Júlio Redeckek (PPB)
secretária: Walbia Vania de Farias Lora
Local: Anexo 1\
Telefones: 318-8266/6992 à 6996 FAX: 318-2125

Airton Dipp Fernando Zuppo
Neiva Moreira Wanderley Martins

Bloco (PSB,PCdoB)
Aldo Rebelo Manoel Salviano (PSDB)
Pedro Valadares Ricardo Ferraço (PSDB)

Bloco (PL,PSL)
Cabo Júlio Sérgio Reis (PSDB)

Milton Temer
Nilmário Miranda
Paulo Delgado
Virgilio Guimarães
Waldomiro Fioravante

Aroldo Cedraz
Atila Lins
Claudio Cajado
Francisco Rodrigues
Joaquim Francisco
José Lourenço
José Thomaz Non6
Leur Lomanto
Wemer Wanderer

Magno Malta
Paulo Mourão
Vlttorio Medioli

Alberto Fraga
De Velasco (PSL)
Elcione Barbalho
Fernando Diniz
Lamartine Posella
Mário de Oliveira
Paulo Kobayashi (PSDB)
Synval Guazzelli
1 vaga

Suplentes

Agnaldo Muniz

Luiz Fernando
1 vaga

Elton Rohnelt
Euler Ribeiro

Jaime Martins
João Ribeiro

Sérgio Barcellos

José Pimentel
Valdir Ganzer

Wellington Dias

Giovanni Queiroz

Igor Avelino
Mário De Oliveira

3 vagas

Augusto Franco
Celso Giglio

João Castelo
José Carlos Elias

Nelson Otoch
Ricardo Rique

Ronaldo Cezar Coelho
Silvio Torres

PT

PFL

PPB

Bloco (PMDB,PST,PTN)

Eurlpedea Miranda

EIcione B8rbalho
Freire Júnior
Jorge Costa
Jurandil Juarez
Tetê Bezerra

Átila Lins
Luciano Castm
Raimundo Santos
Vic Pires Franco
Zila Bezerra

PPS

Or. Benedito Dias
Vaneaa Grauiotin (PedoB)

POT

M6rclo Blttar
8ecretérlo: James Lewis Gorman Júnior

Local: Anexo "
Telefones: 318-6998/6999 e 6970

Babá
Marcos Afonsel
Paulo Rocha

COMlssAo DE RELAÇÕES EXTERIORES
E', DE DEFESA NACIONAL

Preeldente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
10 VIce-Pre8ldente: Vlttorio Medioli (PSDB)
20 VIce-Presidente: Paulo Delgado (pn
ae Vlce-Preaicfente: Neiva Moreira (PDn
Tltul.,...

Bloco (PSOB,PTB)
Antonio Carlos F'annunzio
Amon Bezerra
Arthur Vlrgillo
ClovIs Volpl
Coronel Garcia
Joe6 Carlos Martinez
Joe6 Teles
Luiz carlos Hauly



COMISSÕES TEMPORÁRIAS

Bloco PL - PST • PMN • PSO - PSL

João Caldas De Velasco

Proposição: PEC 96/92 Autor: Hélio Bicudo e Outros
Presidente: Jairo Cameiro (PFL)
1° Vice-Presidente: IMio Rosa (PMDB)
2° Vice-Presidente: Waldir Pires (PT)
3° Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
Relator: Zulai! 'Cobra (PSDS)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 96, DE 1992,
QUE "INTRODUZ MODIFICAÇÓES NA
ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO"

PMOB
Armando Abilio Gustavo Fruet
lédio Rosa Nelo Rodolfo
Mendes Ribeiro Filho Osmar serraglio
Nair Xavier Lobo Zaire Rezende
Renato Vianna 2 vagas
1 vaga

PSOB
André Benassi Feu Rosa
Bonifácio de Andrada Inaldo Leitão
Jutahy Junior Luiz Piauhylino
Léo Alcântara Mareus Vicente
Vicente Arruda Nelson Otoch
Zulaiê Cobra Zenaldo Coutinho

PT
Antonio Carlos Biscaia José Pimentel
José Dirceu Nelson Pellegrino
Marcelo Déda Padre Roque
Waldir Pires Paulo Rocha

PPB
Gerson Peres Arnaldo Faria de Sá
Ibrahim Abi-Ackel Edmar Moreira
Simão Sessim Iberê Ferreira

PTS
Luiz Antonio Fleury Celso Giglio
Roberto Jefferson lris Simões

POT
José Roberto Batochio Fernando Coruja

Bloco PSB - PCdoB
José Antonio Agnelo Queiroz

Almerinda de Carvalho
lvanio Guerra

José Melo
Leur Lomanto
Mauro Fecury

Moron; Torgan
Wilson Braga

Suplentes

PFL

Titulares

Átila Lins
Claudio Cajado
Corauci Sobrinho
Darci Coelho
Jairo Cameiro
Ney Lopes
Paes Landim

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 175, DE 1995, QUE "ALTERA O CAPíTULO

DO SiStEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"
r

Proposição: PEC 175/95 Autor: Poder Executivo
Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
1° Vice-Presidente: Antonio Kandir (PSDB)
2° Vice·Presidente: Antonio Palocei (PT)
3° Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Mussa Demes (PFL)
Titulares Suplentes

Bloco PSB - PCdoB
Eduardo Campos Sérgio Miranda,

Bloco PL - PST • PMN ,; PSD - PSL
Marcos Cintra Ronaldo Vasconcellos (PFL)

PFL
Eliseu Resende Betinho Rosado
Jorge Khoury Cleuber Carneiro
Moreira Ferreira Deusc!eth Pantoja
Mussa Demes José Carlos Aleluia
Paulo Magalhães Manoel Castro
Pedro Femandes Paudemey Avelino
Roberto Brant Pedro Pedrossian
Ronaldo Caiado Wilson Braga

PMOB
Alberto Mourão Barbosa Neto
AntOnio do Valle Edinho Bez
Armando Monteiro Gastão Vieira
Germano Rigotto José Chaves
José Priante Philemon Rodrigues (PL)
Luiz Bittencourt Waldemir Moka
Paulo Lima 1 vaga

PSOB
Antonio Kandir Alberto Goldman
José Militão Anivaldo Vale
Lúcia Vânia Antonio Cambraia
Luiz Carlos HauJy Inaldo Leitão
Marcio Fortes Manoel SaMano
Nilo Coelho Silvio Torres
Ricardo Ferraço 1 vaga

PT
Antonio Palocei Avenzoar Arruda
Milton TerrJer Henrique Fontana
Ricardo Berzoini João Fassarella
1 vaga Virgllio Guimarães

PPB
Fetter Júnior Eliseu Moura
João Pizzolatti Enivaldo Ribeiro
Romel Anizio Gerson Peres
Sampaio Dória (PSDB) 1 vaga

PTB
Félix Mendonça Celso Giglio
Walfrido Mares Guia Eduardo Paes

POT
Eurrpedes Miranda Enio Bacci
1vaga Fernando Zuppo

,
secretária: Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Serviço de Comissões Especiai!;, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-8437/8418 Fax: 318-8418

Secretária: Cily Montenegro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318·7056



(*)COMISsAo PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR O AVANÇO
E A IMPUNIDADE DO NARCOTRÁFICO

Proposição: RCP 1199 Autor: Moroni Torgan e Outros
Presidente: Magno Malta (PTB)
1° Vice-Presidente: Elcione Barbalho (PMDB)
2" Vice-Presidente: Fernando Ferro (PT)
3° Vice-Presidente:
Relator: Moroni Torgan (PFL)
Titulares Suplentes

Bloco PL - PST - PMN • PSO • PSL
Cabo Júlio Pastor Valdeci Paiva
Secretária: Carmem Guimarães Amaral
Local: Serviço de Com. Pariam. de Inq., Anexo li, S/139-B
Telefone:318-7054

COMissAO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA ÀCONSTITUIÇAo N° 203, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇAo AO § 1° DO ART.

222 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
SUPRIMINDO..sE O § 20 DO REFEIDO ARTIGO,

QUE TRATA DA PROPRIEDADE DE EMPRESAS
JORNALfsTICAS E DE RADIODIFUSÃO
SONORA E DE SONS E IMAGENS", E À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇAo
ND 455, DE 1997, "QUE DÁ NOVA REDAÇAo

AO ART. 222 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL",
APENSADA ÀQUELA

Autor: LaprovitaVieira e Outros

Bloco PSB - PedoB

Suplentes

Suplentes

Aracely de Paula
Ciro Nogueira

lris Siml5ês
1 vaga

Eunfcio Oliveira
5 vagas

José Janene
Robério Araújo (PL)

1 vaga

Alberto Goldman
Fernando Gabeira (PV)

Marisa Serrano
Zenaldo Coutinho

2 vagas

Regis Cavalcante (PPS)
3 vagas

I'

Airton Roveda
José Mendonça Bezerra

Lavoisier Maia
Luiz Moreira
Maluly Netto

Pedro Pedrossian
Ronaldo Caiado

PFL

PT

POT

PTa

PPB

.
PFL

PSOB

PMDB

Aroldo Cedraz
Gesar Bandeira

Antonio Joaquim Aralijo
Oliveira Filt\t)-
Wagner Salustiano

Albérico Cordeiro
José Carlos Martinez

Anivaldo Vale
Ayrton Xerêz (PPS)
José Thomaz NonO (PFL)
Luis Eduardo (PDn
Roberto Brant (PFL)
Vlttorio Me<lioli

Dr. Rosinha
Gilmar Machado
Pedro celso
Walter Pinheiro

Henrique Eduardo Alves
João Pinheiro
Luiz Blttencourt
Nelo Rodolfo
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim

Neiva Moreira Agnaldo Muniz (PPS)
Bloco PSB - PedoB

Clementino Coelho (PPS) Jandira Feghali

Bloco PL • PST • PMN • PSD - PSL
Bispo Rodrigues Bispo Wanderval
Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-7063

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ELABORAR ANTEPROJETO COM VISTAS À

REFORMA DO REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Proposição: Autor: Presidente
Presidente: De Velasco (PSL)
1° Vice-Presidente: Alberto Mourão (PMDB)
2° Vice-Presidente: Professor Luizinho (pn
3° Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Relator: Aroldo Cedraz (PFL)

Titulares

Presidente: Ayrton Xerêz (PPS)
1° Vice-Presidente: Arolde de Oliveira (PFL)
2" Vice-Presidente: Walter Pinheiro (PT)
3° Vice-Presidente: Wagner Salustiano (PPB)
Relator: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
Titulares

Arolde de Oliveira
Francisco Garcia
Joel de Hoflanda
José Ronaldo
Santos Filho
Silas Câmara (PTB)
Vic Pires Franco

José Antonio

Renildo Leal

1 vaga

Márcio Matos
Padre Roque

Coronel Garcia
Pedro Canedo

Sérgio Reis

Confúcio Moura
3 vagas

AntOnio Jorge (PTB)
Celcita Pinheiro

Elton Rohnelt
Silas Câmara

Jonival Lucas Júnior (PFL)
José Janene

PT

PFL

POT

PTB

PPB

PSDB

PMOB

Celso Russomanno
Nilton Baiano

Paulo Baltazar

Magno Malta

Proposição: PEC 203/95

Wanderley Martins

Elcione Barbalho
Pompeu de Mattos (PDT)
Ricardo Noronha
Waldemir Moka

Lino Rossi
Moroni Torgan (PFL)
Sebastião Madeira

Antonio Carlos Biscaia
Fernando Ferrol

Eber Silva (PDT)
Laura Cameim
Reginaldo Gelmano
Robson Tuma



Darci Coelho
Jaime Martins
Jairo Azi
Joel de Hollanda
Paes Landim

Albérico Filho
Alberto Mourão
Nelson Proença
Osmar Serraglio
Renato Vianna
1 vaga

Arthur Virgflio
Bonifácio de Andrada
João Almeida
Mareio Fortes
Nelson Marchezan
1 vaga

Geraldo Magela
João Paulo
Marcelo Oéda
Professor Luizinho

Arnaldo Faria de Sá
Herculano Anghinetti
José Linhares

PMOB

PSOB

PT

PPB

PTB

Dr. Benedito Dias (PPB)
Eduardo Paes (PTB)

Maluly Neto
Pedro Fernandes

Silas Câmara (PTB)

Glycon Terra Pinto
5 vagas

Aécio Neves
Alberto Goldman

Antonio Carlos Pannunzio
Arnaldo Madeira

Jutahy Junior
Zulaiê Cobra

Gilmar Machado
José Genofno
Paulo Delgado

Virgflio Guimarães

3 vagas

PMDB
Gustavo Fruet Albérico Filho
Milton Monti João Colaço
Norberto Teixeira 4 vagas
Osvaldo Biolch;
Pedro Chaves
Wilson Santos

PSOB
Anivaldo Vale José de Abreu (PTN)
Helenildo Ribeiro Maria Abadia
João Castelo Paulo Mourão
Max Rosenmann 3 vagas
Pedro Canedo
Saulo Pedrasa

PT
Antonio Palocei Ângela Guadagnin
Or. Rosinha Jair Meneguelli
Fernando Ferro Márcio Matos
Gilmar Machado 1 vaga

PPB
Antonio Joaquim Araújo Robério Araújo (PL)
Enivaldo Ribeiro Yvonilton Gonçalves
Nilton Baiano 1 vaga

PTB
Celso Giglio Chico da Princesa (PSOB)
Max Mauro Walfrido Mares Guia

POT
Alceu Collares Or. Hélio

José Roberto Batochio Fernando Coruja
Bloco PSB - PCdoB

Pedro Valadares Djalma Paes
Bloco PL - PST - PMN - PSO - PSL

De Velasco Lincoln Portela
Secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 129·B
Telefone: 318·8434

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N° 9, DE 1999, QUE "DISPÕE
SOBRE AS NORMAS GERAIS PARA A

INSTITUiÇÃO DE REGIME DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR PELA UNIÃO, PELOS

ESTADOS, PELO DISTRITO FEDERAL E PELOS
MUNiCípIOS"

Proposição: PLP 9/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
1°Vice·Presidente: Pedro Canedo (PSDB)
20 Vice-Presidente: Osvaldo Biolchi (PMDB)
3° Vice·Presidente: Or. Rosinha (PT)
Relator: Robson Tuma (PFL)
Titulares Suplentes

PFL

Bloco PSB - pedoB
Djalma Paes Pedro Eugênio (PPS)

Bloco PL • PST • PMN • PSO • PSL
Marcos de Jesus (PSDB) Remi Trinta

Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, S/169-B
Telefone: 318-7060

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E DAR PARECER SOBRE TODOS
OS PROJETOS DE LEI EM TRÂMITE NESTA

CASA, ESPECIALMENTE OS CONTANTES NO
ANEXO ÚNICO DO ATO DE CRIAÇÃO,

RELATIVOS À REGULAMENTAÇÃO DO
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,

CONFORME PREVISTO NO
ARTIGO 192 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Eduardo Seabra
Fernando Gonçalves

Eduardo Paes (PTB)
Paulo Braga
Paulo Marinho
Paulo Octávio
Robson Tuma
Ursicino Queiroz
Wilson Braga

POT

Caio Riela
Walfrido Mares Guia

AntOnio Jorge (PTB)
Jaime Martins

João Ribeiro
Mauro Fecury

Raimundo Colombo
Raimundo Santos

Vilmar Rocha

Presidente: Danilo de Castro (PSDB)
1° Vice·Presidente: Rubem Medina (PFL)
20 Vice-Presidente: Ricardo Berzoini (PT)
30 Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator: Edinho Bez (PMDB)

Titulares

PFL
Jorge Khoury
José Lourenço
Marcondes Gadelha
Pedro Bittencourt
Roberto Brant
Robson Tuma
Rubem Medina

Suplentes

Corauci Sobrinho
Francisco Rodrigues

João Ribeiro
José Carlos Coutinho

Luciano Pizzatto
Paes Landim

1 vaga



Enio Bacci Pompeo de Mattos

Bloco PL • PST • PMN • PSD • PSL
Marcos Cintra Ronaldo Vasconcellos (PFL)

Bloco PSB - PCdoS
Bloco PL ~ PST - PMN • PSO - PSL

Bispo Wanderval Ronaldo Vasconcellos (PFL)

Djalma Paes

Coriolano Sales (PMDB)

Bloco PSB - PCdoB

4 vagas

Max Mauro
NUton Capixaba

Olavo Calheiros
Pinheiro Landim

3 vagas

Alexandre Santos
Léo Alcântara

Zenaldo Coutinho
3 vagas

Arnaldo Faria de Sá
Eurico Miranda

1 vaga

PT

POT

PTS

PPS

PSOB

Enio Baccl

José Antonio

Nelson Marquezel/i
1 vaga

Ary Kara
Augusto Farias
Gerson Peres

Antonio Carlos Blscaia
Marcelo Déda
2 vagas

Barbosa Neto
Domiciano Cabral
Gustavo Fruet
Philemon Rodrigues (PL)
1 vaga

André Benassi
Helenildo Ribeiro
João Castelo
Nelson Otoch
Vicente Arruda
Zutai! Cobra

Sérgio Miranda

João GrandAo
José Pimentel
Luiz Mainardi
Milton Temer

Jovair Arantes
Luiz Carlos Hauly

Nilo Coelho
Xico Graziano

2 vagas

AntOnio do Valle
Armando Monteiro

Euler Morais
Flávio Derzi

Freire Júnior
Milton Monti

José Carlos Elias
Luiz Antonio Fleury

Delfim Netto
Herculano Anghinetti

Márcio Reinaldo Moreira

PT

PTS

POT

PPB

PSOB

PMDB

Djalma Paes

Rodrigo Maia
1 vaga

Antonio Cambraia
Antonio Kandir
Danilo de Castro
Manoel Salviano
Veda Crusius
1 vaga

Geraldo Magala
Joio Coser
Ricardo Berzolni
Wellington Dias

Coriolano Sales
Edlnho 8ez
Nelson Proença
Paulo Lima
Pedro Chaves
Salatiel Carvalhcl

Edmar Moreira
José Janene
Luiz Fernando

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S/165-B
Telefone: 318-7061

COMlssAo ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA ACONSTITUIÇAo N° 374,
DE 1996, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À ALíNEA

"E" DO INCISO 11 DO § 5° DO ART. 128
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

Presidente: Domiciano Cabral (PMDB)
1° Vi~Presidente: João Castelo (PSDS)
2" ViC&-Presidente: Marcelo Déda (PT)
3° Vi~Presidente: AJy Kara (PPB)
Relator: Neuton Lima (PFL)

Titulares

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-8428

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A ATUAÇAo DA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO rNDIO - FUNAI

Suplentes

Jurandil Juarez
Osvaldo Reis
Teté Bezerra

Badu Picanço
SebastiAo Madeira
Zenaldo Coutinho

Dr. Benedito Dias (PPB)
JoAo Ribeiro

José Melo
Luis Barbosa

PFL

PSDB

PMDB

Antonio Feijão (PST)
B. Sé
Nicias Ribeiro

Proposição: RCP 13195 Autor: Elton Rohnelt e Outros
Presidente: A1ceate Almeida (PMDB)
1° Vice-Presidente:
~ VICe-Presidente:
3D Vice-Presidente:
Relator: Antonio Feijão (PST)

Titulares

Alceste Almeida
Igor Avellno
Jorge Costa

Elton Rohnelt
Francisco Garcia
Luciano Castro
Raimundo Santos

Suplentes

Jorge Wilson

Luiz Moreira
Marcondes Gadelha

Medeiros
Nice Lobão

Raimundo Santos
Robson Tuma

1 vaga

Autor: Senado FederalProposiçAo; PEC 374196

PMDB

PFL

Albérico Filho

Almerlnda de Carvalho
Antonio Jorge (PTB)
Dr. Benedito Dias (PPB)
Gervésio Silva
Leur Lomanto
Luis Barbosa
Neuton Lima



POT
Agnaldo Muniz (PPS) Fernando Zuppo

Bloco PSB - PCdoB

Bloco PSB • PCdoB
Pedro Eugênio (PPS) 1 vaga

Bloco PL - PST • PMN • PSO • PSL
Almeida de Jesus Remi Trinta

1 vaga Romel Anizio
PTB

Celso Giglio Renildo Leal
Max Mauro 1 vaga

POT
Eber Silva Pompeo de Mattos

Dr. Rosinha
Pedro Wilson

Almir Sá
Oliveira Filho

Renildo Leal

PT

PPS

PTS

João Grandão
Padre Roque

Airton Cascavel (PPS)
Yvonilton Gonçalves

Josué 8engtson

Regis Cavalcante (PPS)
PV

Airton Cascavel (PPS)

Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Serviço de CPI, Anexo li, Sala 151-8
Telefone: 318-7058

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECERA PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 89, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO IV DO
ARTIGO 29 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

(TRE FIXARÁ O NÚMERO DE VEREADORES
PROPORCIONAL À POPULAçÃO)

PFL

Presidente: Rafael Guerra (PSD8)
1° Vice-Presidente: Norberto Teixeira (PMDB)
2° Vice-Presidente: Geraldo Simões (PT)
3° Vice-Presidente: João Pizzolatti (PPB)
Relator: Zezé Perrella (PFL)
Titulares

Autor: Nicias Ribeiro e Outros

Autor: Poder Executivo

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER SOBRE AS

EMENDAS DO SENADO FEDERAL AO
PROJETO DE LEI N° 634, DE 1975, QUE

"INSTITUI O CÓDIGO CIVIL"

Presidente: João Castelo (PSDB)
1° Vice·Presidente: Ricardo Izar (PM08)
2° Vice-Presidente: Iara Bernardi (PT)
3° Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator: Ricardo Fiuza (PFL)

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 168·A
Telefone: 318·8428 Fax: 318·2140

Proposição: PL 634175

Titulares Suplentes
PFL

Antônio Carlos Konder Reis Antônio Geraldo
Ciro Nogueira Cesar Bandeira
Jaime Martins Eduardo Paes (PTB)
José Ronaldo Francisco Garcia
Marcondes Gadelha Pedro Bittencourt
Paulo Magalhães Raimundo Santos
Ricardo Fiuza Werner Wanderer

PMOB
Gustavo Fruet Philemon Rodrigues (PL)
Osmar Serraglio 5 vagas
Renato Vianna
Ricardo Izar
Rita Camata
Synval Guazzelli

PSOB
Alexandre Santos André Benassi
Bonifácio de Andrada Feu Rosa
Helenildo Ribeiro José Militão
Inaldo Leitão Nelson Otoch
João Castelo 2 vagas
Vicente Arruda

PT
Antonio Carlos Biscaia Fernando Ferro
Iara Bernardi Geraldo Magela
Marcelo Oéda José Pimental
Marcos Rolim Waldir Pires

PPB
Augusto Narcles Celso Russomanno
Edmar Moreira 2 vagas
Wagner Salustiano

PTB
Luiz Antonio Fleury Caio Riela
Roberto Jefferson Fernando Gonçalves

Suplentes

Evandro Milhomen

4 vagas

Fátima Pelaes
Maria Abadia

Max Rosenmann
Nilson Pinto

2 vagas

Hermes Parcianello
João Mendes

4 vagas

Darci Coelho
Francisco Rodrigues

Jaime Martins
Maluly Netto

Moreira Ferreira
Paulo Marinho

Roland Lavigne

Antonio Joaquim Araújo
Hugo Biehl

PT

PPB

PSOS

PMOB

Vanessa Grazziotin

Proposição: PEC 89/95

Cunha Bueno
João Pizzolatti

José Mendonça Bezerra
Paulo Braga
Pedro Bittencourt
Sérgio Barcellos
Vilmar Rocha
Zezé Perrela
Zila Bezerra

Ana Catarina
Anlbal Gomes
Igor Avelino
João Magalhães
José (ndio
Norberto Teixeira

Ademir Lucas
Antonio Feijão (PST)
Nicias Ribeiro
Nilo Coelho
Rafael Guerra
Zulaiê Cobra

Geraldo Simões
Wellington Dias
2 vagas



Bloco PL - PST • PMN • PSD • PSL

Coriolano Sales (PMDB)

PDT

José Roberto Batochio

Bloco PSB· PCdoB

José Antonio

Lincoln PorteIs

PPS
Ayrton Xerêz

Aldo Rebelo

João Caldas

Airton Cascavel

PT
Adão Pretto Paulo Rocha
Avenzoar Arruda 3 vagas
Rubens Bueno (PPS)
Valdeci Oliveira

PPB
Enivaldo Ribeiro Luiz Carlos Heioze
Herculano Anguinetti Nelson Meurer
Joio Pizzolatti 1 vaga

PTB
J.osé Cartos Elias Nelson Marquezelli
Josué Bengtson 1 vaga

POT
1 vaga Nauton Lima (PFL)

secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 168-A
Telefone: 3.18-6874 Fax~ 318-2140

Bloco PSB - PCdoB

1 vaga Inácio Arruda

Bloco PL • PST - PMN • PSD - PSL
João Caldas Paulo José Gouvêa

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECERÀPROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUIÇ;Ã.O N° 20, DE 1995,
QUE "ESTABELECE O PARLAMENTARISMO"

Proposição: PEC 20195 Autor: Eduardo Jorge e Outros

Presidente: Rita Camata (PMDB)
1° Vice-Presidente: Leur Lomanto (PFL)
2" Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Bonifácio de Andrada (PSDB)

secretario: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-'7061

COMlssAo ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL N° 7, DE 1999,
QUE "DÁ NOVA REDAÇAo AO INCISO XXIX DO

ART. 7° E REVOGA O ART. 233 DA
CONSTITUIÇAo FEDERAL" E PEC N° 264, DE

1995, DO SENHOR DEPUTADO DILCEU
SPERAFICO, QUE "ALTERA O INCISO XXIX DÓ
ART. 7° DA CONSTlTUIÇAo FEDERAL, PARA

UNIFORMIZAR O PRAZO PRESCRICIONAL
PARA AÇOES TRABALHISTAS", APENSAQA.

Proposição: PEC 7199 Autor: senado Federal e Outros

Presidente:Rubens Furlan (PPS)
1° Vice-Presidente:Zenaldo Coutinho (PSDB)
2;0 Vice-Presiclente: Valdeci Oliveira (PT)
3° Vice-Presiclente:Herculano Anghinettl (PPB)
Relatora: Ana Catarina (PMDB)

Femando Gabeira (PV)
PPS

1 vaga

Titulares
PFL

Cleuber Carneiro
Expedito Jl1nlor
Gerson Gabrlelll
Ivanio Guerra
Luiz Moreira
Paulo Marinho
Rubens Furlan

PMDB
Ana Catarina
Igor Avelino
João Mendes
Lamartine Posella
Sílas Brasileiro
Zaire Rezende

PSDB
Feu Rosa
Nelson otoch
Pedro Henry
Vicente Arruda
Zenaldo Coutinho
Zulaiê Cobra

Titulares
Suplentes

PFL
Ciro Nogueira AntOnio Carlos Konder Reis

José Carlos Vieira Jaime Martins
Luciano Pizzatto Laura Cameiro

Mauro Fecury Leur Lomanto

Ney Lopes Paes Landim

Raimundo Colombo Paulo Magalhães

Rodrigo Maia (PIB) Vilmar Rocha

PMDB
Darcisio Perondi Darclsio Perondi
Osmar Serragl\o Edison Andrino
Osvaldo Biolchi Eleione Barbalho

Them!stocles Sampaio Luiz Bittencourt
2 vagas Rita Camara

- --- - zaire Rezende

PSDB
Luciano Castro (PFL) Adolfo Marinho

Paulo Mourão Bonifácio de Andrada
Sérgio Reis Carlos Mosconi

3 vagas Luiz Carlos Hauly
Maria Abadia
Paulo Kobayashi

Suplentes

AntOnio Geraldo
Aroldo Cedraz

Cesar Bandeira
Expedito Júnior

Francisco Coelho
IIdefonço Cordeiro

Sérgio Barcellos

Cezar Schirmer
Germano Rigotto

4 vagas

Custódio Mattos
Feu Rosa

João Almeida
Marcio Fortes

Ricardo Ferraço
Saulo Pedrosa



Secretário: Jose Maria Aguiar de Castro
local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-8428

Bloco PSB· PCdoB
Haroldo Lima Pedro Valadares

Bloco PL • PST· PMN • PSO· PSL
Bispo Wanderval Paulo José Gouvêa

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ACOMPANHAR A APLICAÇÃO DA LEI N° 9.503,

DE 1997, QUE "INSTITUI O CÓDIGO DE
TRÂNSITO BRASILEIRO" •

PFL

Fernando Z~ppo

Adauto Pereira
Expedito Júnior

IIdefonço Cordeiro
Luis Barbosa

Paulo Marinho
2 vagas

Gastão Vieira
Mendes Ribeiro Filho

Osmânio Pereira
3 vagas

PFL

POT

PMOB

Dr. Hélio

João Henrique
João MagalhAes
Jorge Alberto
Marcelo Barbieri
Osvaldo BiolchJ
Waldir Schmidt

Gerson Gabrielli
Lavoisier Maia
Paulo Magalhães
Paulo Octávio
Ricardo Fiuza
Rubem Medina
Rubens Furlan

Blocó PSB· PCdoB
Gonzaga Patriota Evandro Milhomen

Bloco PL • PST • PMN • PSO· PSL
Lincoln Portela João Caldas

Secretária: Edla Calheiro Bispo
local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-7062/7061 • Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR O PROJETO DE LEI N° 4.376, DE

1993, DO PODER EXECUTIVO, QUE "REGULA
A FALÊNCIA, A CONCORDATA PREVENTIVA E

A RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE
EXERCEM ATIVIDADE,ECONÔMICA REGIDA

PELAS LEIS COMERCIAIS, E DÁ OUTRAS
PROVID~NCIAS"

Proposição: Pl 4.376193 Autor: Poder Executivo
Presidente: Chico da Princesa (PSDB)
'1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Waldomiro Fioravante (pn
3° Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PPB)
Relator: Gerson Gabrielli (PFL)
Titulares Suplentes

Suplentes

1 vaga

4 vagas

Fernando Gonçalves
Magno Malta

Júlio Redecker
Nelo Rodolfo (PMDB)

1 vaga

Ben-Hur Ferreira (pn

Autor: José Carlos Aleluia

PV

PT

poT'

PTB

PPB

Proposição: Requerimento

Neiva Moreira

Fernando Gabeira

Duilio Pisaneschi
Eduardo Seabra

Adão Pretto
Angela Guadagnin
Antonio Carlos Biscala
1 vaga

Cunha Bueno
Fetter Júnior
Nelson Meurer

Presidente: Ary Kara (PPB)
1° Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
2° Vice-Presidente: Pedro Wilson (Pf)
3° Vice-Presidente: Coronel Garcia (PSDB)
Relator: José Carlos.Aleluia (PFL)

- Titulares

Arlindo Chinaglia
3 vagas Jair Meneguelli

Luiz Mainardi
Waldomiro Fioravante

~T

Padre Roque
1 vaga

P'PB
João Tota

1 vaga

PTB
1 vaga

Couraci Sobrinho
Joaquim Francisco
José Carlos Aleluia

Euler Morais
Jorge Tadeu Mudalen
Salatiel Carvalho

Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Coronel Garcia

Pedro Wilson
Wellington Dias

Ary Kara
1 vaga

Duilio PisanesCõi

PMOB

PSOB

Aldir Cabra (PSDB)
José Carlos Vieira

Oscar Andrade

Glycon Terra Pinto
Marçal Filho

1 vaga

Ademir Lucas
Chico da Ptincesa
Custódio Mattos
Jovair Arantes
Max Rosenmann
1 vaga

Ary Kara
Ibrahim Abi·Ackel
Márcio Reinaldo Moreira

Duilio Pisaneschi
1 vaga

Fernando Coruja

PSOB

PT

PPB

PTS

PDT

Anivaldo Vale
Nelson Otoch

Vicente Caropreso
Veda Crusius

2 vagas

4 vagas

Almir Sá
José Janene

Simão Sessim

2 vagas

1 vaga



Bloco PSB - PCdoB
Clementino Coelho (PPS) 1 vaga

Bloco PL • PST - PMN • PSO - PSL
Paulo JOSé GoWêa De Velasco

Bloco PSB - PCdoB
Gonzaga Patriota Agneio Queiroz

Bloco PL - PST • PMN - PSD· PSL

Cabo Júlio Paulo José Gouvêa
Rubens Bueno

PPS
Pedro Eugênio

Ayrton Xerêz
PPS

Regis Cavalcante

5ecretãria: Fátima Moreira
Local: serviço de ComIssOes Especiais. Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7060 Fax: 318-2140

Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone.: 318-6874

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 151, DE 1995,
OI 'E IIALTERA A REDAÇÃO DO INCISO 11 DO
Af:T. 37 DO PARÁGRAFO 7° DO ART. 144 DA

CONSTlTUIÇAo FEDERAL", E APENSADA
(SEGURANÇA PÚBLICA)

Presidente: Aldir Cabral (PSOB)
1° Vice-Presidente: Lino Rossi (PSDB)
2" Vice-Presidente: Marcos Rolim (PT)
3° Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)

TItulares Suplentes
PFL

Abelardo Lupion Adauto Ferreira
A1dlr Cabral (PSOB) Francisco Coelho
Gervésio Silva Francisco Rodrigues
José Thomaz NonO Ildefonça Cordeiro
Laura Carneiro Reginaldo Germano
Lavoisier Maia Sérgio Barcellos
Wilson Braga Vic Pires Franco

PMDB
Hélio Costa Alberto MourAo
Jorge Pinheiro Mendes Ribeiro Filho
Marcelo Barbieri Philemon Rodrigues (PL)
Nair Xavier Lobo Synval Guazelli
Nelo Rodolfo 2 vagas
1 vaga

PSDB
Coronel Garcia Antonio Feijão (pSn
Uno Rossi Amon Bezerra
Marcua VIcente Badu Picanço
Moroni rorgan (PFL) Max Rosenmann
Paulo Feijó Zenaldo Coutinho
Zulalê Cobra 1 vaga

PT
Geraldo Mageia Antonio Carlos Biscaia
José Dirceu Carlos Santana
Marcos Rolin Fernando Marrani
Nelllon Pellegrino Wellington Dias

PPB
Arnaldo Faria de Sá Jair Bolsonara
Edmar Moreira 2 vagas
Pedro Corrêa

PTB
I.uiz Antonio FIeUl'Jf Roberto Jefferson

PDr
Eurfpedes Miranda Wanderley Martins

Proposição: PEC: 151/95 Autor: Gonzaga Patriota e Outros

COMlssAo ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 639, DE 1999,
QUE uDÁ NOVA REDAÇAo AO § 5° DO ART. 14
DA CONSTITUIÇAo FEDERAL" E À PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 4, DE 1999,

QUE uDA NOVA REDAÇAo AO § 5° DO ART. 14
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,

RESTABELECENDO A INELEGIBILIDADE PARA
OS MESMOS CARGOS, NO PERlooo
SUBSEQÜENTE, DO PRESIDENTE DA

REPÚBLICA, DOS GOVERNADORES DE
ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL, DOS

PREFEITOS E DE QUEM HOUVER SUCEDIDO
OU SUBSTITUloo NOS SEIS MESES

ANTERIORES AO PLEITO", APENSADA
ÀQUELA (INELEGIBILIDADE)

Proposição: PEC 639199 Autor: José Carlos Aleluia e Outros
Presidente: Deusdeth Pantoja (PFL)
1° Vice-Presidente: Mattos Nascimento (pSn
2" Vice-Presidente: João Paulo (PT)
3° Vice-Presidente: Augusto Franco (PSDB)
Relator: )brahim Abi-Ackel (PPB)

Titulares Suplentes
PFL

Affonso Camargo Atila Lins
Darci Coelho Gervásio Silva
Deusdeth Pantoja IIdefonça Cordeiro
José Rocha José Mendonça Bezerra
Moreira Ferreira Pedro Pedrossian
Paulo Octávio 2 vagas
Roberto Brant

PMDB
Gessivaldo Isaias Hermes Parcianello
Jorge Alberto José Indio
Júlio Delgado Osvaldo Reis
Mattos Nascimento (pSn 3 vagas
Norberto Teixeira
Paulo Lima

PSDB
Augusto Franco Alberto Goldman
Dr. Heleno Carlos Batata
João Almeida Léo Alcântra
Jovair Arantes Nelson otoch
Silvio Torres Sérgio Carvalho
Vicente Arruda 1 vaga



---._--------------..,

José Roberto Batochio Fernando Coruja

Bloco PSB • pedoB
Dr. Evilásio José Antonio

Bloco PL • PST • PMN .lpSO • PSL
Almeida de Jesus Cabo Júlio

Femando Ferro
João Paulo
Milton Temer
Wellington Dias

Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Luiz Femando '

Celso Giglio

PT

PPB

PTB

POT

4 vagas

Dr. Benedito Dias
Roberto Balestra

Vadão Gomes

Josué Bengtson

Alberto Goldman
Mário Negromonte
Paulo Feij6
Romeu Queiroz
Sflvio Torres
1 vaga

Carlos Santana
Pedro Celso
Teima de Souza
Wel/ington Dias

Alcione Athayde
Almir Sá
Ary Kara

Duma Pisaneschi

PSOB

PT

PPB

PTB

Chico da Princesa
Feu Rosa

Mareio Fortes
Nelson Marchezan

2 vagas

João Coser
Luiz Sérgio

Pedro Wilson
Valdeci Oliveira

Francisco Silva (PST)
Júlio Redecl<er

Telmo Kirst

Albérico Cordeiro

Secretário: Fra~l(:isco Lopes
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 168-A
Telefone: 318-7066 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N° 1.615, DE 1999, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "DISPÕE SOBRE A

CRIAÇÃO DA AGêNCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES, DO DEPARTAMENTO
NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE

TRANSPORTES, REESTRUTURA O SETOR
FEDERAL DE TRANSPORTES, E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS"

Presidente: João Henrique (PMDB)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Teima de Souza {PT)
3° Vice-Presidente:
Relator: Eliseu Resende (PFL)

PV

1 vaga

1 vaga

Clãudio Cajado
Expedito Júnior

Francisco Coelho
Lael Varella

Oscar Andrade
Pedro Femandes
Werner Wanderer

PFL

POT
Olfmpio Pires

Bloco PL • PST • PMN • PSO • PSL
Eujácio Simões Almeida de Jesus

i Bloco PSB - PCdoB
Jandira Feghali

José Carlos Aleluia
Leur Lomanto
LuIs Barbosa
Medeiros
Mussa Demes
Neuton Lima
Roland Lavigne

Airton C~scavel (PPS) Edinho Araújo (PPS)
Secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 129-8
Telefone: 318-8431

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EME'NDA À CONSTITUiÇÃO N° 136, DE 1999,
QUE uDISPÕE SOBRE A CONTRIBUiÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DO REGIME DE PREVIDi!NCIA

DOS SERVIDORES POBLICOS, DOS
MILITARES DA UNIÃO E DOS MILITARES DOS

ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITÓRIOS"

Proposição: PEC 136/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Carlos Mosconi (PSDB)
1° Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
2° Vice-Presidente: Geraldo Simões (PT)
3° Vice-Presidente: Herculano Anghinetti (PPB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)
Titulares Suplentes

Regis Cavalcante

Suplentes

Aldir Cabral (PSDB)
Átila Lins

Ciro Nogueira
Francisco Rodrigues

João Ribeiro
Lufs Barbosa

Raimundo Colombo

Autor: Poder Executivo

PPS

Márcio Bittar

Titulares

PFL

Proposição: PL 1.615/99

Affonso Camargo
Aracely de paula
Eliseu Resénde
IIdefonço Cordeiro
José Rocha
Neuton Lima
Oscar Andrade

PMDB
Antônio do Valle
Domiciano Cabral
João Henrique
José Borba
Pedro Chaves
1 vaga

Barbosa Neto
Cezar Schirrner

Darclsio Perondi
MOcio Sá

Philemon Rodrigues (PL)
Ricardo Izar

Armando Monteiro
Darclsio Perondi
Jorge Alberto
Nelson Proença
Osmânio Pereira
Osmar Serraglio

PMOB
Armando Abflio
Confúcio Moura

Salatiel Carvalho
3 vagas



Bloco PL - PST - PMN - PSD - PSL

Alexandre Santos
Carlos Mosconi
Inaldo Leitão
Luiz Carlos Hauly
Nelson Otoch
Veda CruSlU8

PSDB
André Benassi

B. Sá
Fátima Pelaes

Mário Negromonte
Pedro Henry

Ronaldo Cezar Coelho

Alceu Collares

Vanessa Grazziotin

PDT

Bloco PSB - pedoB

Fernando Zuppo

Sérgio Novais

PFL

Fernando Coruja 1 vaga

Bloco PL • PST • PMN • PSD • PSL
Joio Caldas Almeida de Jesus

Bloco PSB - PedoS

Robério AraújoBispo Wanderval

secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Serviço de CPI, Anexo li, Sala 151-B
Telefone: 318-7063

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 137, DE 1999,
QUE "ESTABELECE LIMITE PARA

REMUNERAÇÃO, SUBsiDIO, PROVENTO OU
PENSÃO, APLICÁVEL AOS TR~S PODERES

PÚBLICOS E AO MINISTÉRIO PÚBLICO"

Titulares Suplentes
PFL

Darci Coelho José Carlos Coutinho
Jaime Martins Mauro Fecury
João Ribeiro Nice Lobão
José Carlos Aleluia Oscar Andrade
José Thomaz NonO Paulo Braga
Luciano Castro Raimundo Colombo
Medeiros Robson Tuma

PMDB
Cezar Schirmer Freire Júnior
GastA0 Vieira Marçal Filho
Hélio Costa Osvaldo Reis
Jorge Alberto Phllemon Rodrigues (PL)
Jorge Wilson 2 vagas
Ricardo Izar

PSDB
Ademir Lucas Jutahy Júnior
Alexandre Santos Léo Alcântara
Antonio Carlos Pannunzio Uno Rossi
Helenildo Ribeiro Marcus Vicente
Raimundo Gomes de Matos Nicias Ribeiro
Vicente Arruda Saulo Pedrosa

PT
Antonio Carlos Biscaia Henrique Fontana
Fernando Marroni José Genorno
Geraldo Magela 2 vagas
Marcelo Déda

PPB
Cleonâncio Fonseca Gerson Peres
Hugo Biehl Romel Anlzio
Jonival Lucas Júnior (PFL) Yvonilt~n Gonçalves

PTa
celso Giglio SlIas Câmara
Walfrldo Mares Guia 1 vaga

ProposiçAo: PEC 137/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: GastA0 Vieira (PMDB)
1° Vice-Presidente: Jaime Martins (PFL)
2" VICe-Presidente: Fernando Marroni (PT)
3° Vice-Presidente: Jonival Lucas Júnior (PFL)
Relator: Vicente Arruda (PSDB)

Suplentes

José Antonio

Dr. Rosinha
Henrique Fontana
Professor Luizinho

1 vaga

Edmar Moreira
Jair BolsQnaro
Ricardo Barros

AntOnio Jorge
Nelson Marquezelli

PT

PTe

PDT

PPB

Fernando Gonçalves
José Carlos Elias

Jandira Feghall

Arlindo Chinaglia
Geraldo Simões
José Pimentel
Marcelo Déda

Herculano Anghinetti
Nelson Meurer
Pedro Corrêa

PPS
1 vaga Edinho Ara13jo
secretário: SIlvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-7061 Fax: 318·2140

COMISsAo PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR OS REAJUSTES

DE PREÇOS E A FALSIFICAÇÃO DE
MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALARES

E INSUMOS DE LABORATORIOS

Presidente: Nelson Marc:hezan (PSDB)
1° Vice-Presidente: Luiz 8ettencourt (PMDB)
2" Vice-Presidente: Geraldo Magela (PT)
3° Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Relator: Ney Lopes (PFL)
TItula....

José Ronaldo A1merinda de Carvalho
Neuton Lima Átila Lins
Ney Lopes José Carlos Vieira
Robson Tuma werner Wanderer

PMDB
Darcfsio Perondi Flávio 0e1'21
Luiz Bittencourt Gustavo Fruet
Salatiel Carvalho João Colaço

PSDB
Carlos Mosconi Max Rosenmann
Nelson Marchezan Raimundo Gomes de Matos
Vicente Caropreao Saulo Pedrosa

PT
Arlindo Chinaglla Márcio Matos
Geraldo Magela Ricardo Berzoini

PPB
Arnaldo Faria de Sá Celso Russomanno
JoM Unhares Eurico Miranda

PTB
lris Simões Renildo Leal



Dr. Evilásio Jandira Feghali
Bloco PL - PST - PMN - PSD - PSL

Cabo Júlio Paulo José Gouvêa

PDT
Eurfpedes Miranda Fernando Coruja

Bloco PL - PST - P!.'lN - PSD - PSL
Paulo José Gouvêa Almeida de Jesus

Secretário: Erles Janner Costa Gorini
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 168-A
Telefone: 318-7067 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
EXAMINAR TODAS AS QUESTÕES
RELACIONADAS À VIOL~NCIA E À

SEGURANÇA PÚBLICA NO PAis, QUE
PODERÁ, MESMO EM MEIO AO ANDAMENTO

DE SEUS TRABALHOS, OFERECER
SUGESTÕES, INDICAÇÕES E ELABORAR

PROPOSiÇÕES DESTINADAS A MINIMIZAR
ESTE GRAVE PROBLEMA QUE AFLIGE A

SOCIEDADE BRASILEIRA

Emerson Kapaz Ayrton Xerêz
Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-8428 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 294, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 1° DO ART. 54

DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS" -

BATALHÃO SUEZ
Proposição: PEC 294/95 Autor: Sérgio Barcellos e Outros
Presidente: Iberê Ferreira (PPB)
1° Vice-Presidente: Sérgio Barcellos (PFL)
2° Vice-Presidente: Carlos Santana (PT)
3° Vice-Presidente: Dino Fernandes (PSDB)
Relator: Jorge Wilson (PMDB)

Titulares Suplentes

1 vaga

4 vagas

6 vagas

João Tota
2 vagas

Serafim Venzon

Ciro Nogueira
Deusdeth Pantoja
Francisco Garcia
Gilberto Kassab

Neuton Lima
Paulo Marinho

Ronaldo Caiado

Nelson Marquezelli

Antonio Carlos Pannunzio
Bonifácio de Andrada

Saulo Pedrosa
3 vagas

PT

PFL

PDT

PTB

PPB

PDT

PPS

PSDB

PMDB

Bloco PSB - PCdoB

Wanderley Martins
Bloco PSB - PCdoB

Neiva Moreira

Neiva Moreira

Aroldo Cedraz
Francisco Rodrigues
Laura Carneiro
Rubem Medina
Sérgio Barcellos
Werner Wanderer
1 vaga

Arcaste Almeida
Carlos Dunga
Edison Andrino
Jorge Wilson
Marcelo Barbien
Nelo Rodolfo

Coronel Garcia
Dino Fernandes
Dr. Heleno
Helenildo Ribeiro
Rommel Feij6
Sérgio Reis

Adão Pretto
Carlos Santana
Nilson Mourão
1 vaga

1-vaga

1 vaga

Suplentes

José Pimentel
3 vagas Almir Sá

Iberê Ferreira
Yvonilton Gonçalves

Edmar Moreira 1 vaga
Jair Bolsonaro

Oliveira Filho

Mário Negromonte
Paulo Kobayashi

Sérgio Barros
3 vagas

Abelardo Lupion
AntOnio Geraldo

Corauci Sobrinho
Gervásio Silva

Reginaldo Germano
Werner Wanderer

1 vaga

Fernarido Gonçalves
José Carlos Martinez Paulo Baltazar

Jorge Pinheiro
Nair Xavier Lobo

Philemon Rodrigues (PL)
3 vagas

PT

PFL

PTB

PPS

PPB

PSDB

PMDB

Bloco PSB • PCdoB

Presidente: Marcondes Gadelha (PFL)
1° Vice-Presidente: Roberto Rocha (PSDB)
2° Vice-Presidente: Wellington Rocha (PT)
3° Vice-Presidente:
Relator: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
Titulares

Aldir Cabral
Ciro Nogueira
José Thomaz NonO
Laura Carneiro
Marcondes Gadelha
Moroni Torgan
Robson Tuma

Luiz Antonio Fleury
Roberto Jefferson

Márcio Bittar

Ary Kara
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel

Alexandra Cardoso

Coronel Garcia
Lino Rossi
Rafael Guerra
Roberto Rocha
Silvio Torres
1 vaga

Antonio Carlos Biscaia
Antonio Palocei
Marcos Rolim
Wellington Dias

Alberto Mourão
João Colaço
João Magalhães
Jorge Tadeu Mudalen
Pinheiro Landim
1 vaga



Josué Bengtson Pedro Eugênio (PPS) Airton Cascavel (PPS)
Walfrido Mares Guia secretário: Cily Montenegro

Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, si 165-B
Fernando Coruja Telefone: 318-7056

PMOB
Almerinda de Carvalho Barbosa Neto Ana Catarina

Átila Lins Damião Feliciano Francisco Silva (pSn
Costa Ferreira Júlio Delgado Luiz Bittencourt

Gilberto Kassab Paulo Lima Nelo Rodolfo
Lael Varella Synval Guazzellí 2 vagas

Luis Barbosa Wilson Santos
Raimundo Colombo / PSOB

Dino Fernandes Fátima Pelaes
Jorge Wilson Feu Rosa Jovair Arantes
Júlio Delgado Inaldo Leitão Luiz Carlos Hauly

Múela Sá Luiz Ribeiro Marcio Fortes
Waldir Schmidt Pedro Henry Marisa serrano

2 vagas Romeu Queiroz Sérgio Carvalho
PT

Avenzoar Arruda Babá
Bonjfácio de Andrada Jair Meneguelli Carlos Santana

Inaldo Leitão Paulo Paim Paulo Rocha
João Almeida Pedro Celso Waldomiro Fioravante
João Castelo PPB
Jutahy Junior Enivaldo Ribeiro Almir Sá

Luis Carlos Hauly Herculano Anghinetti João Tota
Pedro Corrêa Ricardo Barros

José Genoino
PTB

Eduardo Paes Caio RlelaMarcelo Déda Magno Malta - Silas Câmara
Professor Luizinho

Waldir Pires POT
Alceu Collares Euripedes Miranda

Bloco PSB • pedoB

Proposição: PEC 472-0/97 Autor: Senado Federal e Outros
Presidente: Ricardo Izar (PMDB)
1° Vice-Presidente: Anivaldo Vale (PSOB)
2° Vice-Presidente: Joio Paulo (pn
3° Vice-Presidente: Nelson Meurer (PPB)
Relator: Roberto Brant (PFL)

Bloco PL· PST • PMN • PSO • PSL
Eujácio Simões Cabo Júlio

PPS
Márcio Bittar Airton Cascavel
Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serviço de Comiss6es Especiais, Anexo 11, S/165-B
Telefone: 31a~7066

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO SUBSTITUTIVO DO

SENADO FEDERAL À PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUiÇÃO N° 472-0, DE 1997, DO

SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA
DISPOSITIVOS DOS ARTS. 48, 62 E 84 DA

CONSTITUiÇÕES FEDERAL E DÁ OUTRAS
PROVIDêNCIAS" (REGULAMENTAÇÃO

MEDIDAS PROVISÓRIAS)

Átila Lins
Costa Ferreira

Ildefonço Cordeiro
Luciano Castro

Neuton Lima
Pedro Femandes

Wilson Braga

PFL

Bloco PSB • PCdoB
José Antonio Sérgio Miranda

Bloco PL • PST • PMN • PSO • PSL
Almeida de Jesus Cabo Júlio

Almerinda de Carvalho
José Thomaz NonO
Laura Carneiro
Medeiros
Nice Lobão
Paulo Magalhães
Ronaldo Vasconcellos

Fernando Gabeira Marcos Rolim (Pn
Secretário: Mario Drausio Coutinho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, si 165-B
Telefone: 318-8430 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
REALIZAR ESTUDOS COM VISTAS A

OFERECER ALTERNATIVAS EM RELAÇÃO À
FIXAÇAo DO SALÁRIO MfNIMO

Presidente: Paulo Lima (PMDB)
10 Vice-Presidente: Medeiros (PFL)
20 Vice-Presidente: Paulo Paim (pn
3° Vice-Presidente: Herculano Anghinetti (PPB)
Relator: Eduardo Paes (PTB)

Titulares Suplentes

PV

PV

Djalma Paes Jandira Feghali
Bloco PL • PST • PMN • PSO • PSL

João Caldas De Velasco

Suplentes

Alcione Athayde
Antonio Joaquim Araújo

Wagner Salustiano

Titulares
PFL

Affonso Camargo
José Ronaldo
Paes Landim
Paulo Magalhães
Roberto Brant
Ronaldo Caiado
Vic Pires Franco

PMOB
Armando Monteiro
Carlos Dunga
FrancistOnio Pinto
Mauro Benevides
Osmar Serraglio
Ricardo Izal'

PSOB
Anivaldo Vale
Antonio Carlos Pannunzio
Nelson Otoch
Ricardo Ferraço
Silvio Torres
Veda Crusius

PT
Babá
João Paulo
José Machado
José Pimentel

PPB
Gerson Peres
Nelson Meurer
Romel Anizio

PTB
Eduardo S8sbra
Fernando Gonçalves

POT
Eber Silva



PREÇO DE ASSINATURA
SEMESTRAL

Assinatura DCD ou DSF s/o porte
Porte de Correio
Assinatura DCD ou DSF c/o porte (cada)
Valor do número avulso
Porte avulso

PREÇO DE ASSINATURA
ANUAL

Assinatura DCD ou DSF s/o porte
Porte de Correio
Assinatura OCO ou OSF elo porte (cada)
Valor do número avulso
Porte avulso

ug=020002
gestão =02902

R$ 31,00
R$ 96,0

R$127,60
R$ 0,30
R$ 0,80

R$ 62,00
R$ 193,20
R$ 255,20

R$ 0,30
R$ 0,80

Os pedidos deverão ser acompanhados de Nota de Empenho. Ordem de Pagamento pelo Banco do Brasil,
Agência 3602-1, conta n° 170500-8, ou recibo de depósito via FAX (Oxx61) 224-5450, a favor do FUNSEEP,
indicando a assinatura pretendida, conforme tabela de códigos identificadores abaixo discriminados:

02000202902001-3 - Subsecretaria de Edições Técnicas
02000202902002-1 - Assinaturas de Diários
02000202902003-X - Venda de Editais
02000202902004-8 - Orçamento/Cobrança
02000202902005-6 - Venda de Aparas de Papel
02000202902006-4 - Alienação de Bens (leilão)
02000202902007-2 - Secretaria Especial de Editoração e Publicações

SECRETARIA ESPBCIAL DE EDITORAÇÃo E PUBLICAÇÕES
PRAÇA DOS TRÊs PODERES S/N" - BRASÍLIA - DF - CEP 70165-900

CGC 00.530.279/000'5-49

Obs.: Não será recebido cheque via carta para efetivar assina~ dos DCN

Maiores informações pelos telefones (Oxx61) 311-3812 b(Oxx61) 311-3803. Serviço de Administração
Econômica-Financeira/Controle de Assinaturas, com José Leite, Ivanir Duarte Mourão ou Solange Viana
Cavalcante.



SENADO
FEDERAL

SECRETARIA
ESPECIAL
DE EDITORAÇÃO
EPUBLlCAÇOES

EDiÇÃO DE HOJE: 344 PÁGINAS


