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3 - ATA DA 101' SESSÃO DELIBERATIVA
ORDINÁRIA, EM 18 DE AGOSTO DE 1999
a.l-ABERTURA
3.2 - EXPEDIENTE
3.2.1 - Comunicação da Presidência
Referente ao tempo destinado aos oradores
da Hora do Expediente da presente sessão, que
será dedicado a comemorar o 20' (vigésimo) aniversário do advento da anistia. nos termos do Requerimento nº 104. de 1999, de autoria do Senador Roberto Freire e outros Senadores. ..................

3.2.2 - Oradores (nos termos do art. 160, I, do
Regimento Interno)
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Senador Roberto Freire ..............................
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Senador Teotônio Vilela Filho.....................
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Senador Eduardo Suplicy...........................

20631

Senador José Roberto Arruda. como Llder
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Fala associativa da Presidência (Antonio
Cartos Magalhães) ...............................................

20639
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3.2.3 - Mensagem do Presidente da República
N° 159. de 1999 (nº 1.122/99. na origem).
de 17 do corrente, submetendo à apreciação do
Senado a escolha do Sr. Paulo Tarso Flecha de
Lima para, cumulativamente com o cargo de
Embaixador do Brasil junto à República Italiana,
exercer o de Embaixador do Brasil junto à República da Albânla. À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional................................... ,...
3.2.4 - Avisos do Ministro de Estado da
Fazenda
NOs 416 e 419/99, de 12 do corrente, encaminhando as Informações referentes aos Requerimentos nOs 323 e 321, de 1999, dos Senadores
Ademir Andrade e Maguito Vilela, respectivamente. Ao Arquivo. ................................................
3.2.5 - Leitura de projetos
Projeto de Lei do Senado nº 492, de 1999,
de autoria da Senadora Maria do Carmo Alves,
que modifica o art. 3º da Lei nº 4.771, de 15 de
setembro de 1965, disciplinando a supressão
parcial da cobertura vegetal para desenvolvimento da aqOlcultura. À Comissão de Assuntos Sociais, em decisão terminativa. ..................................
Projeto de Lei do Senado nº 493, de 1999,
de autoria do Senador Ernandes Amorirn, que
autoriza a criação do Conselho Federal e dos
Conselhos Regionais dos Técnicos Industriais. À
Comissão de Assuntos Sociais, em decisão terminativa. ................................................................
Projeto de Lei do Senado nº 494, de 1999,
de autoria do Senador Sebastião Rocha, que dispõe sobre o exerclclo da profissão de taxista e
dá outras providências. À Comissão de Assuntos
Sociais, em decisão terminativa. ...........................
Projeto de Lei do Senado nº 495, de 1999,
de autoria do Senador Sebastião Rocha, que dispõe sobre o beneffcio previdenciário complementar às vitimas e aos dependentes dos motoristas
profissionais de veIculas automotores de carga ou
de passageiros, vitimadas por ações tipificadas
como crimes, e dá outras providências. À Comissão de Assuntos Sociais, em decisão terminativa..
Projeto de Lei do Senado nº 496, de 1999,
de autoria do Senador Sebastião Rocha, que dispõe sobre o beneffcio previdenciário complementar às vItimas e aos dependentes dos motoristas
profissionais de velculos automotores de carga
ou de passageiros, decorrente de acidente de
trânsito, e dá outras providências. À Comissão
de Assuntos Sociais, em decisão terminativa. ......
Projeto de Lei do Senado nº 497, de 1999
- Complementar, de autoria do Senador Sebas-
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tlão Rocha, que autoriza o Poder Executivo a criar a Região Integrada de Desenvolvimento do
Amapá e Pará - RIAPA e instituir o Programa
Especial de Desenvolvimento do Delta do Rio
Amazonas e dá outras providências. À Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania. ...................

20665

Projeto de Lei do Senado nº 498, de 1999,
de autoria do Senador Sebastião Rocha, que cria
a Zona de Livre Comércio do Municlpio de Oiapoque, Estado do Amapá, e dá outras providências. À Comissão de Assuntos Econômicos, em
decisão terminativa................................................

20667

Projeto de Lei do Senado nº 499, de 1999,
de autoria do Senador Sebastião Rocha, que cria
a Zona de Livre Comércio do Munlclplo de Laranjal do Jari, Estado do Amapá, e dá outras providências. À Comissão de Assuntos Econômicos,
em decisão terminativa..........................................

20668

Projeto de Lei do Senado nº 500, de 1999,
de autoria do Senador Sebastião Rocha, que dispõe sobre o trabalho penitenciário alterando os
arts. 28, 29 e 36 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de
1984, e o art. 34 do Decreto·Lel nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940. À Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, em decisão terminativa. ..........

20669

Projeto de Lei do Senado nO 501, de
1999, de autoria do Senador Sebastião Rocha,
que torna obrigatória a Identificação da matéria
paga, de natureza institucional ou polltica, bem
como de seu autor, e dá outras providências.
Às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania, e de Educação, cabendo à última a decisão terminativa. ....................................................
Projeto de Lei do Senado nº 502, de 1999,
de autoria do Senador Paulo Hartung, que Institui
estimulas ao primeiro emprego, altera a Lei nº
7.998, de 11 de Janeiro de 1990, e dá outras pro·
vidências. Às Comissões de Assuntos Sociais, e
de Assuntos Econômicos, cabendo à última a decisão terminativa....................................................
Projeto de Lei do Senado nº 503, de 1999,
de autoria do Senador Pedro Simon, que veda
outorga de mandato com poderes para receber e
dar quitação, nas hipóteses que menciona. À Co·
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, em
decisão terminativa. ...............................................

20671
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20676

Projeto de Resolução nº 85, de 1999, de
autoria do Senador Sebastião Rocha, que altera
o inciso IX do art. 14 do Regimento Interno do
Senado Federal, referente ao uso da palavra. ..... 20678
3.2.6 - Comunicação da Presidência
Abertura do prazo de cinco dias úteis
para recebimento de emendas, perante a
Mesa, ao Projeto de Resolução nº 85, de 1999,
lido anteriormente ................................................. ,',20678
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3.2.7 - Leitura de requerimentos
Nº 442, de 1999, de autoria do Senador
Lúcio Alcântara, solicitando a inclusão em Ordem
do Dia do Projeto de Lei do Senado nº 245, de
1996, cujo prazo na Comissão de Educação encontra-se esgotado. O requerimento será incluido
em Ordem do Dia oportunamente, após manifestação do Presidente da Comissão de Educação ....

20678

Nº 443, de 1999, de autoria do Senador
Ney Suassuna, solicitando ao Ministro de Estado
da Saúde as infonnações que menciona. À Mesa
para decisão ......................................................... .

20678

N' 444, de 1999, de autoria do Senador
Osmar Dias, solicitando ao Ministro de Estado da
Fazenda as Informações que menciona. À Mesa
para decisão..........................................................

20679

N° 445, de 1999, de autoria do Senador
Romero Jucá, solicitando ao Ministro de Estado
da Fazenda as informações que menciona. À
Mesa para decisão ............................................... .
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N' 452, de 1999, de urgência para o Projeto de Lei do Senado nO 178, de 1999, que altera
a Lei n' 4.737, de 15 de julho de 1965, que institui o Código Eleitoral, e a Lei nO 9.504, de 30 de
setembro de 1997, que estabelece nonnas para
as eleições, a fim de proibir coligações nas eleições proporcionais. O requerimento será votado
após a Ordem do Dia ............................................

20681

3.2.8 - Apreciação de matéria
Requerimento nº 437, de 1999,

N' 446, de 1999, de autoria do Senador
Edison Lobão, solicitando a tramitação conjunta
do Projeto de Lei do Senado nº 365, de 1999,
com os Projetos de Lei do Senado nOs 20 e 25, de
1999, que já se encontram apensados, por versarem sobre a mesma matéria. O requerimento será
Incluido em Ordem do Dia oportunamente ............. .

20680

N' 447, de 1999, de autoria do Senador Edison Lobão, solicitando a tramitação conjunta do
Projeto de Lei do Senado nO 363, de 1999, com os
Projetos de Lei do Senado nOs 17 e 46, de 1999,
que já se encontram apensados, por versarem
sobre a mesma matéria. O requerimento será incluldo em Ordem do Dia oportunamente ............. .

20680

N° 448, de 1999, de autoria do Senador
Edison Lobão, solicitando a tramitação conjunta
do Projeto de Lei do Senado nº 361, de 1999,
com os Projetos de Lei do Senado n's 21 e 52, de
1999, que já se encontram apensados, por versarem sobre a mesma matéria. O requerimento será
incluldo em Ordem do Dia oportunamente ............ .

20680

N' 449, de 1999, de autoria do Senador
Edison Lobão, solicitando a tramitação conjunta
dos Projetos de Lei do Senado nOs 45 e 366, de
1999, por versarem sobre a mesma matéria. O
requerimento será incluldo em Ordem do Dia
oportunamente ..................................................... .

20680

N· 450, de 1999, de autoria do Senador
José Roberto Arruda, solicitando a tramitação
conjunta do Projeto de Lei do Senado nº 36, de
1999, com o Projeto de Lei da Câmara nO 37, de
1999, por tratarem de matéria correlata. O requerimento será incluldo em Ordem do Dia oportunamente .................................................................
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N° 451, de 1999, de autoria do Senador
Antonio Carlos Valadares, solicitando a tramitação conjunta das Propostas de Emenda à Constituição nOs 10 e 58, de 1999. O requerimento
'será Incluldo em Ordem do Dia oportunamente ....

20681

lido em
sessão anterior, de autoria do Senador José
Jorge e outros Senadores, solicitando que o
tempo destinado aos oradores da Hora do
Expediente da sessão deliberativa ordinária
do dia 21 de outubro de 1999, seja dedicado
a comemorar os cento e cinqüenta anos de
nascimento de Joaquim Nabuco, bem como
o cinqüentenário da Fundação Joaquim Nabuco. Aprovado . ............................................... . 20681
3.2.9 - Comunicações da Presidência
Ténnlno de prazo, ontem, sem apresentação de emendas ao Projeto de Lei da Câmara nO
47, de 1998 (nO 4.708/94, na Casa de origem), de
Iniciativa do Presidente da República, que dá
nova redação a dispositivo da Lei n' 2.929, de 27
de outubro de 1956, que disciplina o processo de
alteração ou retificação de idade dos oficiais das
Forças Armadas e dá outras providências. O projeto será Incluido em Ordem do Dia oportunamente .....................................................................

20681

Recebimento dos Oficios nOs S/29 e 30, de
1999 (n·s 682 e 1.946/99, na origem, respectivamente), do Banco Central do Brasli, encaminhando manifestações daquele órgão a respeito de
pedidos de contratação de operações de crédito
das Prefeituras de Bom Retiro do Sul e Três Palmeiras, do Estado do Rio Grande do Sul, informando que o posicionamento daquela Autarquia é
desfavorável às autorizações; e recebimento, também daquela Instituição, dos Oficios n·s 2.938 e
2.941, de 1999, na origem, solicitando desconsiderar os pleitos referidos, tendo em vista que diante de novos documentos apresentados pelas
Prefeituras supracitadas, aquele Banco, nos termos do art. 21 da Resolução n' 78, de 1998, autorizou as operações de crédito solicitadas. As matérias vão à Comissão de Assuntos EconÔmicos ... 20681
Recebimento do Oficio n' S/31, de 1999
(n' 12/99, na origem), de 12 do corrente, do Senhor Homero Santos, Ministro aposentado do Tri-
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bunal de Contas da União, encaminhando o relatório e voto da Tomada de Contas daquela Corte,
referente ao ano de 1998_ À Comissão de Fiscalização e Controle .................................................,
3.2.10- Fala da Presidência
Esclarecimento ao Plenário quanto à ordenação dos itens da Ordem do Dia da presente
sessão. ..................................................................
3.3 - ORDEM DO DIA
lIem 1

Proposta de Emenda à Constituição n"
53, de 1999 (n" 626/98, na Casa de origem),
de iniciativa do Presidente da República,
que altera os arts. 12, 52, 84, 91, 102 e 105
da Constituição Federal. (Criação do Ministério da Defesa). Aprovada em primeiro
turno (Votação nominal). A matéria retornará à pauta no próximo dia 26 do corrente,
para o primeiro dia de discussão em segundo turno. ...............................................................

20681

20682

20682

Item 2

Projeto de Lei do Senado n" 134, de
1995, de autoria do Senador Roberto Freire,
que regulamenta o § 32 do art. 8· do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias,
dispondo sobre a reparação de natureza
econômica devida aos aeronautas e aeroviários, civis e militares, Impedidos de exercer a profissão. Aprovado substitutivo
(Emenda n2 2-CAE), ficando prejudicados o
projeto e a Emenda nO 1-Plen. A Comissão
Diretora para redigir o vencido para o turno
suplementar......................................................... 20684
Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 134, de 1995 (Parecer n2 520, de
1999-CD!R). Aprovado em turno suplementar. A Câmara dos Deputados................ ,

20685

Item 3

Projeto de Resolução n· 78. de 1999.
de autoria do Senador Jader Barbalho. que
revoga os §§ 1° e 2° do art, 3º da Resolução
do Senado Federal n· 80. de 1998, (Aprovação por decurso de prazo do aditamento do
contrato firmado entre o Estado de Santa
Catarina e a União). Aprovado. após parecer de plenário proferidO pelo Sr, Carlos Bezerra (Parecer nº 521, de 1999 - Plen).
tendo usado da palavra os Srs, Jader Barbalho. Paulo Hartung. José Fogaça. Eduardo Suplicy. Roberto Requlão. José Roberto
Arruda e Ney Suassuna. À Comissão Diretora para redação final ...... ,...... "" .. "" ............. ".
Redação final do Projeto de Resolução
nO 78. de 1999 (Parecer n2 522, de
1999-CDlR), Aprovada. À promulgação. " .. "
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3.3.1 - Promulgação da Resolução nO 31,
de 1999, que revoga os §§ 1° e 22 do art. 32 da
Resolução nO 80, de 1998, do Senado Federal.....
3.3.2 - Ordem do Dia (Continuação)
Item 4

20691

Projeto de Resolução nO 83. de 1999
(apresentado pela Comissão de Assuntos
Econômicos como conclusão de seu Parecer nO 514. de 1999. Relator: Senador Pedro
Piva), que autoriza o Segundo Termo Aditivo de Re-ratificação ao Contrato de Confissão, Assunção. Consolidação e Refinanciamento de dividas. celebrado entre a União e
o Estado de Santa Catarina. no âmbito do
Programa de Apoio à Reestruturação e ao
Ajuste Fiscal dos Estados. Aprovado. com
os votos contrários dos Srs, Roberto Freire
e Paulo Hartung. e da SI" Heloisa Helena. e
abstenção do Sr. José Eduardo Dutra. tendo
usado da palavra os Srs. Caslldo Maldaner
e Eduardo Suplicy, À Comissão Diretora
para redação finaL .. """ .............. ",,,................. 20691
Redação final do Projeto de Resolução
nO 83. de 1999 (Parecer n2 523, de
1999-CDIR). Aprovada, À promulgação. ......

20695

Item 5

Projeto de Decreto Legislativo nO 170.
de 1999. (apresentado pela Comissão de
Assuntos Econômicos como conclusão de
seu Parecer n" 512, de 1999. Relator: Senador Luiz Otávio). que aprova a "Programação Monetária relativa ao terceiro trimestre
de 1999", Aprovado. À Comissão Diretora
para redação finaL .. """ ............. """ ...... ,..........

20696

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 170. de 1999 (Parecer n2 524,
de 1999-CDIR). Aprovada. À Câmara dos
Deputados. """" ....... "."" .............. """." ........... ,,

20696

lIem6

Projeto de Decreto Legislativo nO 80.
de 1998 (nO 545/97. na Câmara dos Deputados). que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Gaúcha S.A.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda curta na Cidade de Porto Alegre.
Estado do Rio Grande do Sul. Aprovado
(Votação nominal), À Comissão Diretora
para redação final.. .. """"" .......... """ .... " ......... "
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo n" 80. de 1998 (Parecer n" 525,
de 1999-CDIR). Aprovada. À promulgação..
20687

20691

Item 7

Projeto de Lei da Câmara n" 18. de
1999 (nO 4.549/89. na Casa de origem). que .
inclui os portos de Itumbiara e São Simão,

20696

20698
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ambos no rio Paranalba, no Estado de Goiás, na
relação descritiva dos portos marrtimos, fluviais e
lacustres do Plano Nacional de Viação. Aprovado
com emenda de redação. À Comissão Diretora
para redação finaL................................................ 20698
Item 8
Projeto de Decreto Legislativo nO 37,
de 1999 (n· 775/99, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre a
Operação, no Brasil, do Escritório Regional
do Habitat para a América Latina e o Caribe,
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Centro das Nações
Unidas para Assentamentos Humanos
(HABITAT), em Brasma, em 10 de março de
1998. Aprovado. À Comissão Diretora para
redação Ilnal........................................................ 20699
Item 9
Projeto de Decreto Legislativo n· 40,
de 1999 (nO 776/99, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo de Comércio e Cooperação Econômica, celebrado
entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República Eslovênia,
em L1ubllan!l, em 16 de junho de 1997.
Aprovado. A Comissão Diretora para redação linal .............................................................. .. 20699
Item 10
Mensagem n2 126, de 1999 (n·
764/99, na origem), do Presidente da República, solicitando a retirada do Projeto de Lei
da Câmara n2 56, de 1998 (n· 3.470/97, na
Casa de origem), de sua Iniciativa, que cria
o Quadro de Oficiais de Saúde do Exército
- QOSau, e dá outras providências. Aprovada. O projeto vai ao Arquivo ....................... . 20700
Item 11
Requerimento n· 398, de 1999, de autoria do Senador Pedro Piva, solicitando,
nos termos regimentais, a tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado nOs 292
e 386, de 1999, por versarem critérios para
porte de arma de logo. Aprovado. Os projetos vão às Comissões de Relações Exteriores e Delesa Nacional, e de Constituição,
Justiça e Cidadania, cabendo à última a decisão terminativa ................................................ . 20700
3.3.3 - Matérias apreciadas após a
Ordem do Dia
Requerimento n2 452, de 1999, de urgência, lido no Expediente da presente sessão. Aprovado. O Projeto de Lei do Senado
nO 178, de 1999, constará da Ordem do Dia
da sessão da próxima terça-Ielra, dia 24 do
corrente ................................................................ 20700
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Redações finais dos Projetos de Deereto Legislativo nOs 37 e 40, de 1.999 (pareceres nOs 526 e 527, de 1999-CDI,R).
Aprovadas, nos termos dos Requerimentos
nOs 453 e 454, de 1999, respectivamente. À
promulgação ...................................;.................. . 20700
3.3.4 - Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR TIÃO VIANA, como Uder Leitura de pronunciamento do Deputado Severino Cavalcante, retratando-se por declarações leltas em relação ao Governador
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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 Nº 57, DE 1999
Aprova o ato que renova a permissão da "Rádio Pioneira Stereo Ltda."
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Porto
Alegre, Estado do Rio Grande do Sul_
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 É aprovado o ato a que se refere a Portaria n" 2.075, de 16 de dezembro de 1996, que renova por dez anos, a partir de 12 de maio de 1994, a
permissão da "Rádio Pioneira Stereo LIda." para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2" Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
Senado Federal, 18 de agosto de 1999. - Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.
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 Nº 58, DE 1999
Aprova o texto da Convenção Interamerlcana contra a Fabricação e o Tráfico mcltos de Armas de Fogo, Munições,
Explosivos e outros Materiais Correlatos,
conclulda em Washington, em 14 de novembro de 1997.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" É aprovado o texto da Convenção Interamericana contra a Fabricação e o Tráfico IIlcitos de
Armas de Fogo, Munições, Explosivos e outros Materiais Correlatos, conclulda em Washington, em 14 de novembro de 1997, com vistas à adesão pelo Govemo
brasileiro.

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos. que possam resultar em revisão da referida Convenção, assim como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos do
art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos
ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2" Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
Senado Federal, 18 de agosto de 1999. - Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.
(')0 texto da Convenção acima cilada está publicado no DSF de
16-3·99.

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 Nº 59, DE 1999
Aprova o texto do .Acordo sobre o
Exerclclo de Emprego por Parte dos Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular, Administrativo e Técnico, celebrado
entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da Repúbllce Tcheca, em Praga, em 13 de Junho de 1997,
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 É aprovado o texto do Acordo sobre o
Exerclclo de Emprego por Parte dos Dependentes do
Pessoal Diplomático, Consular, Administrativo e Técnico, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Tcheca, em
Praga, em 13 de junho de 1997.
Parágrafo único. São 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 art.
49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2" Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
Senado Federal, 18 de agosto de 1999. - Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.

(') o texto do Acordo acima citado está publicado no DSF,
17-3·99.

de
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu, Antonio Carlos Magalhães, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
R E S O L U ç Ã O N2 31, DE 1999
Revoga os §§ 12 e 22 do art. 32 da
Resolução n2 80, de 1998, do Senado Federal.
O Senado Federal resolve:
Art. 10 São revogados os §§ 1º e 22 do art. 32 da
Resolução n" 80, de 1998, do Senado Federal.
Art. 22 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 18 de agosto de 1999. - Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu, Antonio Carlos Magalhães, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
R E S O L U ç Ã O N" 32, DE 1999
Autoriza o Segundo Termo Aditivo
de Rerratlflcação ao Contrato de Confissão, Assunção, Consolidação e Refinanciamento de Dívidas, celebrado entre a
União. e o Estado de Santa Catarina, no
ãmblto do Programa de Apolo à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados.
O Senado Federal resolve:
Art. 1o É o Governo Federal autorizado a celebrar, com o Estado de Santa Catarina, o Segundo
Termo Aditivo de Rerratificação ao Contrato de Confissão, Assunção, Consolidação e Refinanciamento
de Dividas, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados.
Art. 22 As condições para a operação a ser contratada são as seguintes:
I - valor da divida a ser adicionada ao Contrato: R$514.899.099,35 (quinhentos e catorze milhões, oitocentos e noventa e nove mil, noventa e
nove reais e trinta e cinco centavos), posição de 30

de junho de 1999, que será objeto de ajustamento
com base no resultado de auditoria a ser procedida
de acordo com critérios a serem estabelecidos pelas partes, devendo ser incorporado ao saldo devedor, conforme:
a) R$411.919.279,48 (quatrocentos e onze milhões, novecentos e dezenove mil, duzentos e setenta e nove reais e quarenta e oito centavos) na parcela P descrita no § 12 da Cláusula Quarta, correspondente a 80% (oitenta por cento) do valor financiado;e
b) R$102.979.819,87 (cento e dois milhões,
novecentos e setenta e nove mil, oitocentos e dezenove reais e oitenta e sete centavos), na parcela
Vcg descrita no § 10 da Cláusula Quarta, correspondente a 20% (vinte por cento) do valor financiado;
11 - condições de pagamento: conforme o estabelecido na Cláusula Quarta do Contrato de Refinanciamento.
Ar!. 32 Os recursos de que trata esta Resolução deverão ser depositados em conta especial
vinculada, que só poderá ser movimentada pelo
Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPESC, com a exclusiva finalidade de pagamento das aposentadorias e pensões por ele
devidas.
§ 12 A utilização para fins diversos do autorizado
implicará nos crimes de improbidade e responsabilidade, sem prejulzo das sanções penais e administrativas cablvels.
§ 2" É o Estado de Santa Catarina obrigado a
comprovar, anualmente, à Secretaria do Tesouro
Nacional o recolhimento das contribuições patronais
devidas ao Ipesc, no exerclcio fiscal findo, sob pena
de ter o vencimento antecipado do estoque devedor
dessa operação.
Art. 4º A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida no prazo de duzentos e
setenta dias, a contar de sua publicação.
Art. 5" Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Senado Federal, 18 de agosto de 1999. - Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.'
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Ata da 101ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 18 de agosto de 1999
1.!! Sessão Legislativa Ordinária da 51.!! Legislatura
Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães, Geraldo Melo e Carlos Patrocínio

As

14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Ademir Andrade - Agnelo Alves - Alberto Silva
- Alvaro Dias - Amir Lando - Antero Paes de Barros
- Antonio Carlos Magalhães - Antonio Carlos Valadares - Arlindo Porto - Artur da Tavola - Bello Parga - Bernardo Cabral - Blairo Maggi - Carlos 3ezerra - Carlos Patrocinio - Carlos Wilson - Caslldo
Maldaner - Djalma Bessa - Edison Lobão - Eduardo Siqueira Campos - Eduardo Supllcy - Emflla
Fernandes - Ernandes Amorim - Freitas Neto - Geraldo Altholf - Geraldo Cândido - Geraldo Melo Gerson Camata - Gilberto Mestrinho - Gilvam Borges - Heloisa Helena - Hugo Napoleão - Iris Rezende - Jader Barbalho - Jefferson Péres - João
Alberto Souza - Jorge Bornhausen - José Agripino
- José Alencar - José Eduardo Dutra - José Fogaça - José Jorge - José Roberto Arruda - Juvêncio
da Fonseca - Lauro Campos - Leomar Qulntanllha
- Lúcio Alcântara - Lúdio Coelho - Luiz Estevão Luiz Pontes - Luzia Toledo - Maguito Vilela - Maria
do Carmo Alves - Marina Silva - Marluce Pinto Mauro Miranda - Moreira Mendes - Mozarildo Cavalcanti - Nabor Júnior - Ney Suassuna - Osmar
Dias - Paulo Hartung - Paulo Souto - Pedro Piva Pedro Simon - Ramez Tebet - Renan Calheiros Roberto Freire - Roberto Requião - Romero Jucá Romeu Tuma - Sebastião Rocha - Sérgio Machado
- Silva Júnior - Teotonio Vilela Filho - Tião Viana Welllngton Roberto.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 77 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a
sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O tempo
destinado aos oradores da Hora do Expediente da
presente sessão será dedicado a comemorar o vigésimo aniversário do advento da Anistia no Brasil, nos

termos do Requerimento nO 104, de 1999, do Senador
Roberto Freire e outros Srs. Senadores.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT - AC) - Sr. Presidente, solicito a minha inscrição para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Senador
Tião Viana, infelizmente hoje não teremos prorrogação da Hora do Expediente, que será ilimitada, dedicada a esta comemoração. Portanto, a Mesa não tem
condições de lhe assegurar a palavra na prorrogação
da Hora do Expediente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Como
primeiro orador inscrito, concedo a palavra ao nobre
Senador Roberto Freire.
O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS - PE.
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr"s
e Srs. Senadores, senhores e senhoras que muito
nos honram com sua presença, representando os milhares de cidadãos brasileiros anistiados.
A democracia, Infelizmente, não é uma tradição
que nos acompanha historicamente. O autoritarismo
- e todas suas práticas e seus efeitos - chegou com
as caravelas e marcou profundamente a nossa cultura pOlftica nestes 500 anos de existência do Brasil
como projeto de nação. A história brasileira não tem
sido outra, senão a luta pela ampliação dos espaços
de liberdade, luta árdua, diuturna, que ceilou, pelos
anos afora, milhares de vidas que acreditaram na utopia da felicidade e de uma sociedade mais justa.
Não seria incorrer em equivoco afirmar, com todas as letras, que a exclusão social é uma das pesadas marcas que nos perseguem. Foi assim na relação
com os Indios, nos primórdios da colonização até os
dias de hoje; com os negros, que eram mercadorias,
semoventes, na época da escravidão, e que nem direito à-alma podiam ter; com os milhões de pobres de
ontem e de hoje, cerceados no acesso aos bens e à
própria cidadania. Tal exclusão social só se manteve
pela violência no passado e só se mantém nos dias
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atuais em virtude da negligência e da insensibilidade
das nossas elites.
Aliás, o autoritarismo e a exclusão social e polrti·
ca foram dois instrumentos fundamentais para alicerçar os pactos e acordos de elite que vêm empurrando
o nosso destino. O povo nem sempre esteve na linha
de frente dos chamados grandes acontecimentos na·
clonais, e bastaria citarmos dois deles para que isso
ficasse comprovado: o advento da Independência e a
Proclamação da República. Talvez nasça desse fenô·
meno a nossa distorcida democracia de massas, ain·
da eivada de vícios e privilégios, portanto não compa·
tivel com os estágios mais avançados proporciona·
dos pela civilização nesta virada de século.
Não somos hoje um Pais sem democracia. Mas
precisamos reconhecer: se ela prevalece, deve·se à
teimosia e à vontade férrea do nosso povo por mais li·
berdade. Ante os muros duros do autoritarismo, a de·
mocracia conseguiu instalar·se em suas fendas, alar·
gou-as, rompeu e derrubou colunas, espraiou-se pela
cidades e pelos campos. Transformou-se em vontade
coletiva e proclamou a sua necessidade de ampliar-se cada vez mais, não aceitando qualquer tipo de
tutela ou controle.
O sentimento por liberdade, mesmo na autoritária sociedade brasileira, não admite mais ficar preso
em redomas de vidro. Ele precisa de ar para respirar e
expandir-se.
E é desse sentimento de liberdade que tratamos
nesta tribuna. Hoje comemoramos uma data Importante: os vinte anos da anistia promulgada em 1979,
que abriu uma nova página de esperança para todo o
povo brasileiro.
Mesmo sendo uma instituição voltada para estabelecer a concórdia e a repactuação em sociedades fraturadas politicamente, poderfamos afirmar
que, no caso brasileiro, a anistia tem servido também
para atestar e desnudar o caráter atrasado de nossas
estruturas de poder, públicas ou privadas. Suas edições, só para ficarmos nesses dois últimos séculos,
são contadas às dezenas - quase sempre restritas e
concebidas sem vocação universal.
Houve adoção de mecanismos de anistia em
1818, 1822, 1825, 1835, 1844, 1875, 1892; durante
vários governos da República Velha; em 1930, quando Getúlio Vargas assumiu o poder; em 1934 e 1945
e em 1946, quando da redemocratização; em 1956,
com Juscelino Kubitschek; em 1961 e 1963, esta última no Governo Jango.
Nesse contexto, a anistia de 1979 poderia ser
entendida erroneamente como mais uma concessão
de um regime isolado ou uma espéCie degradada de
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indulto geral, subordinada à eficácia da Lei de Segu·
rança Nacional. Mas ela cumpriu função importante,
pois permitiu a libertação de dezenas de presos de
consciência e trouxe para o cenário político milhares
de cidadãos proscritos por mais de uma década pela
ditadura militar. Os grilhões que cerceavam a liberda·
de estavam rompidos.
A anistia de 1979, ampliada mais decisivamente
com a Constituição promulgada em 1988, já em pleno
regime democrático, deixou de ser apenas um acon·
tecimento de rotina para projetar a imagem do Brasil
que realmente queremos. Diríamos, foi uma virada
histórica, um passo largo no sentido de acreditar ser
possível deixar para trás, um dia, o nosso legado au·
toritário.
A anistia de 1979 pode ser medida em números.
Permitiu a libertação imediata de 200 presos polfti·
COSi recuperou os direitos de 128 brasileiros banidos
e de 4.877 políticos que tiveram seus mandatos po·
pulares cassados; viabilizou a volta de 10 mil exilados, obrigados a deixar a sua pátria, e tornou sem
efeito a punição a 263 estudantes, atingidos pelos deeretos da ditadura. Mais de 500 mil pessoas tiveram
processos e outras punições de caráter político anulados. A polftica brasileira, com isso, começava a oxigenar-se.
Como não estamos subindo a esta tribuna para
falar às gerações passadas, fazemos questão de evidenciar as dificuldades e os embates que estiveram
presentes na luta pela conquista da anistia promulgada em 1979. Se é verdade que no interior das forças
governistas algumas poucas vozes corajosas proclamaram a sua necessidade, também é verdade que,
no campo oposicionista, havia ações em sentido contrário, que buscavam mitigá-Ia, obstaculizá-Ia, controlá-Ia.
Debito ao Encontro Nacional do Movimento Democrático Brasileiro - MDB -, realizado em maio de
1971, na cidade de Recife, o in feio da grande marcha
pública da luta pela anistia em nosso País, transformada em um amplo movimento de massas capaz de
mobilizar milhares de pessoas em praças públicas. A
tese já havia sido aprovada no VI Congresso clandestino do Partido Comunista Brasileiro - PCB -, em
1967, mas coube ao MDB, como Partido legal, levá-Ia
ao Congresso, Assembléias Legislativas, Câmaras
de Vereadores, abrindo espaços para incorporar ao
movimento amplos setores de uma sociedade civil latente, porém ainda cerceada e amedrontada pela força do terror.
Lembro que, no próprio encontro aludido do
MDB, a tese, acompanhada também da proposta de

Agosto de 1999

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Constituinte, não gozava de unanimidade. De um
lado, a favor de sua aprovação, alinharam-se polUicos novos e emergentes, e entre eles citamos os pernambucanos Marcos Freire, Jarbas Vasconcelos e
Fernando Lyra, o paulista Freitas Nobre, os gaúchos
Nadyr Rosseti e Alceu Colares, o carioca Lysâneas
Maciel, todos esses juntos conosco, os comunistas.
Em nome da prudência e imaginando não ser o momento para forçar o avanço da democracia, ficaram
contra a proposta figuras de reconhecidos compromlssos com a liberdade, como Tancredo Neves, Thales Ramalho, Ulysses Guimarães - para citarmos alguns -, sendo que este último viria a se transformar,
logo adiante, no símbolo nosso da resistência cívica.
Alimentaram a luta outras iniciativas. Em 1974,
Terezinha Zerbini, representando a OAB, lança o Movlmento Feminino pela Anistia. Em 1978, é fundado o
Comitê Brasileiro pela Anistia, com a Incumbência de
coordenar todas as ações nesse campo. Ainda em
1978, com o saudoso Senador Teotônio Vilela presidindo a comissão mista do Congresso Nacional, tivemos o privilégio de coordenar, logo após a sanção da
anistia, a edição de um livro - que alguns dos senhores inclusive já receberam - que considero quase um
vade-mécum, porque nele se encontram - e os senhores verão - não apenas a tramitação da anistia no
Congresso, mas aquela vivida nos cárceres, nos exfjjos, nos movimentos sociais que a apoiavam.
À mesquinharia do governo militar, que enviou e
forçou a aprovação no Congresso de um projeto de
anistia restrita, pois imaginava ser possível ainda
controlar a avalanche democrática que crescia em
todo o País, temos exemplos de grande altivez, pessoas que, como falei, mesmo sendo sustentáculos do
regime, se posicionavam pela liberdade. Lembro-me
do Deputado Djalma Marinho, da Arena do Rio Grande do Norte, autor de uma emenda que, naquele momento de discussão e debate, transformava aquela
anistia em ampla, geral e irrestrita. Essa emenda foi
derrotada no plenário da Câmara dos Deputados por
apenas quatro votos. E, naquela época, a Oposição,
restrita ao Movimento Democrático Brasileiro, tinha
uma minoria expressiva, porque a maioria da Arena
não se poderia falar de nenhuma expressão.
Os avanços democráticos de um país sempre
são conquistas coletivas, e não obra de uns poucos.
Em relação à anistia não seria diferente. Teotônio Vilela, merecidamente, ao sair percorrendo o Brasil, visitando cadeias e participando de debates em recintos públicos ou privados, simbolizou a conquista que
aqui comemoramos. E não foi por outro motivo que,
quando imaginei esta comemoração, entreguei-a ao
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Instituto Teotônio Vilela, como uma forma de reverenciar aquela figura. Porém, outras lideranças, não menos importantes, não podem ser esquecidas e citamos algumas delas, que estão na minha memória e
nas gloriosas páginas da História deste País: Marcos
Freire, Ulisses Guimarâes, Nelson Carneiro, Antônio
Mariz, Franco Montoro, Humberto Lucena, dentre
centenas de outros. Isso sem contar os milhões de
brasileiros, vivos, que continuam sustentando essa
bandeira e contribuindo para alargar os ideais de liberdade em nossa Pátria.
Como todos sabemos, a anistia, restrita em
1979 e ampliada pelo entendimento liberal da Justiça
e pela Constituição de 1988, ainda nâo está completa
se tomarmos a democracia como um processo em
permanente ampliação. E aqui se encontra presente
um representante de marinheiros e fuzileiros navais
que ainda não estão contemplados pela anistia, talvez o único caso neste País, de forma inconcebível e
incompreensível. Estima-se que mais de mil pessoas
prejudicadas em seu exercício profissional durante o
regime, incluindo vários militares, vêm tendo os seus
direitos reduzidos e infelizmente até sendo suprimidos no atual Governo de Fernando Henrique Cardoso. Um paradoxo, tendo em vista que foi o próprio
Presidente um dos principais interlocutores da luta
pela anistia no Brasil. Ele próprio, um anistiado.
Para nós que lutamos pela anistia política, que
agora comemoramos, queremos mais. Não aceitamos a atual estrutura de poder que ainda mantém privilégios e, portanto, não rasgou definitivamente o
pacto de elites que há tantos anos infelicita o nosso
povo. Nesse sentido, até do ponto de vista simbólico,
proclamamos a necessidade da anistia para os quase
50 milhões de brasileiros pobres, excluídos da repartição das nossas riquezas, que não são poucas.
Vamos além. É preciso anistiar, de uma vez por
todas, a cidadania brasileira e a liberdade política e
partidária, ainda hoje vergonhosamente ameaçadas
por forças restauradoras. Inclusive, hoje, pela manhã,
numa reedição de rolo compressor a que assistíamos
quando aqui, neste Congresso, existia a Arena, está-se tentando criar uma legislação sobre reforma poIUica e eleitoral própria daqueles que pretendem cercear a liberdade.
Sr. Presidente, srªs e Srs. Senadores, hoje é
um dia de reflexão. Se queremos olhar para o futuro,
o maniqueísmo de nada vale. Se apontamos fatos do
passado é muito mais para reafirmar consciências no
futuro e não para ficar fazendo um acerto de contas
que nunca teria fim. O Brasil no século XX errou muito. Se queremos ser uma Nação realmente soberana

20626 Quinta-feira 19

DIÁRlO DO SENADO FEDERAL

e democrática do século XXI, esses erros não podem
persistir. O povo já tomou consciência desse fato e
nossas elites devem saber disso.
A nossa geração trouxe a democracia até aqui.
Pagamos o preço da supressão das liberdades por
um regime de sombras, tempo de chumbo que bloqueou o exercfclo pleno da cidadania, distorceu o
quadro partidário e atrasou as soluções para a grave
crise que solapa as bases da Nação. Apesar dos pesares, essa geração cumpriu com o seu papel.
A anistia permitiu a volta à política de toda uma
geração de patriotas, refazendo elos de ligação entre
os sonhos do passado e a utopia contemporânea,
essa mais complexa, embora mais rica em possibilidades e soluções. Que a anistia de 79 sirva para lembrar às gerações mais novas e futuras que nenhuma
causa é perdida, que nenhum tipo de arbftrio é eterno
e que toda forma de cerceamento se desmancha no
ar. A liberdade tarda, mas não falha. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) _ Concedo
a palavra ao Senador Álvaro Dias.
O SR. ÁLVARO DIAS (PSDB _ PRo Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, no dia 28 de agosto de 1979, o General
João Baptista Figueiredo, então ocupando a Presidência da República, sancionava a Lei da Anistia que
havia remetido ao Congresso Nacional. Com esse
gesto, afirma Ello Gaspari, "encerrou uma noite de 15
anos",
Vinte anos se passaram depois desse gesto. O
Brasil mudou profundamente. Os anos de chumbo flcaram para trás. Com a Constituição de 88, a "Constltuição Cidadã" do saudoso Ulysses Guimarães, Inlclamos uma caminhada na direção da construção do
6stado Democrático de Direito, animados por uma
esperança que, apesar dos percalços, ainda permanece viva e atuante.
Talvez, para boa parte das novas gerações, não
fique perfeitamente craro o alcance desta comemoração.. Afinal, vinte anos é o espaço de uma geração. E,
nos dias que correm, com a aceleração do tempo hlstórlco, quando um ano é "passado", corremos o risco,
nós, os de ontem, de parecermos saudosistas em
busca de um tempo perdido que jamais há de voltarl
Na verdade, não se trata de voltar ao passado.
Trata-se, sim, de fazer da memória do passado o cimento essencial da construção do futuro. Costuma-se dizer que um povo sem memória é um povo
sem rumo - e Isso é uma rigorosa verdade. É com a
memória que tecemos a História e é pela História que
alicerçamos nossa esperança. Estão cheios de razão
os filósofos quando alertam que o presente não pas-
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sa de um momento fugidio; o que existe mesmo de
concreto é o passado, que já se concretizou e que
precisa ser assumido com os seus erros e acertos,
para podermos construir um futuro melhor.
Hoje, olhar para vinte anos atrás significa lançar
um olhar compreensivo e abrangente para um período extremamente denso da História deste País e, por
que não dizê-lo, da história pessoal de muitos dos
que aqui se encontram, de muitos de nós.
O ano de 1964 foi um marco significativo.
Nossa geração - a dos que já passamos da
quadra dos 50 - mal entrava na vida adulta. Tempos
de mudanças, de questionamentos, de contestação e
de loucuras. Os jovens, queríamos mudar o mundo.
Os diversos movimentos, fossem de caráter religioso,
polftico, artístico ou social, apontavam para um mundo novo, diferente. Palavras como paz, justiça, amor,
solidariedade, liberdade, constituíam o tema permanente daqueles movimentos sociais que abalavam as
estruturas e as certezas.
Mil novecentos e sessenta e quatro foi um corte
abrupto. Início de um período que, ainda naquele instante, não medramos todo o alcance que teria.
Em 1968, uma densa cortina de silêncio, medo
e repressão se fecha sobre todo o País. As garantias
constitucionais são suspensas. O Congresso despachado para casa. O Judiciário domesticado. As cassações vão acontecendo em levas. E, o mais terrível:
começa o império do aparelho repressivo, que, assumindo vida própria, parece escapar ao controle dos
seus próprios criadores. Prisões arbitrárias, desaparecimentos, tortura e assassinatos passam a fazer
parte do dia-a-dia de cada brasileiro. O ar pesado
desses anos de chumbo, anos cinzentos, contrasta
com a euforia dos anúncios oficiais e oficialistas, que
saturam os meios de comunicação e tentam criar a
imagem de um Pars alegre e feliz debaixo do tacão do
autoritarismo.
Pouco a pouco, começa a se articular a resistência democrática a esse estado de coisas. Dentro
do partido consentido de Oposição - o nosso MDB-,
vamo-nos juntando todos os que desejavam o retorno
à democracia, superando diferenças pessoais, ide 0lógicas e polfticas. E, desde o início, começa a tomar
forma uma reivindicação que passará a fazer parte
permanente da pauta das oposições: a anistia ampla,
geral e irrestrita.
Era consenso da maioria que o retorno do Pars
ao Estado de Direito exigia, como medida prévia,
essa decisão essencial. Tínhamos clara consciência
de que não se pode construir o futuro sem, antes,
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pa~sar a li[Tlpo o passado. E isso queria dizer começar de r;lOVO, criar um novo infcio. '
Porém, é preciso repetir: os tempos eram duros,
e a esperança tinha de ser reconstrufda a cada momento, a cada derrocada, a cada golpe. Como diz a
bela letra de Chico Buarque e Caetano Veloso, a tarefa era "ir levando":

"Mesmo com o nada feito
Com a sala escura
Com o nó no peito
Com a cara dura
Não tem mais jeito
A gente não tem cura".
Aos poucos, famos encontrando as brechas
que nos permitiam respirar um pouco de ar puro.
No Congresso Nacional, nas Assembléias Legislativas, nas Câmaras de Vereadores, os poucos
polftlcos de Oposição usavam a tribuna como um instrumento privilegiado para denunciar os abusos e as
arbitrariedades. Na sociedade civil, além da articulação em torno da Oposição legal- o MDB -, mulliplicavam-se as associações de base, que ofereciam uma
base para o processo de resistência: nas igrejas, nos
sindicatos, nos movimentos populares.
Em 1972, o MDB assumia, como elemento programático, a luta pela anistia, por eleições livres e
pela convocação de uma Assembléia Nacional Constituinte. Logo após, em 1974, era criado em São Paulo o primeiro núcleo organizado em prol da anistia: o
Movimento Feminino pela Anistia, sob a coordenação
de uma mulher admirável, a Dr" Terezinha Zerbini. O
tema começa a ganhar terreno e a conquistar a atenção nacional e Internacional.
Das lideranças polfticas, merece destaque, sem
dúvida, a figura fmpar do Senador Teotônio Vilela,
que, oriundo do partido de apoio ao governo autoritário, empenhou-se de corpo e alma no processo de devolver ao Pafs a esperança de se reconciliar com os
Ideais democráticos. A Igreja Católica, em documento
oficiai da CNBB, assume a Anistia como parte de seu
Plano de Ação Pastoral, abrindo amplo espaço para o
crescimento do movimento.
Mas vale registrar aqui que a primeira manifestação em favor da anistia ocorreu já em dezembro de
64, poucos meses depois do Golpe Militar, com o
apelo que o saudoso e notável pensador católico,
Tristão de Athayde, fez ao Marechal Castello Branco,
e que o primeiro projeto de lei de anistia apresentado
no Congresso Nacional foi do Senador Josaphat Marinho, 'do MDB da Bahia.
No Paraná, o meu Estado, o clamor organizado
pela anistia tem seu infcio na Cidade de Londrina, en-
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t~o um forte núcleo de oposição ao regime, repercutlndo rapidamente por todo o Estado.
Gostaria, aqui, de rememorar alguns nomes de
companheiros que, em meu Estado, foram vftimas
desse tempo soturno e triste. A lembrança não tem
por finalidade ressuscitar ódios ou remexer velhos
rancores, porque esses já estão sepultados, mas
guardar para a História fatos que jamais deverão
acontecer novamente.
Esta é a tarefa da Memória: não despertar raivas, mas manter viva a lembrança do que jamais deverá voltar. Esta é a nossa tarefa: lembrar, rememorar, incomodar profeticamente a lembrança desta Nação, para que o passado nunca mais retorne para nos
assombrar.
Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, como
diz o Poeta, é nossa tarefa:
"Morder o fruto amargo e não cuspir
mas avisar aos outros quanto é amargo,
cumprir o trato injusto e não falhar
mas avisar aos outros quanto é injusto"
para podermos aguçar em todos a necessidade
de criar "o plano de um mundo novo e muito mais humano" (Geir Campos).
Dizia, então, que goStaria de relembrar alguns
companheiros que, no Paraná, sofreram, na carne, os
horrores dos anos cinzentos, começando pelos dois
estudantes mortos, já em 1970, pelas forças da repressão - o Antônio dos Três Reis Oliveira e José Idésio Brianezi.
Em seguida, alguns dos que foram presos e torturados, especialmente no decorrer da famigerada
"Operação Marumby", desencadeada em 1975, logo
após a vitória eleitoral do MDB em 1974, como o Dr.
Aldo Fernandes, juiz de Direito; Genecy de Souza
Guimarães, vereadora em Londrina; IIdeu Manso Vieira, Walter Pecoits, João Alberto Einecke, Antonio
Narciso Pires, Abelardo Moreira, Luiz Gonzaga FerreIra, o saudoso Manoel Jacynto Correia e tantos outros, cuja enumeração ocuparia um longo tempo, mas
que podem ser relembrados em três obras importantes - Por Dentro do MDB-Paraná, do Jornalista Sylvio
Sebastiani; Memórias Torturadas (e Alegres) de um
Preso Polftico, de IIdeu Manso Vieira e Resistência
Democrática - Repressão no Paraná, do Jornalista
Milton Ivan Heller.
Muitos desses companheiros, após a anistia, retomaram a militância polftica e continuam dando notável contribuição para o desenvolvimento e o progresso do Pafs, como prova viva de que a pacificação
nacional só nos trouxe beneffcios.
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A conquista da anistia, é Importante que se registre, não foi um ponto final na luta pela retomada do
Estado de Direito, mas o seu passo inicial. Ela não foi,
como bem sublinha o jurista Hélio Bicudo, "um favor,
mas uma exigência da sociedade brasileira", resultado de uma longa, por vezes dolorosa e persistente
luta por parte dos que aspiravam a retomada dos Ideais democráticos.
Anistia não é amnésia, não é esquecimento,
não é falta de memória. A ausência de memória não
constrói uma nação. Como ensina o escritor Umberto
Eco, "não há sobrevivência sem memória", pois quando numa sociedade "uma censura qualquer apaga
uma parte da memória, a sociedade conhece uma crlse de Identidade".
Sem querer estabelecer a minima identificação
com o terrivel horror do Holocausto, que marcou definitivamente a História como a possibilidade concreta
de o Mal tornar-se tão denso a ponto de sufocar todos
os resquicios de humanidade do homem, como o singularisslmo exemplo da diabólica possibilidade que
surge de uma radical liberdade humana, desligada de
qualquer controle transcendente e surda a toda interpelação ética, podemos recordar o que Elie Wiesel,
esse profeta da lembrança, nos ensina: "Contemos
histórias, a fim de lembrar como é vulnerável o homem quando em face de um mal insuperável. Contemos histórias, para não permitir que o carrasco tenha
a última palavra. A última palavra pertence à vitima.
Cabe à testemunha captar essa palavra e trabalhá-Ia
e, então, comunicar esse segredo aos outros ... "
Essa premente necessidade de dar testemunho
dos horrores da história, essa decisão de dar testemunho é fundamental para que possamos manter
abertas as possibilidades de um "novo caminho", que
são as possibilidades da esperança.

A Anistia é, acima de tudo, uma questão polftica
e ética. Politicamente, permitiu que os anistiados, os
perseguidos, as vftimas, enfim, voltassem à vida civil
e à vida polftica. Eticamente, abriu espaço para a
"cura", podemos dizer, daquelas feridas tão profundas que nenhum remédio juridico poderia sanar, bem
como produziu um "atalho moral" que, desviando-se
dos caminhos tortuosos da discussão legal das responsabilidades de ambos os lados, criou as possibilidades para que as forças polfticas e morais desta Nação se entregassem à tarefa prioritária de reconduzir
o País ao Estado Democrático de Direito, através das
eleições livres e da Constituinte.
Hoje, ao comemorarmos os 20 anos da Lei da
Anistia, queremos ampliar a consciência nossa e das
novas gerações acerca da história recente deste
Pais. Queremos relembrar a Anistia como um dos
passos decisivos na caminhada pela reconquista da
democracia. Mais ainda, queremos reavivar os nossos compromissos não apenas com o Estado democrático, mas com a solidariedade, com o respeito à
pessoa humana, com a justiça social.
A Anistia cobriu os crimes polfticos de duas dácadas. Mas não pode - nem deve - cobrir os crimes
sociais que ainda constituem a grande vergonha deste Pais. O historiador José Murilo de Carvalho, há
pouco, afirmava, de modo incisivo e direto, que "ao final do quinto século, é preciso admitir que nossos
melhores sonhos têm sido sistematicamente frustrados por nossa incapacidade de torná-los realidade". E
perguntava se o oba-oba e o ufanismo fácil seriam capazes de encobrir o fato de sermos, ainda, uma das
sociedades mais desiguais e injustas do globo; de
sermos campeões da violência na casa e na rua; de
termos destruido boa parte de nossas belezas naturais pela predação Incansável e ininterrupta ...

A Anistia não nos deve fazer esquecer os horrores do arbftrio e do autoritarismo. A Anistia não é impunidade. Ela não foi criada "para os fantasmas dos
mortos e desaparecidos", como diz o jornalista Álvaro
Caldas. Ela foi o primeiro passo, fundamental e indispensável, para que os valores democráticos retornassem à vigência. Relembrá-Ia é não permitir que caia
no esquecimento o fato de que este Pais permaneceu
soterrado sob uma ditadura que durou 20 anos.

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, Sr"s e
Srs. Visitantes, esta modesta contribuição para a comemoração dos 20 anos de promulgação da Lei Anlstia quer ser, na verdade, um libelo de esperança.

Talvez, como adverte Eric Hobsbawm, estejamos vivendo uma época que cria a ilusão de um eterno presente, em que o passado e o futuro pouco Importam. Nesta perspectiva, lembrar constitui um ato
doloroso, mas certamente necessário para nos arrancar do comodismo do esquecimento.

Como nos ensina o apóstolo Paulo, "não temos
aqui cidade permanente e esperamos a que há de
vir". Cada um de nós é, portanto, um homem-em-êxodo, um ser-em-terra-estranha, em busca de sua pátria definitiva. Somos; enfim, retirantes
em busca do futuro. Como escreve D. Pedro Casal dáliga. somos caminhantes da esperança que cantam a
vida, o pranto da terra, a luta do povo e a esperança
do homem. Dele é este "EpCiogo Aberto", com o qual
gostaria de encerrar este meu modesto pronunciamento, que ofereço a todos quantos construiram,
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com seu trabalho e com sua dor, essa história de luzes e sombras que hoje relembramos:

E quando a sociedade, anestesiada pela censura, parecia absolutamente distante da realidade
dos presos polfticos, as mulheres, mães e companheiras fizeram despertar a alma nacional, tocando-a com a chama de sua cidadania. Era 1974 e
surgia o Movimento Feminino pela Anistia, liderado
pela Dr" Terezinha Zerbini.

"Perguntas-me tantas coisas, inefáveisl
Somente sei que não sei multo do que
antes sabia (decorado, por decreto).
Somente sei que sou mais livre,
que aprendo a fazer o Homem fazendo-me Pobre.
Ratifico, em todo caso, que vou
dar-me o régio gosto de seguir sendo poeta.
De viver na Utopia (que chamamos
Evangelho).
De morrer na Esperança."

E Brasil afora começou a ecoar o grito dos perseguidOS, e começou a se ouvir a resposta desta
Nação. A consciência nacional despertava para o
chamado de alguns guerreiros da paz, para transformar o sofrimento das perseguições na saga de nossa liberdade.
Com o Movimento Feminino pela Anistia logo
vieram os Comitês Brasileiros pela Anistia, em todos
os Estados. Vieram entidades como a OAB e a ABI,
e chegou a Igreja pregando contra o ódio. E o canto,
a principio solitário, se fez hino e senha de um futuro de uma nação que sonhava "com a volta do Irmão do Henfil".

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR_ PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Tem a
palavra o nobre Senador Teotônio Vilela Filho.
O SR. TEOTÔNIO VILELA FILHO (PS[)B -

AL. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, Sr"s e Srs. Visitantes, faz
20 anos que o Congresso Nacional aprovou a Lei da
Anistia. O texto foi recebido como limitado, mas resgatando centenas de brasileiros do exflio, da prisão
ou da clandestinidade, acabou deflagrando as conquistas que viriam pacificar a Nação, até nos devolver totalmente a democracia. Por isso, festejamos
20 anos do marco de uma conquista, mas recordamos mais de 30 anos da história de uma luta e da
consolidação de um sentimento.

Tendo sido Teotônio o primeiro solista de uma
partitura ainda inaudrvel, seus companheiros o tomaram como maestro do coro que formava-se alentadoramente uníssono, unissonamente crescente.
Na luta pela anistia, o velho Teotônio entrou de
corpo e sentimentos, de alma e coração. Acreditava
que quando se oprime um homem, qualquer homem, não se violenta apenas um cidadão, se esmaga a cidadania e se compromete o futuro. E sabia,
como Dom Hélder Câmara, que "quanto mais escura a noite, mais carrega em si a madrugada".

A Lei nO 6.683, aprovada pelo Congresso Nacional em 22 de agosto de 1979 e sancionada pelo
Presidente João Figueiredo seis dias depois, apesar
das restrições impostas pelo momento, foi fato que
permitiu reunir personagens de um Brasil que a intolerância pretendeu dividir, mas que um sonho quase
visionário de esperança Integrou e uniu.

A principio, ele era apenas o presidente anunciado da Comissão Mista da Anistia, hoje lembrada
como Comissão Teotônio Vilela. Ela se reuniria depois do recesso de meio de ano para analisar o projeto do Executivo, que a maioria governista aprovaria nos termos ditados pelo governo. O projeto chegara ao Congresso em fins de junho, às vésperas
de um recesso que deveria esmorecer o debate,
àquela altura já Instalado, mas incipiente.

Celebramos uma lei conquistada com brava
luta, permitindo desdobramentos tão profundos e
tão importantes, que avançariam até a completa redemocratização do Pars.
Nem se precisam, ao certo, as datas difusas
que a cronologia da história não consegue resgatar, pois quem pode ao certo precisar o nascimento dos sonhos de uma nação? Mas ainda em
1968, o menestrel Teotônio, meu querido e saudoso pai, levantava em discursos, aqui nesta tribuna do Senado, a necessidade da anistia. Já em
1972, o velho MDB extrapolava seu papel Institucional de oposição consentida, Incluindo a anistia
em seu programa de lutas.
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Mas, Sr. Presidente, quem contava em limitar
a anistia, não contava com a teimosia do velho Teotônio. Sem qualquer ordem Judicial ou salvo conduto, ele bateu às portas das prisões de todo o Pars,
descobrindo e revelando a intolerância contra os
presos poHticos e os abusos praticados nas masmorras do regime.
Houve tentativas de lhe interromper a oamlnhada, inclusive de tribunais militares ainda Impregnados pela exceção. Mas a força moral do Manes-
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trel foi maior e ele seguiu visitando os presídios. A
golpes de persistência e de esperança, Teotônio
conseguiu sensibilizar a sociedade e reverter a opinião pública, que fora induzida pela tese oficiai de
que no Brasil não havia presos polfllcos, mas terroristas, assaltantes e criminosos comuns.
Sua pregação era lógica: não se podia falar de
terror, nem de crime contra a humanidade, nem
mesmo de subversão, quando o próprio governo declarava-se revolucionário, autor de uma revolução,
portanto, no comando de um Estado subvertido.
Assim, os que a ele se opuseram resistiram a uma
subversão, sendo defensores de uma legalidade remota, anulada pela Revolução.
Incansável e obstinado, trazia, cada dia mais
numerosos e mais pungentes, os dramas humanos,
as tragédias pessoais dos presos polftlcos que visitou e ouviu, um por um, de São Paulo ao Ceará. Diante de muitos, sequer conseguiu conter a emoção.
Ouvindo o relato de torturas sofridas por
ex-prisioneiros paulistas, Teotônio chorou e pediu
perdão por não ter sabido antes de todo aquele horror.
A cruzada de Teotônio mudou a opinião pública. Com ela mudou também o Governo, admitindo a
tese da anistia, estabelecendo Interlocutores como o
Senador Petrônio Portella e o Deputado Nelson
Marchezan, e começando a negociá-Ia com a oposição, que não aceitava a simples revisão de punições impostas sem a garantia de defesa e até sem
acusações formais, antes proposta.
A anistia velo restrita, como Impusera o Governo, mas o MDB decidiu votar o projeto por entender
absurdo impedir a anistia de um só preso que fosse,
mesmo ao custo de recomeçar, já no dia seguinte, a
luta para ampliá-Ia. Teotônio questionou, alertando
que bastaria uma só exclusão para manchar de lIegitlmiqad\l. o gesto da anistia, que, por definição,
deve abranger, no esquecimento e no perdão, a totalidade dos envolvidOS no processo.
Naquele 22 de agosto que hoje rememoramos,
quando o Governo celebrava seu projeto e o MDB
comemorava a vitória parcial, não faltou quem anunciasse a derrota pessoal do primeiro solista da anistia. Ele defendera até o último Instante a anistia ampla e Irrestrita. Mas a quem lhe questionava por não
regozijar-se com o avanço polftico Inegável, Teotônio ensinava que o Ifder deve exigir tudo e lutar por
tudo até o fim. Mas ele próprio confessaria que, na
verdade, a votação da anistia fora um dos dias mais
felizes de sua vida.
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Na verdade, Sr. Presidente, naquele instante,
Teotônio sabia que a luta estava só se descortinando, pois a Ifderes ali presentes, como Ulysses Gulmarães, Tancredo Neves, Franco Montoro e Pedro
Simon, cabia a missão de redemocratizar o Brasil.
Aparentemente derrotado pelas restrições da lei, Teotônio, no intimo, comemorava o fato de que, após
a anistia, o regime e o governo jamais seriam os
mesmos.
De fato, a anistia, que nasceu restrita, apressou a revisão dos processos com tal rapidez, que
em poucos meses as prisões estavam vazias. E voltaram os exilados, criando o que o então Deputado
Roberto Freire anunciou como uma nova correlação
de forças polfticas no Brasil.
Esta sessão especial no Senado, Sr. Presidente, requerida pelo Senador Roberto Freire, assim
como os esforços do Instituto Teotônio Vilela, particularmente do Senador Lúcio Alcântara, em promover o debate sobre a anistia e seus 20 anos, é mais
que uma homenagem. É o gesto patriótico que lembra aos brasileiros um passado próximo, ainda recorrente em nossas vidas e que deixou 'marcas profundas na alma nacional. O trabalho do' Instituto Teotônio Vilela lembra à exaustão que a anistia não foi
meta de chegada, mas ponto de partida.
Plantou-se a anistia e se colheu, depois, democracia. Tantas outras lutas que se sucederam,
como o "Movimento pela Diretas Jál" e a convocação da Assembléia Nacional Constituinte, têm um
tanto de origem na conquista da anistia e guardam,
até hoje, a mesma perspectiva de Teotônio: se a
missão de ontem era redemocratizar o Brasil, o desafio de hoje é torná-lo mais justo. Com a anistia, lutamos por direitos e liberdades Individuais, o desafio
agora são conquistas sociais.
Teotônio se foi, foi ser eterno, mas como se orgulharia se pudesse testemunhar o Brasil liderado
por um ex-exilado, um anistiado, o Presidente Fernando Henrique Cardoso. Um Brasil que se dá as
mãos para enfrentar desafios e não pessoas, para
perseguir objetivos e não opositores. Como se orgulharia o Menestrel vendo, integradOS ao debate e à
direção do Brasil, os presos poifticos e os lideres
sindicais que visitava na prisão.
São continuos os esforços do Presidente Fernando Henrique pelo prosseguimento do processo
de anistia. O atual Governo contribui'declsivamente
para completar essa conquista, para fazê-Ia tão ampla e Irrestrita quanto sonhou Teotônio. Nada é tão
simbólico nesse sentido quanto o reconhecimento
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da responsabilidade do Estado pelo desapareclmento de cerca de três centenas de patriotas, indenizando como posslvel seus famlllares_
A importância dessa continuidade da anistia
ganhou uma dimensão maior ao alcançar figuras polêmicas como Carlos Marighela e Carlos Lamarca.
Isso demonstrou a maturidade do Pais para continuar discutindo esse processo, até que todos, até o
mais humilde brasileiro de alguma forma injustiçado
naquele passado, seja também beneficiado e formalmente reconciliado.
Ainda hoje, o Presidente Fernando Henrique
Cardoso recebe uma comissão representativa de
anistiados, conduzida prelo Deputado Arthur Virgílio,
L1der do Governo no Congresso. É mais um gesto
que engrandece o Pais e honra a memória de Teotônio, de todos os guerreiros da anistia que já se foram e de todos os desaparecidos e mártires daqueles tempos.
A celebração dessa festa da anistia, com a
lembrança inevitável de seu maior apóstolo e pregador, aproxima-nos no desafio que remete a um futuro de mais Igualdade. Temos liberdade e estamos
usando-a para lutar por justiça, porque conquistamos a democracia para trabalhar pela cidadania.
Ao pregar a unidade de todas as forças politicas e sociais para a conquista dos grandes sonhos
de seu tempo, o velho Teotônio dizia com a sabedoria de homem do povo, com a vivência telúrica de
suas raizes: "Uma cana só não é nada, absolutamente nada. Mas, juntando é um canavial".
Acredito, e acredito com a esperança de Teotônio, que não sonhamos sozinhos esse sonho do
Brasil. Como ontem juntos sonhamos o sonho da
anistia, hoje construlmos juntos o sonho do desenvolvimento e da justiça social, que será penhor de
futuro e nova conquista do nosso povo.
Multo obrigado. (Palmas.)

o SR_ PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy.
o SR_ EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT - SP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Senador Geraldo Melo, Srs.
Senadores, Sr"s Senadoras e tantas pessoas que
participaram da extraordinária luta pela anistia e que
ainda continuam lutando, em vista do elaborado pronunciamento dos Senadores Roberto Freire, Álvaro
Dias e TElotônio Vilela Filho, que recordaram os fa-
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tos históricos mais importantes das últimas décadas
referentes à extraordinária batalha da anistia, e em
função de que, às 16 horas e 30 minutos, portanto,
daqui a pouco, o Presidente Fernando Henrique
Ca:doso terá uma audiência com alguns dos senhore' , e como há assuntos pendentes da maior seriedade para serem tratados, quero ser breve. Até porque acredito que o Líder do Governo, Senador José
Roberto Arruda, deve expressar, antes da audiência, seu sentimento relativamente a esse assunto.
No próximo dia 28 de agosto, comemoram-se
os 20 anos da promulgação da lei que concedeu
anistia aos punidos pelo regime militar ditatorial que
se instalou no Pais em 1964.
Como aqui foi assinalado, a anistia representou uma conquista, muito mais do que uma concessão: representou o coroamento de uma longa luta,
que precisa ser entendida no contexto mais amplo
da reconquista das liberdades democráticas, violentamente subtraídas do povo brasileiro pelo golpe militar de 1964. Essa luta decorreu, sobretudo, da percepção das extraordinárias injustiças que se acumulavam ao longo das décadas e séculos de nossa história e que estavam agravando-se nos anos 60 e 70.
E o pior é que esse processo, sobretudo das
desigualdades crescentes, continua até hoje. Não é
à toa que até mesmo o Presidente do Congresso
Nacional resolveu que se faz necessário erradicar a
pobreza do Pais e fez desse objetivo um alvo maior
e primeira prioridade na pauta de assuntos do Congresso. Neste instante, na Ala Nilo Coelho, está reunida a Comissão Mista que examina medidas para,
em noventa dias, iniciar um processo de erradicação
da pobreza e de diminuição das desigualdades sociais no Brasil.
No seminário do Ipea, na semana passada,
sobre "Desigualdade e Pobreza", um dos maiores
econometristas do Pais, o professor Rodolfo Hofmann, da Universidade de Campinas e da Escola
Superior de Agricultura Luis de Queiroz, analisou
os últimos dados relativos à distribuição da renda
familiar no Pais, que indicavam um coeficiente de
Glni da ordem de 0,607, praticamente 0,61, que só
nos deixa atrás de Serra Leoa. E Isso em 1997.
Dada a recessão, a diminuição do crescimento e o
desemprego que se elevou em 1969, podemos
prever, portanto, que a situação em 1999 está
pior. Em termos de desigualdade, talvez estejamos emparelhados com Serra Leoa, numa disputa
inglória que não nos honra.
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É Importante dizer que as pessoas que tanto
se Indignaram com o estado de coisas daquela época estariam hoje ainda indignadas, lutando por justiça. Precisamos lembrar de figuras como Teotõnio
Vilela, o grande lider pela campanha da anistia, que
visitou os presidios; das pessoas que faleceram
nessa batalha, como Cláudio Abramo; Maria Cristina
Sodré; Aluizio Palhares, IIder dos bancários de todo
Pais; Vladimir Herzog, jornalista morto nas cadelas
do DOI-COD; Santos Dias da Silva, metalúrgico da
zona sul da cidade de São Paulo e um dos mais distinguidos lideres, que estava por assumir postos de
maior responsabilidade; Manoel Fiel Filho, morto
também no DOI-COD, cuja viúva vem lutando por
reparação, conforme tantas vezes registrou o jornalista Elio Gaspari, Virgflio Gomes da Silva, operário
qulmlco, Olavo lansen, professor que foi tão bem
defendido pelo saudoso ex-Deputado, ex-Senador e
ex-Governador Franco Montoro, em 1975; o Padre
Henrique de Recife, assessor de Dom Helder, na
Pastoral de Direitos Humanos; o Coronel Jefferson
Cardim, companheiro de Leonel Brizola; o Pastor
James Wrlght, considerado por Dom Paulo Evaristo
Arns outra figura notável nessa batalha, que o considerava seu grande e melhor amigo e se aproximaram um do outro por causa de seu trabalho: a luta
pela anistia e pela descoberta de tudo o que aconteceu com os que foram torturados, mortos, perseguidos pelo Regime Militar.
Há que se falar de todos aqueles que há tanto
tempo vêm lutando pelo seu direito à anistia e não
conseguem. Aqui estão alguns presentes, como Paulo de Tarso Wenceslau; Ollcio Moreira de Castro,
Já referido pelo Senador Roberto Freire, que representa os que serviram às Forças Armadas e ainda
não conseguiram seu direito à anistia.
Tantas pessoas vêm a Brasflia hoje porque,
nesses últimos cinco anos, observaram que, de alguma forma, o Governo Fernando Henrique vem suprimindo, restringindo alguns legrtlmos direilos dos
anistiados, direitos esses conquistados desde a
aprovação da anistia, com a Lei n2 6.683, de 1979.
Surgiram decretos, portarias, ordens de serviço inconstitucionais que violam o art. 82 e seus parágra-·
fos do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição de 1988. Mas, também, houve
objeções às restrições colocadas pelo art. 3·, Emenda Senador Josaphat Marinho, em seu § 3·, que Vi
Ex's podem até consuitar - está aqui presente o Senador Jader Barbalho - na Reforma da Previdência,
a E.C. n2 20, recentemente promulgada, e o acordo
com os anistiados, que acabou sendo promovido
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pelo então saudoso Deputado Luis Eduardo M.agaIhães. Quero assinalar que essas são preocupações
colocadas pelas diversas entidades, como a Associação Brasileira de Anistiados Polfticos do Rio, Associação de Anistiados da Petrobrás, da Conape do
Amazonas, do Rio Grande do Sul, de São Paulo;
tantas são as entidades aqui listadas que elas sintetlzaram em um documento que o Governo, nesses
últimos anos, tem deixado sem exame no Ministério
do Trabalho e em outros Ministérios milhares de requerimentos de anistiados visando obter o beneficio
da aposentadoria excepcional. Somente despacham
os processos '\1 pedido do Palácio". Enquanto isso,
anistiados que foram presos, torturados estão em
sua idade avançada, por vezes até doentes, sem ter
os seus direitos respeitados. (Palmasl)
O Governo tem desativado as comissões de
anistia, que não têm mais admitido na sua composição representação dos anistiados, e há 1.815 pessoas que estão aguardando o resultado do exame
dessas comissões.
O Governo tem reduzido drasticamente, através das comissões de revisão, as flposentadorias
excepcionais percebidas pelos anistiados no setor
privado em até 50%, numa clara afronta à Constituição e ao Supremo Tribunal Federal, que já decidiu
que a redução nominal de salários e proventos é inconstitucional.
O Governo, com essa redução, tem feito uma
economia que, na visão desses anistiados, é muito
pequena. Eles chamam de "economia de palitos",
pois 3.136 aposentadorias e pensões pagas à conta
do Tesouro Nacional para os anistiados do setor privado e viúvas corresponderiam, em dezembro de
1998, algo em torno de R$ 5,9 milhões, 0,13% do
total do valor das despesas da Previdência naquele
mês.
O Governo extinguiu as aposentadorias excepcionais de caráter indenizatório devido aos anistiados, de tal forma que, ao invés de receber, conforme a Constituição, como se em atividades estivessem, terão, agora, as suas aposentadorias limitadas
pelo teto do Regime Geral da Previdência.
O Governo decidiu, doravante, fazer uma revisão permanente das aposentadorias dos anistiados,
gerando uma instabilidade permanente em pessoas
de idade avançada, o que para muitos dos senhores
aqui presentes constitui até uma nova modalidade
de tortura.
Então, essas entidades e representantes que
aqui se encontram objetivam a suspensão do Decre-
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então Presidente Gal. João Baptista Figueiredo, que foram declsl·

•
to nO 3.048, de 6 de maio de 1999, e da Portaria nº
4.883, de 16 de dezembro de 1988, e na Ordem de
Serviços nQ 623, de 19 de maio de 1999, de todos
os artigos, parágrafos e Incisos que fazem referência à aposentadoria excepcional do anistiado.
Assim, por um princrplo de justiça e respeito à cidadania é que aguardam o Congresso Nacional para
que possam Integrar uma luta crvlca na perseguição
de um Decreto Presidencial e uma lei que restabeleça os direitos contidos no art. 150, da Lei nº 8.213,.
de 24 de junho de 1991, da aposentadoria excepcional do anistiado. Gostariam, Inclusive, de ter o apolo
dos Srs. Senadores, até porque irão dialogar com o
Presidente da República.
Portanto, é preciso recordar esses fatos e levar em consideração como que a campanha da
Anistia, em que pese a sua vitória parcial, foi uma
importante contribuição para a ampliação das conquistas democráticas do povo brasileiro, eternizou
os direitos humanos como dimensão essencial das
ações polrticas, legou à sociedade brasileira mecanismos de solidariedade ativa na defesa de todos os
que lutam pela liberdade, pela democracia e pela
dignidade polftlca.
Sr. Presidente, quero, inclusive, solicitar que
seja publicado na rntegra o documento "A verdade
sobre a situação dos anistiados", que, assinalo, é o
documento maior dessas entidades que agora Irão
se encontrar com o Presidente Fernando Henrique
Cardoso.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM
SEU PRONUNCIAMENTO:
A VERDADE SOBRE A SITUAÇÃO
DOS ANISTIADOS
Os anistiados de todo o Brasil reunidos no I Encontro Nacl·
onal em Defesa da Anistia, vêm no ensejo da comemoração dos
vinte anos da Anistia, denunciar a todo o povo brasileiro que os
seus mais legft/mos direitos estão sendo não 56 ameaçados mas

suprimidos por sucessivos decretos portarias e ordens de serviço
editadas peJo atual governo.
Cumpre-nos dar a Nação os seguintes esclarecimentos
sobre a feal situação dos anistiados hoje em dia sobre a evolução da complementação do Instituto da anistia, desde a sanção
da Lei ng 6.683 em 28-8-79 para se compreender a verdade sobre a situação em que vivem os anistiados hoje.
1 - Apesar da anistia promulgada em agosto de 1979 não
ter sido ampla, geral e Irrestrita e das resistências dos setores
mais agressivos da ditadura para ImpedIr a sua Implementação,
há que se reconhecer que o Consultor·Geral da República na
época Dr. Clóvis Ramalhete, exarou pareceres aprovados pelO

vos para a progressiva superação dos obstáculos para a amplia-

ção da anistia.
Nos Pareceres N·39 de 26·6·80 e N·59 de 19·1·81 do eml·
nente Jurista Dr. Clóvis Ramalhete fica claro.
1') O caráter Imperativo da Lei de Anistia, pela qual a con·
dlção de anistiado Independe de requerimento do Interessado ou
de despacho de autoridade a quem cabe tão somente reconhecer

a condição de anistiado e não a declarar; e
2') que a Lei n' 6.683/79 definiu uma aposentadoria anômala, uma aposentadoria excepcional de anlsllado que Indepen·
de dos pressupostos da legislação previdenciária com caráter In·
denlzatórlo amplamente reconhecido por Inúmeros pronuncia·
mentos dos Tribunais Superiores (STF e STJ). Tanto é assim que
as aposentadorias pagas aos anistiados, pelo INSS constituem
encargo financeiro da União do Tesouro Nacional.
11) A Emenda Constlluclonal n' 26 de 27·11·85 que convo·
cou a Assembléia Nacional Conslltulnte, ampliou os limites da
anistia, assegurando aos anistiados as promoções na aposenta·
daria aos cargos e postos a que teriam direito se estivessem em

serviço ativo.
Coube ao Dr. Marcelo Cerque Ira, Consultor Jurfdlco do MI·
nlstérlo da Previdência no Governo do Presidente José Sarney,
elaborar o memorável Parcer N' 16/86 ao despachar petição pe·
los anistiados da CONAPE - Comissão Nacional de Anistiados
da Petrobrás - estendendo aos anlsllados do setor privado princl·
palmente aqueles oriundos das empresas de economia mista a
aplicação da EC n' 25/85 dando assim mais um passo para que·
brar as resistências à Implementação da anistia.
111) Os constituintes de 88, entre os quais estavam não só
o atual Presidente da República como Ilustres deputados federais
e senadores da República com mandato no atual Congresso Na-

cional ampliaram ainda mais a anistia quando da elaboração a
aprovação do art. 8' do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias (ADCn da Constituição Federal.
Esse dlsposlllvo constitucional se tornou cláusula pétrea
da Constituição de 88 ao estabelecer direito Individualmente ga·
rantidos principalmente a garantia aos anistiados da paridade
com os seus paradigmas que permaneceram na atividade ao lhes
assegurar "as promoções na Inatividade ao cargo emprego posto
ou graduação a que teriam direito se estivessem em serviço atl·

vo,,,"
O Governo do Presidente Fernando Collor ao regulamen·
tar a lei dos beneficios da Previdência Social Lei n' 8.213 de
24·7·91), através do Decreto n' 611 de 21 de Julho de 1992, con·
solldou ainda que com algumas Imperfeições na Seção VIII - De
Aposentadoria Excepcional de Anistiado -<lo referido decreto a
legislação que garantia direitos aos anistiados, principalmente
aos oriundos do setor privado.
O Presidente lIamar Franco sancionou a Lei n' 8.632 de 4
de março de 1993, anistiando eSpecllleamente dirigentes e repre·
senlantes sindicais. Tal lei nasceu de um projeto do Dep. Paulo
Rocha e contou para sua aprovação com o empenho do então LI·
der do Governo Dep. Roberto Freire.
fV) Mas foi exatamente a partir de 1995, no governo do
Presidente Fernando Henrique Cardoso, que é também um anis·
tlado. quando os direitos dos anistiados começaram a ser não só
ameaçados, mas suprimidos. Senão vejamos.
1') segundo a ABAP - Associação Brasileira de Anistiados
Polftlcos - existem mais de mil pedidos de anistiados do setor privado do Ministério do Trabalho e do Emprego, solleltando o reconheci·
mento da condição de anistiado para obter o beneficio de aposenta·
daria excepcional. Por Informações obtidas lunto a esse Ministério,
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somente alguns desses p6dldos foram deferidos nesses últimos
anos, mesmo assim porque eram "a pedido do Palácio",
Anistiados que sofreram anos de prisão torturas Inominávais, toda a sorte de perseguições, Inclusive demissão de seus empregos, muitos Já velhos e doentes estão com seus requerimentos
engavetados no Ministério do Trabalho. Para retardar ainda mais a
concessão de aposentadorias a esses anlsUados o atual governo
não vacilou em lançar mão do expediente de redistribuir muitos desses processos para outros ministérios onde não há sequer Coniissões de Anistia para examiná-los. No própriO Ministério do Trabalho
a Comissão de Anistia não se reunia há meses, praticamente desativada por falta de membros. A prova disso é a Portaria do Ministério do Trabalho publicada no Diário OficiaI da União do último
dia 10 de agosto recompondo a referida Comissão.
Recomposição, aliás, que não contou com nenhum representante dos anistiados como ocorria no Governo do Presidente
José Sarney.
2Q) Ainda em relação aos anistiados do setor privado, o
atual Governo, ao editar o Regulamento dos Beneficios da Previdência Social (RBPS), substilulndo o Decreto n' 6t 1/92 pelo Decreto nQ 2.172 de 5 de março de 1997, fez substanciais modificações na Seção VIII- Da Aposentadoria Excepcional de Anlsliado
- duas entre elas da maior Importância:
a) uma, determinando que as aposentadorias dos anistiados não sejam mais reajustadas segundo o paradigma da ativa,
mas sim pelos mesmos fndlces de reajuste dos beneffc!os de
prestação continuada; e
b) oulra, determinando que a Data do Inicio do Beneffclo
(DIB) não seja mais 5 de outubro de 1988.
Ambas afterações constituem uma violação flagrante ao
art. 82 do ADCT da Constituição Federal de 1988, contrariando
também, como já dissemos, várias decisões dos Tribunais Superiores.
Mais ainda: o reajuste para a aposentadoria do anistiado,
conforme os mesmos Indlces dos beneffclos de prestação continuada, foi mantido no Decreto nO 3.048 de 6 de maio de 1999,
num claro desrespeito à decisão soberana da Câmara dos Deputados que ao deliberar sobre a Reforma da Previdência (PEC nO
33/95), Impediu que o Governo constitucionalizasse essa nOrma
com a aprovação por mais de 420 votos, de um Destaque de Votação em Separado (DVS), numa votação consensual entre a
bancada do Governo e da opOSição, com o apolo do saudoso Uder do Governo, Deputado Luiz Eduardo Magalhães;
3°) Como se não bastasse essa violência conira a Constituição e os anistiados, o Ministério da Previdência determinou a
revisão das aposentadorias dos anistiados, por melo de uma sucessão de ordens de serviço da qual a última tomou o nO 569/97.
Em todo o Pais foram estabelecidas Comissões de Revisão,
numa verdadeira caça às bruxas. Centenas de anistiados tiveram
uma redução nominal das suas aposentadorias, afrontando claramente o inciso VI do art. 7° da Constituição Federal, conforme ju·
risprudência Já estabelecida pelo próprio STF que declarou Inconstitucional a redução do valor nominal dos salários;
4°) Vale observar que todas as absurdas exigências que o
Decreto 2.172197 Impôs para o reconhecimento da condição de
anistiado, para efeito de percepção da aposentadoria excepcional, bem como as reduções dos valores nominais dos beneffclos
dos anistiados Já aposentados constituem clara violação do Inciso XXXVI do art. 5° da Constituição Federal, que dispõe:
"Art. 5°................................................................. ..
XXXVI- a lei não prejudicará o direito adquirido,
o alo jurídico perfeito e a coisa julgada;-
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Mas, o procedimento mais corrente dos burocratas e consultores jurfdicos do Governo é o de pisotear a Carta Magna, suprimir direitos adquiridos, rasgar contratos (como o são os dos
segurados quando se filiam à Previdência Social) e não acatar a
jurisprudência dos tribunais. Imaginando que vivem em um Estado anárquico, esses burocratas e consultores têm produzido uma
enxurrada de decretos, portarias e, principalmente, de ordens de
serviço, todas ao arrepio da Lei n' 8.213 de 24-7-91, da Constituição Federal e, inclusive, da própria Emenda Constitucional nO 20
(Reforma da Previdência), recentemente promulgada pelo Congresso Nacional. Com isso subtraem não s6 os mais sagrados direitos dos anistiados, oriundos do setor privado, mas também de
milhões de trabalhadores que ainda estão em atividade.
Querem. após 20 anos, liquidar a Anistia consagrada nas
sucessivas Leis de Anistia (Lei n' 6.683n9, EC n' 26/85 e art. 8'
do ADCT), nos memoráveis Pareceres do Dr. Clóvis Ramalhete,
Dr. Marcelo Cerquelra e outros.
Desrespellam a reiterada Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre a Anistia e, inclusive, o Congresso Nacional, não
levando em consideração as deliberações tomadas quando foi
votada a Emenda Constitucional nO 20 (Reforma da Previdência).
V) O atual Presidente da República assinou, em 6-5-99, o
Decreto nO 3.048, o Ministro da Previdência e Assistência Social
a Portaria n' 4.883 de 16-12-98 e o INSS a Ordem de Serviço n'
623, de 19-5·99 em que, de forma Impllcita na Portaria e no Decreto, e de foram explfcita, no Item 27.4 da Ordem de Serviço nO
623, suprimiram o conceito de aposentadoria excepcional da
anistiado:
"27 - O Segurado Anistiado (Lei n' 6.683n9)
27.4 - A partir de 7·5-99 fica extinta a aposentadoria excepcional de anistiados (Espécie 58t.
O objetivo principal da extinção, depois de 20 anos, da
aposentadoria excepcional para os anistiados do setor privado, é
o de Incluf·los na regra geral previdenciária.
Como bem assinalou o Dr. Marcelo Cerquelra, em Parecer
dado a Conape, essa mudança é inconstitucional, pois os servidores públicos civis da administração direta e os militares, aposentados pela mesma lei de anistia, continuam recebendo como
"se estivessem em serviço ativo", segundo seus paradigmas em
atividade, o que rompe com o princfplo constitucional da Isonomia
(art. 5Q da Constituição Federal) em relação aos anistiados do setor privado.
Segundo o iminente jurista, Dr. Marcelo Cerquelra, o Presidente da República ficou numa posição singular, mantendo "a
aposentadoria plena do professor Fernando Henrique Cardoso,
dos demais servidores civis e militares anistiados", restringindo a
dos anistiados do setor privado.
O Decreto nO 3.048/99, ao revogar o de nO 2.172197, suprimindo de vez toda a Seção VIII- Da Aposentadoria Excepcional de
Anistiado, dificultou ao máximo o reconhecimento da condição de
anistiado nos processos pendentes nas comissões de anistia ao:
1') exigir no § 8' do seu art. 60 "prova da relação de causa
entre a demissão ou afastamento de atividade remunerada". A
exigência de tal prova para os que foram demitidos ou compelidos ao afastamenlo "em virtude de pressões ostensivas ou expedienles oficiais sigilosos" é, em muitos casos, pratlcamenle Im·
possfvel;
2°) determinar pelo art. 381, desse mesmo decrelo, que as
normas nele contidas se apliquem "a todos os processos penden-
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tas", mesmo aqueles cujos requerimentos tenham sido feitos na
vigência dos decretos n's 61 t/92 e 2.172/97.
Quanto aos anistiados que já estão percebendo os beneff·
cios de aposentadoria excepcional de anistiado, o Decreto nO .
3.048/99 no seu art. 179 Instituiu a "revisão permanente" dos be·
neflclos do Regime Geral da Previdência Social, (setor privado),
gerando uma Instabilidade permanente para todos os aposentados desse regime, em particular, para os anistiados.
Esses atos (o Decreto n' 3.048/99, a Portaria n' 4.883/98
e a Ordem de Serviço n' 623/99) nada mais são do que monstrengos elaborados por burocratas e consultores, nomeados pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso, e cujo papel tem sido exata-

mente o mesmo daquele reservado, no passado, aos setores mais
agressivos da ditadura militar, que não admitiam a anistia sancionada pelo Gal. João Baptista de Figueiredo, ainda que restrita.
VI - Os juristas do atual governo Se recusam não s6 acatar toda a legislação constitucional e Infraconstituclonal elaborada

nesses vinte anos, pretendendo claramente revogá-Ia, como também não acatam o disposto no art. 32 , caput, e o § 3° da Emenda
Constitucional n' 20 (Reforma da Previdência).

O Senado Federal, ao votar essa reforma, aprovou duas
emendas: uma do Senador Josaphat Marinho, nos termos do capul art. 3' da EC n' 20 e, outra do Senador Jáder Barbalho, na
redação dada ao § 3' desse mesmo artigo:
"Art. 3° É assegurada a concessão de aposentadoria e pensão a qualquer tempo, aos servidores públi-

cos e aos segurados do regime geral da previdência
social, bem como aos seus dependentes, que, até a
data da publicação desta Emenda, tenham cumprido os
requisitos para a obtenção destes beneHclos, com base
nos critérios da legislação então vigente.

§ 3' São manlldos todos os direitos e garantias
assegurados nas disposições constitucionais vigentes
à data de publicação desta Emenda aos servidores e
militares, Inativos e pensionistas, aos anistiados e aos
ex-combatentes, assim como àqueles que já cumpri·
ram, até aquela data, os requisitos para usufrurrem tais
drellos, observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal'.
É cristalino que por esses dois dlsposlllvos estão mantidos
todos os direitos dos anistiados, Inclusive os dlrellos adquiridos

pelos trabalhadores do setor privado, a que se refere o § 2° do
art. 8' do ADCT da Constituição Federal, "com base nos critérios
da legislação então vigente".
O Estado Democrático de Direito sob o qual vlvemos,.com
base na Constituição Federal de 5 de outubro de 1988, a qual se
Incorporou a Emenda Constitucional n' 20 de 16 de dezembro de
1998, não pennlte que sejam desconhecidos os direitos adquiri·
dos pelos anlsllados do setor privado, vigentes na legislação In·
Iraconstituclonal - no art. 150 e seu parágrafo único da Lei n'
8.213, de 24-7·91 - e na Seção VIII- Da Aposentadoria Excepclonat de Anistiados do Decreto n' 611, de 2t-7-92.
É patente a Inconstltuclonaltdade dos dispositivos do
Decreto n' 3.048/99 relativos aos anistiados, bem como aqueles da Portaria n' 4.883/98 e da malsinada Ordem de Serviço
n' 623/99.

VII - O atual govemo, em nenhum momento, esclareceu
os motlos pelos quais suprimiu progreslvamente direitos adquiri-

dos dos anistiados até chegar à violência constitucional de decre-
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tar, através de uma Ordem de Serviço, a extinção da Aposentadoria Excepcional de Anistiado.
Supõe-se que essa escalada de arbitrariedades tenha
como objetivo reduzir despesas. Resta Indagar: qual é o valor
dessas despesas? E qual é o valor da redução obtida com a draconiana revisão nas aposentadorias Já concedidas?
Segundo dados da Oataprev, de dezembro de 1998, o valor lotai dos beneficios de aposentadoria excepolonal pagos pelo
INSS aos 2.373 anlsUados (Beneficio 58) e as 763 pensões pa·
gas a viúvas (Beneficio 59) era de R$5,965 milhões, exatamente
0,13% do total do valor das despesas da Previdência Social naquele mês, R$4,354 bilhões.
Ainda, segundo os dados da Oataprevj a média mensal
dos benef(clos dos anistiados e suas viúvas era, em dezembro de
1988, de R$1.687,43. Isso, sem levar em conta as reduções decorrentes das revisões desses beneffclos processadas no primeiro semestre do corrente ano.
Essas reduções foram da ordem de 30 a 40% para a maioria dos beneffclos, estimando-se, portanto, uma redução dos gastos das despesas em torno de R$2 milhões mensalmentel
Uma verdadeira "economia de palitos" para o Tesouro Naclonal a quem cabe os encargos financeiros dos beneffclos dos
anlsUados pagos pelo INSS.
VII - Nossa reivindicação é uma s6: a suspensão, no Decreto n' 3.048, de 6 de maio de 1999, na Portaria n' 4.863, de 16
de dezembro de 1998 e na Ordem de Serviço n' 623, de 19 de
maio de 1999, de todos os artigos, parágrafos, Incisos etc., que
fazem referência à aposentadoria excepcional de anistiado.
Por principio de Justiça e respeito à cidadania esperamos
que a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, os Lideres dos
Partidos da Base Governista, os Lideres dos Partidos de Oposição se Integrem em luta crvlca na persecução a um decreto presidencial ou uma lei que restabeleça os direitos contidos no art.
150 da Lei n' 8.213, de 24 de julho de 199t e na Seção VIII- da
Aposentadoria Excepolonal do Anistiado do Decreto n' 611, de
24 de julho de 1992.
Brasllla, 20 anos da Anistia, 17 e 18 de agosto de 1999.ABAP - Associação Brasileira de Anistiados Polltlcos/ - Rio de
Janelro/- Conape - Associação dos Anistiados da Petrobrás Ceará! - Conape - Amazonas/- Conape - Rio Grande do SuV
- Conape - Baixada Santlstal - Conape - São Pauio/ ASTAPE - Associação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas da Petrobrás/- Abap - São Paulo/- STMS - Slndlçato dos Trabalhadores Metalúrgicos da Baixada Santlstal :..
ABRASPET - Associação Brasileira de Anistiados do Sistema
Petrobrás/ - Abraspet - Alagoas/ - Anistiados do Banco do
Nordeste/ - SIndlcalo dos Ferroviários da Central. do BraslV Sindicato dos Metroviários de São Paulo/ - Slndlpa - Metatúrglcos Anistiados da Uslmlnas/ - Sindicato. dos Bancállos de
Pernambuco/- Sindicato dos Rodoviários do Rio de Janeiro/Associação dos Beneficiários e PenSionistas de Guaraparl Esplrlto Sanlo/- APAP - Associação Pernambucana de Anistiados Polltlcos/- Anistiados do Banco do Brasil - Paralba, São
Paulo, Pernambuco e Rio Grande do SuV - Jornalistas Anistiados de São Paulo/ - Sindicato dos Urbanltárlos Anlsllados do
Rio de Janelro/- Metalúrgicos Anistiados de São Paulo/- Metalúrgicos Anistiados do ABC/ - Matalúrglcos Anistiados de
São José dos Campos (Embraer)/- Associação 64/68 - Ceará!
- Fentect - Anistiados dos Correios - BrasUla.
TEOTONIO VILLELA - foi o grande IIder da Campanha da
Anistia visitando presldlos.
MORTOS:
1) Aluizio Palhano, IIder dos bancários de todo o pais;
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2) Wladlmlr Herzog, jornallsla morto nas masmorras do
nuidade da anistia como processo, e não apenas
DOI-CODI;
como
data a ser comemorada. Mais do que isso,
3) Santo Dias. metalúglco da Zona Sul da cidade de São
disse-me hoje o Presidente Fernando Henrique,
Paulo;
há poucos minutos, que ele tem orgulho do fato de
4) Manoel Fiei Filho. morto no DOI-CODI. até hoje. a viúva
I~ta pela reparação. como denunciou várias vezes o jornalista
o seu Governo já ter conseguido reparar uma das
Ello Gasparl;
graves injustiças desse processo, que era reco5) Vlrglllo Gomes da Silva. operário qulmlco;
nhecer, entre outros, a famflla de Marighela, a de
6) Olavo lansem. professor. defendido por Montoro em 1975;
Lamarca e as famfllas de tantos outros que luta7) Padre Henrique de Recife. assessor de Dom Helder na
ram pela redemocratização do País como fam filas
Pastoral de Direitos Humanos;
8) Cel. Jefferson Cardlm. companheiro de Leonel Brlzola;
que deveriam estar contidas no processo de anis9) Irmão do Pastor James Wrlght. Dom Paulo Evarlsto.
tia e em suas conseqüências. Essa foi uma deci-

Durante o discurso do Sr. Eduardo Supllcy, o Sr. Geraldo Melo, 1" Vice-Presidente,
deixa a cadeIra da presldíJncla, que é ocupada pelo Sr. AntonIo Carlos Magalhães,
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) - V. Ex' será atendido na forma regimental.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB DF) - Sr. Presidente, peço a palavra como Uder.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) - Nobres Senadores, ainda existem outros
oradores que deverão falar. Eu pediria a todos que fizessem um resumo das suas falas, porque Iremos
apreciar a Ordem do Dia dentro de poucos minutos.
Com a palavra o Senador José Roberto Arruda.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB DF. Como Uder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, cidadãos brasileiros
anistiados que estão neste plenário e que representam centenas, milhares de outros que sofreram as
agruras da repressão e que podem comemorar, como
todos brasileiros, os vinte anos de uma data que representou mais do que anistia, representou, de fato, o
Inicio do processo de redemocratização do Brasil.
Em primeiro lugar, quero fazer um registro não
em meu nome pessoal, mas em nome do Presidente Fernando Henrique Cardoso; ele próprio um anistiado. O Presidente considera que a anistia não é
uma decisão pontual; anistia é um processo que, de
fato, teve Inicio em 79, mas pode ainda estar sendo
processada em decisões que merecem, portanto, e
terão, a atenção do Governo.
Considero, Srs. Senadores, que é Importante
fazer esse registro. Ter um Pais que tem na Presidência da República um homem com a biografia
do Presidente Fernando Henrique, ele próprio um
exilado, um anistiado, é um compromisso da conti-

são deste Governo.
Disse-me ainda o Presidente que se lembra
muito bem de que, na primeira visita do Senador Teotônio Vilela a São Paulo, naquela verdadeira cuzada pela anistia, pela liberdade e pela redemocratização do Pais - ele então professor e Senador Fernando Henrique -, foi ao presidio de Barro Branco,
em São Paulo, onde, junto com o Senador Teotônio
Vilela, encontrou ainda preso o hoje Deputado e Uder do PCdoB na Câmara dos Deputados, Haroldo
Lima. Aquela foi a primeira visita de uma série que
culminou com a lei da anistia.
O Presidente Fernando Henrique, daqui a trinta minutos, estará recebendo, no Palácio do Planalto, uma comissão de anistiados, uma comissão ainda do processo de anistia, que continua lutando - e
o Senador Roberto Freire, o Senador Eduardo Supllcy apresentaram claramente reivindicações que
são feitas - e não tenho dúvidas, porque ouvi do
próprio Presidente, sobre o seu interesse de que, se
há injustiças, que sejam reparadas e, se há processos que têm que ter continuidade, que eles tenham,
para que todos, sem exceção, estejam amparados
por essa decisão histórica, democrática, que foi a
anistia de 1979.
Desejo também, Sr. Presidente, fazer três registros em meu nome pessoal. O primeiro deles e o
mais Importante é que todos os brasileiros que têm
hoje menos de vinte e cinco, de trinta anos, provavelmente, não sentem a importância da data que comemoramos, porque não viveram tudo o que os que
têm mais experiência podem ter vivido. Mas um
povo que não conhece a sua história tende a repetHa no que há de pior. Esta comemoração, portanto,
esta homenagem que se faz ao inicio do processo
de anistia é extremamente importante para que, reverenciando os pontos Importantes da nossa história, o Pais, tendo linha de ré, tenha ponto futuro.
Assim como os demais, quero também fazer
um registro nominal. Ainda na época da p()IItica es-
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tudantll, muito jovem, éramos liderados, na Faculdade de Engenharia de Itajubá, por um grande Ifder,
Jaime Petit, que mais tarde desapareceu. E agora,
seu nome, ao lado do de seu irmão, Lúcio Petit,
consta da lista dos 136 que o Governo reconheceu
como desaparecidos naquele processo. Tenho o pri·
vilégio de lembrar aqui o nome desse contemporâ·
neo de faculdade, Ifder do movimento de que eu fazia parte e que, infelizmente, não está presente para
comemorar conosco esta data.
Um outro registro que faço: em Brasflla, no
Distrito Federal, unidade da Federação que orgulho·
samente represento nesta Casa, muitas pessoas fo·
ram atingidas pelo processo de anistia, porque ti·
nham sofrido antes as agruras da repressão. E uma
dessas pessoas está aqui presente, foi Deputado
Federal Constituinte, e vou citar o seu nome como
forma de homenagear a todos os que viveram esse
processo. É a liderança mais expressiva do nosso
pensamento polftico em Brasflia, o Deputado Geral·
do Campos. (Palmas.)
Para cumprir a orientação da Mesa, encerro
aqui as minhas palavras, cumprimentando a todos
os presentes, aos que sabem a dimensão exata
deste ato para a vida brasileira, e na certeza de que
na audiência que teremos logo mais com o Presi·
dente da República os reclamos dessa comissão se·
rão ouvidos e o Governo como um todo se lembrará
do orgulho que este Pafs tem de ter um Presidente
da República ele mesmo alcançado por esse processo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) - Com a palavra o Senador Pedro Slmon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. Pronun·
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, eu pretendia,
nesta sessão, fazer uma homenagem a um homem
que se chama Teotônio. Alguém com mais autorida·
de do que eu já a fez, seu filho, o Senador Teotônio.
Entregaram·me um requerimento solicitando
que lesse da tribuna reivindicações ao Dr. Fernando
Henrique. O nosso amigo Senador Eduardo Suplicy
já o fez.
Falo, então, com um sentimento muito grande.
Falo para demonstrar aquilo que, de certa forma,
nós estamos vivendo aqui. Vinte anos se passaram.
Eu me lembro - e tem gente falando em organizar a
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polrtlca para ficar não sei quanto tempo no poder que os generais imaginavam ficar o tempo todo no
poder. Criaram uma fórmula tal que a oposição era
praticamente Impossfvel. Foi diabólica a fórmula oro
ganlzada. Do lado de cá formaram o MDB, o partido
do "sim"; do lado de lá, a Arena, o partido do "sim
senhor".
Quando a Arena começou a criar problemas e
dificuldades, Institufram a sub legenda, fórmula altamente competente para que as divergências somas·
sem em vez de diminuir. Foi um processo Inédito na
polftica no mundo inteiro, em que as pessoas briga'
vam, lutavam, mas, ao final, somavam para derrotar
o outro lado.
Mas as coisas foram mudando. A Imprensa,
pobre imprensa da época, vivia sob censura total.
São históricas as páginas do jornal O Estado de
S.Paulo que serviram para melhorar a cultura de
nossa gente. Quantos jovens leram então, talvez
pela primeira e única vez, Os Lus(adas, que substi·
tufam os artigos polrticos que eram censurados no
jornal O Estado de S.Paulol Quantas mulheres,
gente simples, quantas operárias aprenderam a co·
zinhar com as Receitas de D. Benta, publicadas nas
páginas de O Estado de S.Paulo, em substituição
aos artigos polfticos censuradosl
Tantas lideranças cassadas, primeira, segunda
e terceira gerações. A sociedade estava sob contro.
le. Creio que este foi o único Pafs do mundo em que
a pena para um estudante era a proibição de estu·
dar. O estudante atingido pelo Decreto·Lel nO 477
era proibido de estudar. Ele safa da escola e, duran·
te cinco anos, não podia fazer nada. Havia tortura,
violência e arbftrio.
Quando se falava, no MDB, em extinção de
partido e voto em branco, quando parecia não haver
esperança, a esperança veio, e veio do povo. A es·
perança brotou e brotou da alma do povo brasileiro.
Foram os Ifderes operários, foi gente como Chico
Buarque de Holanda, fantástico, com dois terços
das suas músicas proibidos - e as outras não foram
censuradas porque os homens da censura não entendiam o que havia nas entrelinhas das letras. (Pai·
mas.)
Essa gente teve fé. Centenas de filmes proibi·
dos.
Eu assisti quando levaram a biblioteca de um
grande Uder, Percy Abreu Lima, lá do Rio Grande
do Sul. Levaram todos os livros, que eram verme·
lhos, porque eram comunistas. Até a Bfblia se foi,
porque não podia estar ali.

20638 Quinta-feir. 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Nessa hora, brotou a sociedade; nessa hora,
velo a sociedade, velo a gente do nosso povo. O
operário, o agricultor, o estudante, o Ifder sindical, a
Igreja, as forças sociais se organizaram. E vamos
nós, Ifderes polfticos, dizer com humildade: "Nós camlnhamos junto; não caminhamos na frente".
É verdade que Teotônio foi um mártir; é verdade que Teotônio foi um herói. (Palmas.)
Eu me lembro que Roberto Freire, Teotônio e eu
fomos juntos a Fortaleza, no Ceará, soltar o úllimo
preso polftlco que havia no Brasil. Ele foi solto. Teotônio o abraçava e ambos choravam longamente, porque parecia que o momento estava terminado.
Justiça seja feita, no Brasil, as coisas avançaram; justiça seja feita ao Instinto brasileiro, ao nosso
povo, à nossa gente, à alma do povo brasileiro, para
quem a violência do arbftrio não constitui o sentimento, porque Isso não faz parte da nossa formação. Em palses da América, em palses da Europa,
em palses por ai afora, de certa forma, existem momentos de radicalismo, de ódio, de raiva, de violência. Isso não 'faz parte do povo brasileiro. O povo
brasileiro é amante da paz, da ordem e do respeito.
Talvez amante demais e, por Isso, estejam ai a Injustiça, a miséria, as Incompreensões, que nós, elite, ainda não podemos compreender e respeitar.
(Palmas.)
. Mas esse movimento aconteceu. Ele foi crescendo, avançando, e a própria Imprensa começou
a vencer o arbltrlo da censura. Os próprios homens de Governo se sentiram na obrigação de
abrir as portas. Iniciaram cedendo ao debate da
censura para evitar o povo nas ruas; tentaram debater a lei para evitar que a sociedade se levantasse; votaram um projeto que não era o ideal,
pensando que aquilo resolveria. Mas o avanço foi
permanente. De 1979 em diante, até as eleições
diretas para o Governo, até a vitória de Tancredo
no Colégio, até as eleições diretas, até a convocação da Constituinte, até a democracia, houve uma
vitória total.
Hoje poderlamos dizer: estamos vivendo o
momento máximo; estamos vivendo o momento
máximo, porque, em termos de democracia, a situação está completa; em termos de liberdade de
imprensa, está completa; em termos de Ir e de vir,
está completa; em termos de ter na Presidência
da República alguém eleito pelo povo, um
ex-anistiado, está completa; mas, em termos de
realidade do dia-a-dia, talvez tenhamos qUI! começar tudo de novo. (Palmas.)
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Simi Será que estávamos iutando por anistia
contra o arbftrio? Sim, estávamos! Será que estávamos lutando pela anistia daqueles que estavam torturados? Sim, estávamosl Será que estávamos lutando
pela anistia daqueles que eram violentados? Sim, estávamosl Será que estávamos lutando pela anistia
daqueles que estavam no exflio e voltaram para cá?
Sim, estávamosl Será que estávamos nessa caminhada para buscar o poder? Sim, estávamos I Mas
estamos nessa caminhada por uma causa que é
mais importante, que é a justiça social, que é o
nosso homem, que é a nossa gente, que é a alma
do sentimento brasileiro. (Palmas.)
É isso o que está em jogo. E se é isso, meu
ilustre Presidente Fernando Henrique Cardoso, estamos muito atrasados. Senhor Presidente, talvez
hoje haja mais fome no Brasil do que na época da
ditadura milltarl Talvez hoje haja mais favelas no
Brasil do que em 19641 (Palmas.)

o

SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) - Peço a gentileza da assistência de manifestar-se em poucas oportunidades, porque é proibido
regimentalmente. Evidentemente, não tolher esse
direito, mas, ao mesmo tempo, não abusar dele.

o

SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Agradeço a V. Ex' a tolerância democrática. Procurarei
também conter-me, para não ser o responsável por
essas manifestações e pela infração do Regimento.
Neste momento, o Presidente da República
está recebendo a Comissão de Anistia. Que bom se
o Presidente da República parasse para pensar.
Duvido que haja alguém neste plenário que
não seja admirador da biografia de Fernando Henrique Cardoso, principalmente das obras que Sua
Excelência pediu que esquecêssemos e que não
conseguimos, porque foram grandes obras, brilhantes. Que bom se Fernando Henrique Cardoso, ao
receber a comissão, equacionasse de vez essa causa.
Justiça seja feita, o Secretário José Gregori,
dos Direitos Humanos, merece respeito, porque foi o
grande responsável pela elaboração de uma lei nota
10, para atender a todo o posslvel, agradando desde os militares até os radicais e os anistiados. Mas é
necessário completá-Ia, ir até o fim.
Que bom se o Presidente aproveitasse e, ao
receber a Comissão de Anistia, recebesse também
os agricultores que estão acampados na frente do
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Palácio, para debater com eles a questão da terra.
Seria muito importante que isso acontecesse. Seria
muito importante que este Pais, a maior reserva de
terras agricultáveis do mundo, a maior reserva de
água doce do mundo e, potencialmente, um dos paIses onde há mais fome no mundo, pudesse começar o próximo milênio com o Presidente Fernando
Henrique decretando - secundando o Presidente
Antonio Carlos Magalhães - não digo a extinção da
miséria, mas que ela chegasse o mais próximo de
zero, restabelecendo a justiça social, que é o que
todos desejamos.
Para isso lutamos. Lutamos pela anistia, lutamos pela liberdade, lutamos pela justiça, lutamos
pela democracia, mas lutamos por um Brasil que
seja justo em todos os lares. E se alguém é sério, se
alguém é honesto, se alguém é sincero, se alguém
tem alma, se alguém tem sentimento, não pode se
considerar nem um vitorioso nem um homem feliz
num Pais onde cerca de 30 milhões de famflias recebem meio salário mensal para sobreviver, meio
salário mínimol
Hoje é um dia de respeito, é um dia de veneração, é um dia de carinho. Este é um dia de profundo
respeito. Quero dizer aos senhores, nesta hora e
neste momento, que levo um abraço muito fraterno
aos que morreram, aos que tombaram, aos que sofreram. Levo um abraço aos que fizeram a violência,
eu tenho pena deles. Levo um abraço aos dois lados e também aos que estão aqui. Levo um abraço
aos que permanecem na luta, aos que têm a consciência do seu papel.
Entendam, meus irmãos: não é preciso ser
Presidente, Governador, Deputado, General ou empresário; basta ser cidadão. Se cada um de nós fizer a sua parte, se cada um de nós colocar o seu tijolo na construção da cidadania real e verdadeira,
este será o grande Brasil que desejamosl
Que bom será se, daqui a quatro anos, exatamente na comemoração dos 24 anos da anistia, todos nós nos reunirmos aqui, com o Presidente Fernando Henrique como convidado de honra, para dizermos: "Realmente, agora, sim, existe a anistia, e
estamos no caminho certo da verdade e da justiça
socia"".
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas,)
O SR, PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Já está esgotada a Hora do Expediente em cerca de
40 minutos. Daí por que os demais oradores poderão
ter preferência para falar na sessão de amanhã.
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A Presidência, neste instante, em nome de
todo o Senado, congratula-se com este dia. Há 20
anos, era decretada a Anistia. Anistia é um ato de
humildade, é um ato de amor, é um ato de compreensão, mas, na verdade, ela só existe quando é
completa. Dal por que desejamos uma anistia completa a todos os brasileiros que, por um fato ou por
outro, estiveram envolvidos em problemas na época
do regime militar e que hoje são dignos de todos os
reparos, de todo o apreço.
Hoje, o Senado realiza esta sessão justamente
para dizer aos anistiados que estamos ao seu lado
para trabalhar em função de suas famflias e de suas
vidas, para que possam esquecer o passado e dele
não guardar mágoas, tendo em vista o tratamento que
o Brasil lhes dá no presente e lhes dará no futuro.
Muito obrigado. (Palmas.)

o SR. GERALDO CÂNDIDO (Bloco/PT - RJ) Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) - Concedo a palavra a V. Ex".
O SR. GERALDO CÂNDIDO (Bloco/PT - RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, apenas gostaria que V. Ex' confirmasse que os
oradores inscritos para falar nesta sessão também
estarão automaticamente inscritos na sessão de
amanhã.
O SR. PRESIDENTE (AntQnio Carlos Magalhães) - Terão preferência os Senadores Gilberto
Mestrinho, Geraldo Cândido, Renan Calheiros eHeloisa Helena.
O SR. GERALDO CÂNDIDO (Bloco/PT - RJ) Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) - Suspenda a sessão por cinco minutos, para
que todos os Senadores possam abraçar os anistiados que aqui se enconlram.

(Suspensa às 16 horas e 13 minutos, a
sessão é reabet1a às 16 horas e 18 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) - Está reaberta a sessão.
O Sr. Primeiro Secretário em exerclcio, Senador
Carlos Patrocínio, procederá à leitura do Expediente.

É lido o seguinte:
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MENSAGEM N~ 159, DE 1999
(N~

1.122/99, na origem)

Senhores Membros do Senado Federal,

De confonnidade com o art. 52, inciso IV, da Constituição, e com o disposto no art.
56, § 1·, do Regulamento de Pessoal do Serviço Exterior, aprovado pelo Decreto n" 93.325, de I"
de outubro de 1986, no art. 40, § 1·, do Anexo I ao Decreto nº 2.246, de 6 de junho de 1997,
submeto à apreciação de Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer, do Senhor PAULO
T ARSO FLECHA DE LIMA, para, cumulativamente com o cargo de Embaixador do Brasil junto à
República Italiana, exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à República da AIbânia. ,
Os méritos do Embaixador Paulo Tarso Flecha de Lima, que me induziram a escolhêlo para o desempenho dessa elevada função, constam da anexa informação do Ministério
das
,
Relações Exteriores.
Brasília, 17

de

aÇPSto

de 1999.

~-"~

Fernando Henrique Cardoso

EM Nº 272IDPI ARC/G-MREIAPES
Brasília,

12

de

agosto

_. de"1999

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

De acordo com o art. 84, inciso XXV, da Constituição, e com o disposto no art. 56, § Iº ,
do Regulamento de Pessoal do Serviço Exterior, aprovado pelo Decreto nº 93.325, de I Q de outubro de
1986, no art. 40, § 12 , do Anexo [ao Decreto nO 2.246, de 6 de junho de 1997, submeto à apreciação de
Vossa Excelência a anexa minuta de Mensagem ao Senado Federal destinada à indicação do Senhor
Paulo Tarso Fleeba de Lima, para, cumulativamente com o cargo de Embaixador do Brasil junto à
República Italiana, exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à República da Albânia.
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2.
Encaminho, igualmente em anexo, informação sobre o país e Currículum-vitae do
Embaixador Paulo Tarso Flecba de Lima, que, juntamente com a Mensagem ora submetida à
apreciação de Vossa Excelência, serão apresentados ào Senado Federal para exame por parte de seus
ilustres membros.
Respeitosamente,

Ministro de Estado das Relações Exteriores

INFORMAÇÃO
CURRICULUM VITAE

,
Ministro de Primeim Classe, PAULO TARSO FLECHA DE LIMA
Belo Horizonte/MG, 08 de Julho de 1933.
Filho de Sebastião Dayrell de Lima e Maria de Lourdes Flecha de Lima.
Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, Faculdade Nacional de Direito da Universidade do
BrasillRJ.
Curso de Aperfeiçoamento de Diplomatas, IRBr.
Oficial do Gabinete Civil da Presidência da República, 1956 e 1960.
Chefe de Gabinete do Governador Provisório do Estado da Guanabara, 1960.
Professor de Promoção Comercial, CPCDlIRBr, 1971.
Professor do CADlIRBr, 1971/75.
Presidente da Fundação Visconde de Cabo Frio, 197411989.
Conselheiro do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES),I 98011 986
.
Representante do MRE no Conselho Deliberativo da SUDENE, 1971/1985.
Membro da Junta Diretiva da Agência Especial de Financiamento Industrial (FINAME),
198011983.
Representante do MRE na Comissão Marítima Nacional, 198511987.
Membro do Conselho Diretor da Fundação Alexandre Gusmão (FUNAG), 198511988.
Presidente da Fundação Alexandre Gusmão (FUNAG), 198711988.
Presidente da Fundação de Amparo e Pesquisa do Estado de Minas Gerais (F APEMIG), 198611993.
Cônsul de Terceira Classe, concurso, 27 de junho de 1955.
Segundo Secretário, merecimento, 05 de maio de 1959 .
. Primeiro Secretário, merecimento, 15 de outubro de 1964.
Conselheiro, título, 13 de fevereiro de 1967.
. Ministro de Segunda Classe, merecimento, 05 de maio de 1972.
Ministro, de Primeira Classe, merecimento, 28 de abril de 1977.
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Chefe da Divisão de Associação Latino-Americana de Livre Comércio, 1966/68.
Secretário-Geral-Adjunto, interino, para Promoção Comercial, 1971/72.
Secretário-Geral-Adjunto, para Promoção Comercial, 1972/73.
Chefe do Departamento de Promoção Comercial, 1973/84.
Subsecretário-Geral de Assuntos Econômicos e Comerciais, 1984/85.
Secretário-Geral das Relações Exteriores, 1985/89.
Ministro de Estado, interino, das Relações Exteriores em várias oportunidades, 1985/89.
Roma, Segundo Secretário, 1961162.
Roma, Encarregado de Negócios, 1962.
Montevidéu, ALALC, Segundo Secretário, 1962/64.
Montevidéu, ALALC, Encarregado de Negócios, 1963, 1965 e 1966.
Montevidéu, ALALC, Primeiro Secretário, 1964/66.
Nova York, Cônsul-Adjunto, 1969/71.
Nova York, Chefe do SECOM, 1969/70.

Nova York, Encarregado, 1969 e 1970.
Londres, Embaixador, 1990/93.
Washington, Embaixador, 1993/99.
Roma, Embaixador, 1999.
Delegação do Brasil às Solenidades de posse do Presidente da Bolívia, 1956 (membro). :
À disposição da Delegação da África do Sul, às solenidades de posse do Presidente do Brasil, 1956.
Delegação do Brasil à Primeira Conferência Geral da Agência Internacional de Energia Atômica
AIEA, Viena, 1957 (membro).
Delegação do Brasil às Solenidades de posse do Presidente do México, 1958 (membro).
Grupo de Trabalho de Elaboração do Anteprojeto de Reforma do MRE, 1958 (membro).
FAO, 1961 e 1962 (representante-suplente).
Delegação do Brasil à XXXI Sessão do Comitê de Produtos de Base da F AO, Reunião Conjunta da
CCPCIPB e X Sessão da CCPCIPB, Roma, 1962 (delegado).
II Conferência Latino-Americana da Uva e do Vinho, Mendoza, 1963 (observador).
Delegação do Brasil à Reunião de Peritos Governamentais sobre Integração Econômica
Latino-Americana, Montevidéu, 1964 (assessor).
Delegação do Brasil ao IV Período de Sessões das Partes Contratantes do Tratado de Montevidéu,
Bogotá, 1964 (Secretário-Geral da delegação do Brasil).
ALALC, 1964/66 (representante-suplente).
III Assembléia Extraordinária da ALAMAR, Montevidéu, 1965 (observador).
Reunião, em nível governamental, para Análise da Política de Transporte Aquático da ALALC,
Montevidéu, 1965 (delegado).
Conferência dos Chanceleres das Partes Contratantes do Tratado de Montevidéu, 1965 (membro).
III, V e VI, VII Períodos de Sessões das Partes Contratantes do Tratado de Montevicléu, 1963,
1964,1965,1966 (delegado) e 1966 (coordenador).
II Reunião da Comissão Especial Brasil-Argentina de Coordenação (CEBAC), Buenos Aires, 1965
(membro).
Delegação do Brasil à I Reunião do Conselho de Ministros da Associação Latino-Americana de
Livre Comércio, Montevidéu, 1966 (membro).
Delegação do Brasil à Reunião Especial de Representantes Presidenciais,
Montevidéu, 1967 (membro).
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Xl Reunião de Consulta, m CIE e Reunião de Chanceleres dos Países da Bacia do Prata,
Buenos Aires, 1967 (membro).
Reunião dos Chefes de Estado Americanos, Montevidéu, 1967 (membro).
V Reunião Anual do CIES, em nível técníco ministerial, Viila dei Mar, 1967 (delegado).
IV Período de Sessões Extraordinárias da Conferência das Partes Contratantes do Tratado de
Montevidéu, 1967 (coordenador).
Reunião do Conselho de Ministros da ALALC, Assunção, 1967 (coordenador).
illReunião da CEBAC, Rio de Janeiro, 1967 (membro).
I Reunião do Grupo sobre Implicações Financeiras da Integração Econômica Latino-Americana,
Rio de Janeiro, 1967 (representante).
Grupo Técnico Exploratório do Brasil para Conversações Comerciais com a
Venezuela, 1967 (subchefe).
Comissão Mista Brasil-Chile, 1968 (membro da seção brasileira).
V Reunião da CEBAC, Rio de Janeiro, 1968 (membro).
À disposição do Ministro das Relações Exteriores do Chile durante a visita oficial do
Presidente daquele país ao Brasil 1968.
IV Reunião da CEBAC, Buenos Aires, 1967 e 1968 (membro).
VII Período de Sessões Ordinárias da Conferência da ALALC, Montevidéu, 1968 (coordenador).
Conversações sobre Exportação de Têxteis Brasileiros para os EUA, Washington, 1970 (subchefe).
Reunião de Diretores Nacionais de Promoção de Exportações, Bogotá, 1971 (chefe).
I Congresso Interamericano Extraordinário de Turismo, Rio de Janeiro, 1972 (delegado).
Delegação do Brasil a Bagdá para dar cumprimento ao disposto nos artigos 11, V e vm do Acordo
sobre Cooperação Comercial, assinado com o Governo do Iraque em 10 de maio de 1971, Iraque,
1972 (chefe).
Comitiva do Ministro das Relações Exteriores em viagem a países da Costa Oeste da África
(Costa do Marfim, Gana, Benin, Togo, Nigéria, Camarões, Gabão, Zaire e Senegal), 1972
(membro).
Convênio de Prestação de Assistência Técnica para a Modernização do Sistema de Informações
do MRE, 1973 (representante do MRE).
Comissariado da Feira Brasileira de Exportação, 1973 (representante do MRE).
Reunião de Coordenação dos SECOM's, Washington, 1973.
Comitiva do Ministro das Relações Exteriores em viagem oficial à República do
Senegal, 1974 (membro).
IV Reunião de Diretores Nacionais de Promoção de Exportações, Bogotá, 1974 (chefe).
Reunião Anual dos Direitos de Promoção de Exportações, CIPE-OCA, 1974 (chefe).
Reunião do Grupo de Trabalho sobre Empresas Transnacionais, criado pela Conferência de
Chance leres da América, Washington, 1974 (chefe).
À disposição do Primeiro-Ministro do Japão, por ocasião de sua visita oficial ao Brasil, 1974.
Comitiva do Ministro das Relações Exteriores em viagem oficial à Costa do Marfim, 1975.
Membro da Delegação do Brasil à XXX Sessão da Assembléia Geral das Nações Unidas, Nova
Yor1<,1975.
Missão Preparatória á visita do Ministro das Relações Exteriores ao Iraque, 1975 (chefe).
I e ill Reuniões Preparatórias do Grupo de Trabalho sobre Empresas Transnacionais, Washington,
1975 (chefe).
Comitiva Presidencial, em visita oficial à República Oriental do Uruguai, 1975 (membro).
Reunião de Coordenação dos SECOM's, Nova Yorl<, 1976.
Missão Comercial Governamental à República Popular de Angola, 1976 (chefe).
Comissão Econômica Mista Brasil-Canadá, Ottawa, 1976 (chefe da seção brasileira).
Missão Empresarial Brasileira ao Chile, 1976 (chefe da representação do governo brasileiro).
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Seminário sobre Investimentos no Brasil, Comitê de Assuntos Econômicos da "Canning House",
Londres, 1976 (moderador).
À disposição do Presidente da Venezuela por ocasião de sua visita oficial ao Brasil, 1977.
Comissão Econômica Mista Brasil-Coveite, Coveite, 1977 (chefe da seção brasileira).
Comitiva do Ministro da Indústria e do Comércio em viagem oficial à República
do Iraque, 1977.
Missão Exploratória Comercial à Venezuela, Caracas, 1977 (chefe).
Reunião do Grupo de Contacto Intergovernamental sobre Investimentos Privados Brasil-Portugal,
Lisboa, 1977 (chefe da seção brasileira).
Missão Comercial ao Irã, Teerã, 1977 (chefe).
Missão Comercial Especial à República Popular da Argélia, 1977 (chefe).
Missão Especial à Nigéria, 1977.
Representante do Governo Brasileiro na Feira Internacional de Bagdá, 1977.
Reunião de Coordenação dos SECOM's nos EUA, Dallas, 1977.
II Reunião da Comissão Mista Brasil-Canadá, 1978 (chefe da seção brasileira).
Reunião do Grupo de Contacto Intergovernamental Brasil-Portugal sobre lnvestImentos
Recíprocos, Lisboa, 1978 (chefe da seção brasileira).
Comitiva do Secretàrio-Geral do MRE em viagem oficial ao Irã, Japão e Austrália, 1978.
Comitiva da Visita Presidencial à RF A, Bonn, 1978.
Missão Comercial Especial à Venezuela, 1978.
Seminàrio Brasil-Japão de Relações Econômico-Comerciais, Tóquio, 1978 (subchefe da Delegação
do Brasil).
Missão Comercial Governamental à China, 1978 (chefe).
MissAo Comercial Governamental à Índia, 1978 (chefe).
Reunião da Comissão Mista Brasil-Iraque, Bagdá, 1979 (subchefe da Delegação Brasileira).
Missão Comercial Governamental à Argélia, 1979 (chefe).
Missão Comercial Governamental a Malta, 1979 (chefe).
Missão Especial junto ao Presidente do Panamá, 1979.
Embaixador em Missão Especial para Negociações Econômicas junto ao Governo da
República Federal da Nigéria, 1979.
Comitiva da visita presidencial à Venezuela, 1979.
Comitiva da visita oficial do Presidente da República ao Paraguai, Argentina e
Chile, 1980 (membro).
I Reunião da Comissão Mista Brasil-Nigéria, Lagos, 1980 (delegado).
Missão Comercial Governamental à Arábia Saudita, 1980 (chefe).
Missão Oficial junto ao Governo da República Helênica, 1980.
Comitiva do MRE em visita oficial aos países da África Austral (Tanzânia, Moçambique, Zâmbia,
Zimbabue e Angola), 1980 (membro).
Seminàrio da OPEe, Viena, 1980.
Embaíxador em Missão Especial para Negociações Econômicas junto ao Governo da Venezuela,
Caracas, 1980.
Junta Diretiva da Agência Especial de Financiamento Industrial, FINAME, 1980/83 (membro).
II Reunião da Comissão Mista de Coordenação Brasil-Nigéria, Lagos, 1981 (membro).
Embaíxador Plenipotenciário em Missão Especial junto ao Governo da República do Equador para
Assinatura de Acordo Operativo sobre Cooperação em Projetos de Desenvolvimento, Quito, 1981.
Coordenador das Negociaçães para o Acordo Tripartite Moçambique-Fundo OPEC-Brasil,
Viena, 1981.
Missão Comercial Governamental aos Países da ASEAN (Malásia, Cingapura, Indonésia,
Filipinas e Tailândia), 1981 (chefe). .
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Embaixador em Missão Especial para Negociações Econômicas junto ao Governo da República do
Panamá, 1981.
Comitiva da Visita Presidencial a Portugal, França, Colômbia, Equador, RF A e Peru, 1981.
m Reunião da Comissão Mista Brasil-Iraque, Bagdá, 1982 (subchefe).
Comitiva da Visita Presidencial aos EUA e Canadá, 1982.
Missão Comercial Governamental ao Egito, 1982.
Embaixador em Missão Especial para Negociações Econômicas junto ao Governo da República do
Iraque, Bagdá, 1982.
Missão Preparatória à Vis ita Presidencial ao México, 1983 (chefe).
Missão Comercial Especial à Argentina, 1983 (chefe).
Missão Comercial Especial à República do Paraguai, 1983 (chefe).
Conversações Econômicas junto ao Governo da República Francesa, Paris, 1983 (chefe).
Missão Preparatória à Visita Presidencial à Nigéria, 1983 (chefe).
Reunião do Comitê Conjunto "ad hoc" sobre Questões Comerciais, Bagdá, 1983 (chefe).
Comitiva da Visita Presidencial à África (Nigéria, Guiné Bissau, Senegal,
Argélia e Cabo Verde), 1983.
Reunião F-3 do Grupo de Peritos do Grupo dos "77" sobre Projetos de Desenvolvimento e
Concorrências Públicas Internacionais, Rio de Janeiro, 1983 (presidente da conferência e
chefe da delegação brasileira).
Reunião do çomitê Conjunto Had-Hoc sobre Questões Comerciais, Bagdá, 1984 (chefe da
delegação b~asileira).
Reunião da ~omissão Mista Brasil-Zaire, Kinshasa, 1984 (chefe da delegação brasileira).
Reunião da bomissão Mista Brasil-Congo, Brazaville, 1984 (chefe da delegação brasileira).
Reunião de coordenação de Promoção Comercial, Nova York, 1984 (chefe).
Reunião sobre oportunidades de cooperação Internacional com o Programa das Nações Unidas para
o Desenvolvimento (PNUD), Banco Mundial (BIRD) e Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID), Washington, 1984 (chefe da delegação brasileira).
Comitiva da visita presidencial ao Marrocos, Espanha, Bolívia, Japão e China, 1984 (membro).
Coordenador da viagem do Presidente-eleito Tancredo Neves ao exterior, 1985.
XIV Reunião da comissão Mista Teuto-Brasileira de cooperação Científica e Tecnológica, Brasília,
1985 (chefe da sessão brasileira).
Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário em missão Especial para a negociação do
Reatamento de Relações Diplomáticas com a República de Cuba, Paris, 1986.
Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário em missão Especial para Negociações com a
delegação dos Estados Unidos da América, de Assuntos Econômicos-Comerciais de Interesse
Bilateral, Paris, 1986.
.
Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário em missão Especial para Negociações com a
delegação dos Estados Unidos da América, de Assuntos Econômicos-Comerciais de Interesse
Bilateral, 1986.
Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário em missão Especial para Negociações com a
delegação dos Estados Unidos da América, de AsSUJitoS Econômicos-Comerciais de Interesse
Bilateral, Bruxelas, 1986.
Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário em missão Especial para representar o Brasil na
Conferência Informal de Ministros de Comércio, realizada em Taupo, Nova Zelândia, 1987.
Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário em missão Especial para Negociações com a
delegação dos Estados Uhidos da América, de Assuntos Econômicos-Comerciais de Interesse
Bilateral, Cidade do México, 1987.
XVI Reunião da comissão Mista Teuto-Brasileira de cooperação Científica e Tecnológica, Brasilia,
1987 (chefe da delegação brasileira).
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Missão Especial ao Quadragésimo Terceiro periodo de Sessões das Partes Contratantes do GATI e
às Cerimônias comemorativas do Quadragésimo Aniversário do Acordo Geral sobre Tarifas e
Comércio, Genebra, 1987 (chefe).
Missão Especial para representar o Brasil na Reunião Ministerial, Informal sobre o Comércio
Internacional, Constança, República Federal da Alemanha, 1988 (chefe).
IX Reunião da comissão Mista Brasil-Iugoslávia, Brasilia, 1988 (chefe da delegação brasileira).
Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário para representar o Brasil nas negociações com o
Governo da República do Iraque sobre assuntos do relacionamento econômico-comercial,
Bagdá ,1988.
Reunião Ministerial do Mecanismo de Concenação e Consulta (Grupo dos Oito) Oaxaca, México,
1988 (chefe da delegação brasileira).
delegação do Brasil à Reunião de negociação de Acordo Global de cooperação Italo-Brasileiro,
18 a 20 de julho de 1988 (chefe).
I Reunião da comissão Mista Brasil-Irã, Brasilia, 1988 (chefe da delegação brasileira).
Reunião Informal de Ministros Responsáveis pelo Comércio Exterior, Islamabad, 2 e 3 de
outubro de 1988 (Enviado Especial do Senhor Presidente da República).
XV sessão da comissão Mista Teuto-Brasileira de cooperação Econômica, Brasilia, 1988
(Chefe da Delegação brasileira).
Reunião Ministerial do comitê de Negociações Comerciais da Rodada Uruguai, Canadá, 1988
(chefe da Delegação brasileira).
XVII Reunião da Comissão Mista Teuto-Brasileira, Bonn, 1988 (chefe da Delegação brasileira).
IV Reunião da Comissão Mista Brasil-Angola, Luanda, 1989 (chefe da Delegação brasileira).
Delegação do Brasil à Reunião para negociação de Acordo Global de cooperação
Italo-Brasileiro, Roma, 1989 (chefe).
Comitiva Presidencial, em visita oficial à República do Suriname e à República da Guiana, 1989
(membro).
Delegação do Brasil à rn Reunião de Ministros de Relações Exteriores do Tratado de
Cooperação Amazônica, Quito, 1989 (chefe).
Reunião de Chefes de Estado e de Governos, a convite dos Primeiros-Ministros dos Países Baixos,
França, Noruega, com o objetivo de considerar medidas de cooperação internacional para a
proteção do meio ambiente, Haia, 1989 (representante especial do Senhor Presidente da República_
e Chefe da Delegação Brasileira).
Delegação do Brasil à Reunião dos Presidentes dos Países da região Amazônica, Manaus, 1989
(membro).
rn sessão da comissão Mista de cooperação Brasil-CEE, Bruxelas, 1989 (chefe da delegação
brasileira).
Comitiva do Presidente José, Sarney às cerimônias de posse do Presidente-eleito da
República da Bolívia, La Paz, 1989 (membro).
Reunião Preparatória à I Reunião da comissão Mista Brasil-Guiné, Brasília, 1989 (Chefe da
Delegação brasileira).
XXI Reunião de Consulta de Ministros das Relações Exteriores dos Países-membros da
Organização dos Estados Americanos (OEA), Primeira sessão, Washington, maio de 1989 (enviado
especial do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores).
XVII Reunião da Comissão Mista Teuto-Brasileira de Cooperação Científica e Tecnológica,
Brasilia, 1989 (Chefe da Delegação brasileira).
XXI Reunião de Consulta de Ministros das Relações Exteriores dos Países-membros da
Organização dos Estados Americanos (OEA), Quarta sessão, Washington, agosto de 1989 (enviado
especial do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores).
Conversações bilaterais com o governo dos Estados Unidos da Am,rica, Washington, agosto de
1989 enviado especial do Senhor Presidente da República).
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Chefe da Delegação à IV Reunião do GT aberto e à II Reunião das Partes do Protocolo de
Montreal, Londres, 20 a 29 de junho de 1990.
Representante do Brasil junto ao Conselho Internacional do Trigo (setembro de 1990 a junho de
1991.
Representante do Brasil junto à Organização Internacional do Açúcar (desde setembro de 1990).
Representante do Brasil junto ao Grupo Internacional de Estudos sobre a Borracha (setembro de
1990 a wneiro de 1992).
Representante do Brasil junto ao Grupo Internacional de Estudos sobre Chumbo e Zinco (
setembro de 1990 a março de 1992).
Representante do Brasil junto à organização Internacional do Café, (desde setembro de 1990).
Representante do Brasil junto à Organização Internacional do Cacau (desde setembro de 1990).
Representante Permanente do Brasil junto à Organização Marítima Internacional (desde setembro
de 1990).
Representante do Brasil junto ao Fundo Internacional para indenização de Danos Causados por
PolUIção de oleo (desde setembro de 199U).
Representante do Brasil junto à INMARSAT (organização Internacional de Telecomunicações
Marítimas por Satélite) (desde setembro de 1990).
Comissàrio do Brasil junto às Comissão Internacional da Baleia (desde setembro de 1990)
Chefe da Delegação do Brasil à 56' Sessão do Conselho Internacional do Café, Londres, 17 a 28 de
setembro de 1990.
Chefe da Delegação do Brasil à 63' Sessão do comitê Jurídico da Organização Marítima
Internacional (IMO), Londres, 30 de setembro a 4 de outubro de 1990.
Missão Especial ao lraque para negociar a saída de trabalhadores brasileiros, Bagdá, 1990 (chefe).
A disposição dos Príncipes de Gales em visita oficial ao Brasil, 1991.
missão Especial a Bruxelas, para conversações com o Presidente da UNIT A,
Dr. Jonas Savirnbi, 1991.
Chefe da Delegação do Brasil à 66' Sessão do Conselho da organização Marítima Internacional,
Londres, 10 a 14 de junho de 1991.
Missão a París para negociações aeronáuticas França-Brasil, 1991.
Ordem de Rio Branco, Grã-Cruz, Brasil.
Ordem do Mérito Judiciàrio Militar, Grã-Cruz, Brasil.
Ordem do Mérito Judiciàrio do Trabalho, Grã-Cruz, Brasil.
Ordem do Mérito Educativo, Grã-Cruz, Brasil.
Ordem do Mérito Naval, Grande Oficial, Brasil.
Ordem do Mérito Militar, Grande Oficial, Brasil.
Ordem do Mérito, Aeronáutico, Grande Oficial, Brasil.
Ordem do Mérito Guararapes do Governo do Estado de Pernambuco, Grã-Cruz, Brasil.
Ordem do Mérito do Governo do Estado da Bahia, Comendador, Brasil.
Ordem do Mérito Industrial, Grande Oficial, Brasil.
Medalha do Mérito Tamandaré, Brasil.
Medalha do Mérito Santos Dumont , Brasil.
Medalha Lauro Müller, Brasil.
Medalha do Mérito Mauá, Brasil.
Medalha de Honra da Inconfidência do Governo do Estado de Minas Gerais, Brasil.
Medalha de Ouro de Santos Dumont do Governo do Estado de Minas Gerais, Brasil.
Medalha do Mérito Agrícola, Brasil.
Ordem Militar de Cristo, Grã-Cruz, Portugal.
Ordem Nacional dei Libertador San Martin, Grã-Cruz, Argentina
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Ordem do Sol, Grã-Cruz, Peru.
Ordem do Generalissimo Francisco de Miranda, Grã-Cruz, Venezuela
Ordem da Águia Azteca, Grã-Cruz, México.
Ordem do Mérito Ataulpa, Grã-Cruz, Equador.
Ordem da Benemerência, Grã-Cruz, Portugal.
Ordem do Mérito, Grã-Cruz, Chile.
Ordem Alauíta, Grã-Cruz, Marrocos.
Ordem de Isabel, a Católica, Grã-Cruz, Espanha
Ordem do Tesouro Sagrado, Grande Oficial, Japão.
Ordem do Mérito, Grande Oficial, República Federal da Alemanha
Ordem do Libertador, Grande Oficial, Venezuela
. Ordem Nacional do Mérito, Grande Oficial, Paraguai.
Ordem do Infante Dom Henrique, Grande Oficial, Portugal.
Ordem Nacional da República Popular Revolucionária da Guiné, Grande Oficial, Conacry.
Legião de Honra, Comendador, França.
Ordem do Mérito, Comendador, Argentina.
Ordem Nacional do Mérito, Comendador, Costa do Marfim.
Ordem do Mérito, Comendador, República dos Camarões.
Ordem Nacional do Mérito, Comendador, República do Gabão
Ordem Nacional do Leão, Comendador, Senegal.
Ordem do Mérito, Oficial, Equador.
Ordem da Coroa, Oficial, Bélgica.
Ordem da República Federal da Nigéria, Nigéria.
Ordem do Mérito, Cavaleiro, Itália.
Ordem do Mérito da Baixa Saxônia (Primeira Classe).

ED
ç'-

~~/~L
O PRISCO PARAISO RAMOS
Diretor-Geral do Serviço Exterior' - -

A

INFORMAÇAO GERAL SOBRE A AlBANIA

Ministério das Relações Exteriores
Subsecretaria-Geral de Assuntos Políticos
Departamento da Europa
Divisão da Europa II

.
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1) Perlil do Embaixador Edmond Trako
data de nascimento: 26 de setembro de 1955
naturalidade: Korça (korcha), Albânia
Estado civil: casado, com dois filhos
Idiomas: Inglês e francês

1974-1980 - Faculdade de Medicina, tendo recebido a "Medalha de Ouro";
1980-1984 - Médico, clínico geral da cidade de Korça;
1984-1986 - Especialização em Pneumologla na Faculdade de Medicina e no
Hospital de Doenças do Aparelho Respiratório em Tirana;

1986-1987 - Médico na cidade de Korça;
1987-1994 - Professor da Universidade de Tirana e Doutor em Ciências Médicas
(1988-1992) ;

1994-1995 - Curso de especialização nos Hospitais Whlpps Cross, London Chest e
Royal Brompton da Universidade de Londres;

1995-1996 -

Recebe a bolsa "Fullbrlght" para especialização em Doenças

Respiratórias da Universidade de Stanford, Califórnia. Termina a especialização com
o título de "Feliow Coliege Chest Physlclan";

1997- Nomeado para o Ministério de Relações Exteriores - Departamento das
Américas e Embaixador da República da Albânla na Argentina.
Atividades Extracurriculares

1990 - Dirigente do movimento estudantil para a democracia na Albânla. Fundador
do primeiro Partido Democrático da Albânla;

1991-1997 - Candidato a Deputado em três eleições;
1992-1997 - Membro da Presidência do Partido Aliança Democrática;
1992 - Membro do Conselho Nacional Superior para Avaliação da Incapacidade de
Pacientes com Doenças Respiratórias;

1995 - Membro do Conselho Nacional de Luta contra a Tuberculose;
1996 - Membro da Academia Internacional dos Pneumologlstas, do Colégio
Americano dos Médicos do Tórax.
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2) Dados Básicos
A Albânia localiza-se no sudeste da Europa, sendo
banhada pelos Mares Adriático e Jônico, entre a Grécia,
a Sérvla, Montenegro e a República da Macedônia, Tratase de um país montanhoso, com colinas e uma estreita
faixa de planície litorânea, Ocupa, ainda, uma posição
geográfica estratégica no Estreito de Otranto, que liga
os Mares Adriático, Jônico e Mediterrâneo, É um país
com população majoritariamente muçulmana, com cerca
de 20% de católicos ortodoxos, A lingua oficial é o
albanês (dialeto tosk), mas também fala-se o idioma
grego,
Nome oficial: República da Albânla
Forma de Governo: República presidencialista
Legislativo: unicameral (Assembléia do Povo) com 155 membros, 115 eleitos pelo
voto direto e 40 eleitos por representação proporcional
Presidente da República: Rexhep Mejdanl, eleito pela Assembléia em Julho de
1997
Primeiro-Ministro: pandeli Majko
Ministro das Relações Exteriores: Paskal Mllo
•

População: 3,5 milhões (1997)

•

Área: 28.750 Km2

•

Moeda: Lek (taxa de câmbiO em 1997 - 149 Leks/US$ 1)

•

PIB: US$ 2,26 bilhões (1997)

•

Dívida Externa: US$ 500 milhões (1994)

•

Taxa de Inflação: 42,1% (1997)

•

Renda per caplta: US$ 680,00 (1997)

•

Exportações Totais: US$ 159 milhões (1997)

•

Importações Totais: US$ 694 milhões (1997)

Prindpais produtos de exportação: alimentos, bebidas, tabaco, produtos químicos,
produtos têxteis, Instrumentos científicos, sapatos, equipamentos de transporte.
Prindpais produtos de importação: alimentos (frutas e vegetais), produtos
metalúrgicos, produtos têxteis, sapatos.
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3) Histórico recente

Em 1991, após a queda do regime comunista, a Albânla deu início ao
processo de reestruturação em curso, segundo o modelo ocidental (democracia
parlamentar e economia de mercado). Essa transição tem sido dificultada por vários
fatores, dentre os quais ressaltam a Influência ainda exercida pela estrutura de clãs;
os antagonismos políticos entre as regiões Sul e Norte do país; a fragilidade das
Instituições nacionais; os efeitos da crise do Kossovo (onde cerca de 90% da
população é de origem albanesa); e, desde 1997,

as recorrentes tentativas de

tomada do poder pela via não-Institucional, lideradas pelo ex-presidente e exPrimeiro-Ministro Sall Berlsha, do Partido Democrático (PD).
4) Conjuntura política

A evolução politlca recente da Albânla reflete em grande parte a trajetória
politlca de Berlsha. Alçado ao cargo de Primeiro-Ministro após as eleições
parlamentares de 1992 (as primeiras depois da queda do comunismo), Berlsha
assumiu logo depois a Presidência da República, que ocupou até julho de 1997,
quando foi sucedido pelo atual Presidente, Rexhep Mejdanl, do Partido Socialista
(PS). No plano Interno, a liderança de Berlsha foi marcada por atos de perseguição
politlca e pela adoção de um programa econômico patrOcinado pelo FMI. Os
resultados foram negativos:

Berlsha não conseguiu aprovar a Constituição por ele

proposta, no referendum popular de novembro de 1994, e a especulação das
chamadas "pirâmides financeiras" debilitou ainda mais o que restava da Incipiente
estrutura econômica do país.
Em 1998, a cena política albanesa foi marcada pelos seguintes episódios
principais:
A) Manifestações populares de protesto contra o Governo e as tentativas de boicote
das atividades parlamentares, patrOCinadas pelo ex-Presidente Berlsha. Essas
tentativas de tomada do poder pela via não-parlamentar mereceram pronta
condenação por parte dos países da União Européia e dos Estados Unidos, que
condicionaram

a

manutenção

dos

programas

de

ajuda

econômica

à

normalização Institucional.
B)

pandeli Majko substituiu Fatos Nano como Primeiro-Ministro. Aos 34 anos,
Majko, antigo Secretário-Gerai do Partido Socialista e líder dos movimentos
estudantis que se mobilizaram contra o antigo regime comunista, foi bem
acolhido pelos observadores politlcos e pelos Governos dos países da Aliança
Atlântica, que o consideram um negociador hábil e com bom trânsito entre as
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forças de oposição.
C)

O Presidente Mejdanl promulgou a nova Constituição Nacional, que havia sido
submetida a referendum popular. Uma vez mais, Berlsha procurou boicotar a
aprovação no Parlamento.

5)

po!lt!ca externa

No

plano externo, Berisha conduziu

uma

estratégia diplomática de

aproximação com os países ocidentais. Além do acordo com o FMI, firmou
Instrumento de cooperação militar com os EUA e, em 1995, obteve a admissão da
Albânla no Conselho da Europa.
Os conflitos do Kossovo, cuja população é majoritariamente de origem
albanesa, constituem um foco de permanente tensão nas relações entre a Albânla e
a Federação Iugoslava;

fomentam o comércio ilegal de armas na região e

estimulam a utilização do território albanês como base para a Imigração Ilegal para
os países da Europa Ocidental, principalmente Alemanha e itália.
Segundo estimativas do

Alto Comissariado das Nações Unidas para os

refugiados, eleva-se a mais de 10.000 o número de habitantes da região do Kossovo
que migrou para a Albânia nos últimos anos. A Albânla defende que o Kossovo se
torne uma República autônoma, tal como Montenegro e Sérvla, no âmbito da
Federação Iugoslava. Na avaliação da diplomacia albanesa, o encaminhamento da
questão requererá forte envolvimento por parte da comunidade Internacional, com
papel preponderante para os países da Aliança Atlântica.
Esses países têm sido os principais aliados da Albânla na transição que ora
realiza na direção da democracia parlamentar e da economia de mercado. A
estabilidade do país é importante para a segurança dos Balcãs e, por extensão, da
Europa OCidental. Pela via bilateral, a Albânla é receptora de ajuda externa e de
cooperação técnica do Ocidente, além de manter programas específicos com a itália
na área de treinamento de funcionários públicos.
A itália tem mantido posição protagônlca no esforço dos países da Aliança
Atlântica em favor do reordenamento econômico e político da Albânla, tendo
liderado a força multilateral de paz ("Operação Alba") aprovada pelas Nações Unidas
em 1997, que chegou a contar com 3.700 nacionais Italianos. A Ministra do Interior
do Gabinete D' Alema, Rosa Jervollno, poucos dias após assumir suas funções,
realizou visita a Tirana para discutir a difícil questão do tráfego de Imigrantes
procedentes da Albânla na costa sul da itália. Na ocasião, Jervollno voltou a
condicionar o programa de ajuda econômica ao efetivo engajamento das autoridades
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albanesas no controle da Imigração clandestina. Atualmente, participa ativamente
do grupo "Frlends of Albanla", criado em setembro último, em Bruxelas, em apolo
ao esforço de reestruturação político-econômica da Albânia.
No plano econômico multilateral, a Albânia mantém programa com o FMI e,
em 1995, pleiteou a adesão - ainda não concretizada - à Organização Mundial de
Comércio. Na área da defesa, adota estreita coordenação com a OTAN, que tem
escritório nas dependências do Ministério da Defesa da Albânla. Além disso, é
beneficiária de várias atividades desenvolvidas pela Organização de Segurança e
Cooperação Européia (OSCE) - que tem Embaixador residente em Tirana e colabora
no monitoramento das eleições albanesas - e do Alto Comissariado para Refugiados
das Nações Unidas. O Banco Europeu para a Reconstrução e o Desenvolvimento, por
sua vez, destinou à Albânla recursos da ordem de US$ 15,5 milhões, em apolo às
pequenas e médias empresas.

6) Coniuntura EconÔmica
No que se refere à economia, a Albânia se diferencia dos demais países
europeus pela sua forte dependência do setor agrícola. O setor primário responde
por aproximadamente 56% da composição do PIB nacional. A base Industrial do país
é reduzida e concentra-se na Indústria de extração mineral. A Albânla dispõe de
reservas minerais de cromo, cobre e níquel. O país chegou a ser o terceiro maior
produtor mundial de cromo. O setor se ressente, no entanto, da obsolescêncla dos
equipamentos de mineração e dos resultados desastrosos para a economia causados
pela virtual guerra civil gerada pela quebra do esquema de Investimentos em
"pirâmides financeiras", em 1997.
Do fim do períOdo comunista, até os

ev~ntos

que precipitaram a crise de 1997,

a Albânla vinha atingindo resultados econômicos encoraJadores. De 1993 a 1996, o
PIB cresceu, em média, mais de 9%; em 1997 reduziu-se para 7%. A relativa
estabilidade obtida durante o ano de 199B poderá permitir a retomada dos nivels
anteriores.
A Albânla assinou, em 1998, acordo com o FMI que prevê um empréstimo de
US$ 47 milhões em três anos. O acordo estipula que a Albânla deverá dar
continuidade aos processos de prlvatlzação e de reforma da administração pública,
manter o sistema de convertlbllldade das contas correntes e aplicar uma politlca
monetária controlada. Suas principais metas são: crescimento anual do PIB de 7 a
8%, entre 1999 e 2001, e redução da Inflação anual, dos 42,1% de 1997, para 7%
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até o final de 1999.
A despeito de previsões otimistas que prognosticam o crescimento do PIB e
a diminuição da Inflação já nos próximos anos, a retomada do crescimento
econômico do país (em bases mais sólidas e sustentáveis) e a própria concretização
das metas definidas no acordo com o FMI estão Intimamente ligadas' ao apolo
externo adicionai, principalmente financeiro, que o pais conseguir angariar, seja de
organismos Internacionais como o Banco Mundial, seja de seus vizinhos europeus.

7) Relacionamento Bilateral

O Brasil e a Albânla estabeleceram relações diplomáticas em 4 de abril de
1961, não tendo sido trocados os Embaixadores até novembro de 1985, em razão de
reserva do Governo brasileiro devido a motivos de ordem Ideológica.
Os contatos entre os dois países não tem sido freqüentes, constando apenas
de visitas periódicas dos Embaixadores em caráter cumulativo, no caso do BrasJl,
nosso Embaixador em Roma, e no caso da Albânla, seu Embaixador em Buenos
Aires.
Em junho de 1961, foi assinado, em Paris, pelos representantes dos dois
países, o Acordo de Comércio e Pagamentos, que entrou em vigor em abril de 1963.
Em que pese a reduzida expressão econômica, a Albânla justJflca um
trabalho de acompanhamento polítiCO, seja em razão da Importância estratégica do
país, seja em virtude dos compromissos que o atual Governo de Tirana tem
assumido em torno da consolidação do regime democrático. O encaminhamento da
situação dos Balcãs, em suas múltiplas vertentes (relações Sérvla-Ocldente.i
conflito do KossOVOi dlferendo Grécia-Macedônia), passa, necessariamente, pela
Albânla, dentre outros motivos devido à sua condição geográfica de corredor
balcânico e às ramificações étnicas albanesas nos demais palses da região. Esperase também que a Constituição recentemente aprovada sirva como fatQr de
estabilidade e de consolidação democrática.
DE-lI, DEZEMBRO DE 1998

(À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.)
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AVISO
DO MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA
N° 416/99, de 12 do corrente, encaminhando as
informações referentes ao Requerimento nO 323, de
1999, do Senador Ademir Andrade.
N° 419/99, de 12 do corrente, encaminhando as
informações referentes ao Requerimento nO 321, de
1999, do Senador Maguito Vilela.

As informações foram encaminhadas,
em cópia, aos requerentes.
Os requerimentos vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos MagaIhães) - O Expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que serão lidos pelo Sr. 1º Secretário em exercicio Senador
Carlos Patrocínio.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO
NO 492, DE 1999
Modifica o art. 3" da Lei n" 4.771, de
15 de setembro de 1965, disciplinando a
supressão parcial da cobertura vegetal
para desenvolvimento da aqülcultura.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º0 § 1° do art. 3· da Lei n· 4.771, de 15 de
setembro de 1965, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 3· .................................................. .

§ 1· A supressão total ou parcial de
florestas e demais formas de vegetação permanente de que trata esta Lei, devidamente
caracterizada em procedimento administrativo próprio e com prévia autorização do órgão federal do meio ambiente, somente
será admitida nos seguintes casos, sem
prejulzo do licenciamento a ser procedido
pelo órgão competente:
I - em caráter parcial, na implantação
de projetos de aqüicultura, em áreas previamente selecionadas em zoneamento nacional, aprovado pelo órgão supracitado, e nos
limites e condições estabelecidos por esse
órgão, não podendo a área desmatada, no
caso de manguezais, ultrapassar dez por
cento da área coberta, em todo o País, por
esse tipo de vegetação;
11 - na utilização, em projetos de aqüicultura, de áreas de antigas salinas e viveiros de peixes, vedada qualquer ampliação

Quinta-feira 19 20655

da superfície explorada quando da desativação dessas salinas e viveiros;
111 - quando necessária à execução de
obras, planos, atividades ou projetos de utilidade pública ou interesse social, excetuados os empreendimentos imobiliários." (NR)
Art. 2" O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de noventa dias, contados a partir da data de sua publicação.
Art. 3· Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Estudo realizado no âmbito do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) mostra que a produção mundial de
pescados por meio da aqüicultura tem crescido a um
ritmo elevado, tendo representado, em 1994, 12% a
14% da produção de pescado. Mais da metade da
produção da aqüicultura provém de ambientes estuarinos ou marinhos em áreas costeiras.
Esse crescimento tem sido particularmente
acentuado e constante no caso de camarões, cuja
produção mundial elevou-se de 700 mil toneladas em
1965 para 2,5 milhões de toneladas em 1990, podendo ultrapassar 3,2 milhões de toneladas no ano 2000.
Desse total, a produção em viveiros, estimada em 50
mil toneladas em 1975, alcançou 200 mil toneladas
em 1985, 400 mil toneladas em 1990 e 700 mil toneladas em meados da década de noventa.
A maior parte da produção mundial é proveniente do sudeste da Ásia (75% do total). A exceção notável é o Equador, responsável por 17% desse total. A
título de ilustração, vale apontar a produção de camarão de cultivo, em 1996, para os principais produtores: Tailândia - 160.0001; Indonésia - 90.000t; China
- 80.000t; [ndla - 70.000 t. A produção brasileira aindaé muito reduzida - 2.3001 em 1994 e 7.200t em
1998 - , principalmente quando se considera o grande potencial que nosso País apresenta para o desenvolvimento dessa atividade.
A carcinicultura tem-se desenvolvido, de modo
preponderante em áreas costeiras alagáveis, principalmente em estuários, onde o encontro de águas
doce e salgada assegura um suprimento de água
com diferentes teores de salinidade, de acordo com
local, atividade de marés e caudal dos rios. Esse é,
certamente, o motivo básico pelo qual o cultivo de camarões, em todo o globo, está concentrado em manguezais.
O Brasil detém a maior área de manguezais do
mundo, estimada em 2.500.000 hectares. A utilização
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de apenas dez por cento dessa área encerra um
enorme potencial para o desenvolvimento de carclnlcultura não compromete, em absoluto, a perpetuação
desse ecossistema e, se for tecnicamente bem conduzida, resultará em Impactos ambientais pouco signlflcativos. A área remanescente de mangues continuará sendo a maior do mundo e, ao mesmo tempo,
ter-se-á viabilizado uma atividade do mais alto significado econômico e social para o Pais.
A critica principal à utilização dos mangues é de
natureza ambientai. Argumenta-se que, ao longo do
tempo, o cultivo de camarôes tem levado, em todo o
mundo, ao desmatamento de grandes áreas ocupadas por esse tipo de vegetação. Tal desmatamento
tem-se destinado à construção de tanques de cultivo
na própria área do manguezal, ou na área Imedlatamente próxima, onde as marés asseguram a carga e
descarga dos tanques. Essa prática, todavia, tem
sido progressivamente abandonada.
Além disso, o uso da água doce para redução
da salinldade da água do mar tem sido responsabilizado pelo comprometimento do lençol freático em várias regiões litorâneas. Mas esse uso tem-se reduzido
em função de avanços técnicos no manejo das crlações, que permitem operar o cultivo com teores mais
elevados de salinidade.
Argumenta-se, ainda que, principalmente em
solos arenosos, ocorre contaminação dos aqülferos
por água salgada proveniente dos tanques de cultivo.
E também que graves danos ambientais têm sido
ocasionados pelo lançamento de afluentes resultantes da própria atividade, representados, Inclusive, por
reslduos de ração.
A experiência recente, em todo o mundo comprova, porém, que todos esses problemas podem ser
eliminados ou signlflcatlvamente-réduzldos por melo
de técnicas mais avançadas/de manejo. À luz desse
fato, não se justifica que o Brasil menospreze, como
tem feito até o presente, as Imensas possibilidades
que a carcinlcultura apresenta em termos de geração
de renda, emprego e divisas.
Nosso País apresenta excepcionais condições
climáticas e hldrobiológicas para o desenvolvimento
da aqülcultura e, especialmente, da carclnicultura
marinha. No litoral do Sudeste e do Sul é posslvel a
realização de dois ciclos de cultivo por ano, com elevada produtividade, o que torna essa região competltlva com os palses produtores asiáticos e centro-amerlcanos, onde o cicio produtivo é de 240 dias
por ano. No caso do litoral nordestino, onde esse ciclo
engloba o ano inteiro, o potencial torna-se evidente
pelo fato de que já são explorados 5.000 hectares de
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viveiros de camarão marinho, com excelentes resultados técnicos e financeiros.
Atualmente, diversos empreendimentos em carcinicultura, desenvolvidos no Brasil, apresentam o
mesmo nlvel tecnológico observados nos principais
países produtores, com Indice de produtividade comparáveis aos melhores do mundo.
Na presente década, o alcance socioeconômico
dessa atividade torna-se ainda mais significativo
quando se observa que os pequenos produtores (proprletários de fazendas de cultivo com área entre 1 e
30 hectares), embora respondam por apenas 35% da
superflcie ocupada por viveiros têm o controle de
86% dos projetos. Isto demonstra claramente, o potenelal da carcinicultura em gerar renda de forma desconcentrada. Cumpre ressaltar, ainda, que, no mesmo perlodo, houve notável elevação da produtividade
nesse segmento, com a progressiva substituição do
sistema extensivo (produtividade de 500Kglha/ano)
para o semi-Intensivo (1.500Kglha/ano).
Essa evolução tecnológica tem permitido senslvel aumento na geração de emprego no setor, tendo a
relação de mão-de-obra por hectare passado de 0,3
para 0,7. Esses Indices, que superam os verificados
na maioria das atividades agrícolas, revelam o grande potencial de empregos direto na produção, que,
somados aos gerados no processamento do produto
e nos serviços vinculados à carcinicultura, podem
contribuir, de forma significativa para minorar os graves problemas de desemprego que, no Nordeste, têm
sido agravado pelo declfnio da pesca artesanal, da
exploração de coco e do setor sucro-alcooleiro.
O presente projeto de lei, ao permitir o corte de
vegetação em apenas dez por cento dos manguezais, bem como a utilização de áreas restritas anteriormente desmatadas, representa um passo importante
para viabilizar a aqülcultura em geral, sem ocasionar
Impactos ambientais de maior relevância.
Além disso, pela proposição ora apresentada,
qualquer desmatamento vinculado à carcinlcultura
fica subordinado a um zoneamento nacional para a
aqülCUltura em geral, ou para a área especifica da
carclnicultura, o que impossibilita que a atividade seja
Implantada de forma indiscriminada. Mantém, ademais, um firme controle as autoridades ambientais
sobre as práticas de gerenciamento da produção, de
modo a tornar obrigatória a adoção de técnicas que
minimizem os danos ao meio ambiente.
Uma vez que as questões ambientais integram
o campo da competência concorrente da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, diversas unidades da federação optaram, em seus tex10s
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constitucionais, por considerar os manguezais como
áreas de preservação permanente, enquanto que, no
caso da União, tal tratamento é definido por lei ordinária. Nesses estados, onde as constituições eventualmente limitarem o alcance do disposto no presente
projeto, caberá à sociedade local, por meio de seus
representantes eleitos, examinar a conveniência de
se promoverem alterações nas respectivas constituições, de modo a eliminar essa limitação.
Cremos que a presente proposta representa um
passo importante no esforço por tornar concreto o
conceito de desenvolvimento sustentável, contribuindo de forma significativa para a redução de graves
problemas socloeconômicos que afligem a população
que se concentra ao longo das regiões costeiras em
nosso Pais.
Sala das Sessões, 18 de agosto de 1999. - Senadora Maria do Carmo Alves.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 4.771, DE 15 DE SETEMBRO DE 1965
Institui o novo Código Florestal.

....................................................................................
Art. 32 Consideram-se, ainda, de preservação
permanentes, quando assim declaradas por ato do
Poder Público, as florestas e demais formas de vegetação natural destinadas:
a) a atenuar a erosão das terras;
b) a fixar as dunas;
c) a formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias;
d) a auxiliar a defesa do território nacional a critério das autoridades militares;
e) a proteger sitios de excepcional beleza ou de
valor cientifico ou histórico;
f) a asilar exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção;
g) a manter o ambiente necessário á vida das
populações silvicolas;
~) a assegurar condições de bem-estar público.
§ 1• A supressão total ou parcial de florestas de
preservação permanente só será admitida com prévia
autorização do Poder Executivo Federal, quando for
necessária à execução de obras, planos, atividades
ou projetos de utilidade pÚblica ou interesse social.
§ 22 As florestas que integram o Patrimônio Indigena ficam sujeitas ao regime de preservação permanente (letra g) pelo só efeito desta lei.

(À Comissão de Assuntos Sociais decisão terminativa.)
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PROJETO DE LEI Nº 493 DE 1999
Autoriza a criação do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais dos
Técnicos Industriais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Fica a Federação Nacional dos Técnicos
Industriais autorizada a criar o Conselho Federal e os
Conselhos Regionais dos Técnicos Industriais de Nivel Médio, nos termos do art. 58 da Lei n2 9.649, de 27
de maio de 1998.
§ 12 Os Conselhos a que se refere este artigo terão competência de fiscalização do exercício da profissão regulamentada referida.
§ 2 2 É autorizada a inclusão, nessa estrutura fiscalizadora, dos profissionais técnicos de nivel médio
em nutrição e dietética.
Art. 2 2 Incluem-se, dentre as rendas dos Conselhos a que se refere esta lei:
I - anuidades cobradas de profissionais e pessoas juridicas;
11 - taxas de expedição de carteiras profissionais e documentos diversos .
Parágrafo único. Os Conselhos Federal e Regionais são autorizados a fixar, cobrar e executar as
contribuições anuais devidas por pessoas ffsicas e juridicas, bem como preços de serviços e multas, que
constituirão receitas próprias, considerando-se título
executivo extrajudicial a certidão relativa aos créditos
decorrentes.
Art. 3 2 As Anotações de Responsabilidade Técnica - ART a que se refere a Lei n2 6.496/77, relativas
a serviços de competência dos técnicos industriais,
serão efetuadas junto ao Conselho Regional com jurisdição sobre o local de realização do serviço.
§ 12 Compete ao Conselho Federal a definição
da taxa de registro da ART e dos parâmetros a partir
dos quais caberá a cobrança.
§ 2° Aplicam-se aos conselhos a que se refere
esta lei as demais regras sobre as ART previstas na
Lei nº 6.496/77.
Art. 4º A partir da data da criação do Conselho
Federal dos Técnicos Industriais de nivel médio, os
Conselhos Federal e Regionais de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia a que se refere o art. 24 da
Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e os Conselho Federal e Regionais de Nutrição previstos no
art. 12 da Lei nO 6.583, de 20 de outubro de 1978, ficarão obrigados a:
1 - suspender toda a cobrança de dividas dos técnicos industriais e, no prazo de
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\r~s meses, transferir para o Conselho Regional com jurisdição sobre a região:
a) o cadastro de profissionais técnicos
industriais;
b) dados e documentos de cobrança
da divida ativa e das contribuições vincendas.
li - transferir em juizo às ações de cobranças de dividas ativas em beneficio dos
Conselhos Regionais de Técnicos Industriais.
111 - depositar em conta bancária do
respectivo Conselho Regional de Técnicos
Industriais o montante da anuidade pro rate
tempore recebida dos técnicos industriais,
correspondente ao perlodo restante do ano
de criação do Conselho Federal dos Técnicos Industriais de nlvel médio, com respectiva jurisdição.
Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogado o art. 84 da Lei nO 5.194, de
24 de dezembro de 1966.
Justificação
A categoria dos Técnicos Industriais abrange
cerca de 600 mil profissionais em todo o Pais. Desde
sua criação tem-lhe sido exigida a filiação ao Sistema
do Conselho de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
-CONFEA.
O Confea, porém, somente traz exigências à categoria, sem nada oferecer em contrapartida: os
cargos de Conselheiros são privativos dos profissionais de nlvel superior, o que faz como que qualquer processo de julgamento de técnicos industriaIs seja julgado apenas pelos que não o são, o que
tem trazido constante desrespeito ao princípio do julgamento pelos pares.
Tal principio, indispensável a que se faça justiça, tem sido verificado tanto na instituição do Tribunal
do Júri, como em todo o exame profissional dos conselhos de Fiscalização.
Neste sentido o Confea tem sido exceção,
quando se refere aos Técnicos Industriais.
Além disto, as atribuições dos Técnicos e Engenheiros não absolutamente distintas, de modo a não
oferecer subsldios técnicos e éticos aos profissionais
de nlvel superior para julgar profissionais de carreira
que não é a deles.
Observam-se, ainda, movimentos, no âmbito
dos engenheiros, no sentido de apoiar o presente
projeto de lei, com vistas a separar os profissionais de
nlvel médio do restante da categoria.

Agosto de 1999

Este apoiamento ,se deve, também, ao fato de
que, se a ausência de técnicos de nlvel médio entre
esta categoria, por sua vez, a presença destes produziria a estranha situação de que Engenheiros seriam
julgados, em matéria estritamente técnica, por profissionais de nlvel médio.
Por fim, quanto aos profissionais de nutrição e
dietética, vale ressaltar que o Conselho Federal de
Nutricionistas considera espúria a presença dos profissionais de nlvel médio em seu quadro de profissionais jurisdicionados, e somente tem admitido o registro nos conselhos regionais por meio de decisão em
processo judicial, já que, entendem os nutricionistas,
que seu Conselho restringe-se a profissionais de nlvel superior.
Desta forma, os profissionais de nlvel médio de
nutrição estão sem órgão fiscalizador, o presente projeto de lei promoverá, neste sentido a solução de tal
lacuna.
Vale ressaltar que a idéia que norteia tal Projeto
está em perfeita harmonia com a atual política governamental de desestatização de tais atividades, conforme claramente esboçado na Lei nO 9.649, de 27 de
maio de 1998.
Sala das Sessões, 18 de agosto de 1999. - Senador Ernandes Amorlm.
LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.649, DE 27 DE MAIO DE 1998
Dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios,
e dá outras providências.
Art. 58. Os serviços de fiscalização de profissões regulamentadas serão exercidos em caráter privado, por delegação do poder público, mediante autorização legislativa.
§ 1° A organização, a estrutura e o funcionamento dos conselhos de fiscalização de profissões
regulamentadas serão disciplinados mediante decisão do plenário do conselho federal da respectiva
profissão, garantindo-se que na composição deste
estejam representados todos seus conselhos regionais.
§ 2º Os conselhos de fiscalização de profissões
regulamentadas, dotados de personalidade jurldica
de direito privado, não manterão com os órgãos da
Administração Pública qualquer vínculo funcional ou
hierárquico.
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§ 3° Os empregados dos conselhos de flscalização de profissões regulamentadas são regidos pela
legislação trabalhista, sendo vedada qualquer forma
de transposição, transferência ou deslocamento para
o quadro da Administração Pública direta ou indireta.

lEI N° 5. 194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966
Regula o exercfclo das profissões
de Engenheiro, Arquiteto e Engenhelro-Agrônomo, e dá outras providências.

§ 42 Os conselhos de fiscalização de profis-

Art. 84. O graduado por estabelecimento de ensino agrlcola ou industrial de grau médio, oficiai ou reconhecido, cujo diploma ou certificado esteja registrado nas repartições competentes, só poderá exercer
suas funções ou atividades após registro nos Conselhos Regionais.
Parágrafo único. As atribuições do graduado referido neste artigo serão regulamentadas pelo Conselho Federal, tendo em vista seus currlculos e graus de
escolaridade,.

sões regulamentadas são autorizadas a fixar, cobrar
e executar as contribuições anuais devidas por pessoas flslcas ou jurldicas, bem como preços de serviços e multas, que constituirão receitas próprias, considerando-se titulo executivo extrajudicial a certidão
relativa aos créditos decorrentes.

§ 5° O controle das atividades financeiras e administrativas dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas será realizado pelos seus
órgãos Internos, devendo os conselhos regionais
prestar contas, anualmente, ao conselho federal da
respectiva profissão, e estes aos conselhos regionaIs.
§ 6· Os conselhos de fiscalização de profis·
sões regulamentadas, por constltulrem serviço público, gozam de Imunidade tributária total em relação aos seus bens, rendas e serviços.

§ 7· Os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas promoverão, até 30 de junho
de 1998, a adaptação de seus estatutos e regimentos ao estabelecido neste artigo.

§ 8° Compete à Justiça Federal a apreciação
das controvérsias que envolvam os conselhos de
fiscalização de profissões regulamentadas, quando
no exerclclo dos serviços a eles delegados, conforme disposto no caput.
§ 9" O disposto neste artigo não se aplica à
entidade de que trata a lei n· 8.906, de 4 de julho
de 1994.

........ , ........................................................ ,................. .
lEI N· 6.583, DE 20 DE OUTUBRO DE 1978
Cria os Conselhos Federal e Regionais de Nutricionistas, regula o seu funcionamento, e dá outras providências.
O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte lei:
CAPíTULO I
Dos Conselhos Federal e Regionais
de Nutricionistas
Art. 1Q Ficam criados o Conselho Federal e os
Conselhos Regionais de Nutricionistas com a finalidade de orientar, disciplinar e fiscalizar o exerclclo da
profissão de nutricionista, definida na lei nO 5,276, de
24 de abrJl de 1967.

(A Comissão de Assuntos Sociais decisão terminativa.)
PROJETO DE lEI DO SENADO
N2494, DE 1999

lEI N° 6.496, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1977
Institui a "Anotação de Responsabilidade Técnica" na prestação de serviços
de engenharia, de arquitetura e agronomia; autoriza a criação, pelo Conselho
Federal de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia - CONFEA, de uma Mútua de
Assistência Profissional; e dá outras providências.

........ ............................. , ............................................ .
;

Dispõe sobre o exercfclo da profissão de taxista e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
"
Art. 1" As atividades dos taxistas são reguladas
pelos preceitos desta lei, sem prejulzo das nOrmas
estabelecidas na Consolidação das leis do Trilbalho,
aprovada pelo Decreto-lei nO 5.452, de 1º de ma,io. de
1943, no que lhes for aplicável.
','
Parágrafo único, Considera-se taxista, para os
efeitos desta lei, o trabalhador habilitado para dirigir,
profissionalmente, veiculo automotor destinado ao
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transporte Individual, de pequenos grupos de passagelros, ou de bens, com permissão concedida pelos
munlcfplos para realizar esse transporte.
Art. 22 Ao taxista empregado são assegurados
os seguintes direitos:
I - remuneração mfnlma mensal não inferior a
três salários mfnlmos;
11 - comissão ajustada, não Inclufda no cálculo
da remuneração mfnima, Incidente sobre os selVlços
realizados e nunca inferior a três por cento do valor
das tarifas auferidas durante o seu trabalho;
111 - repouso semanal remunerado com, no mfnlmo, trinta e seis horas de duração;
IV - em caso de compensação de jornadas, repouso compensatório durante tempo equivalente ao
dobro do perfodo da jornada de trabalho em que ficar
à disposição do empregador.
Art. 32 Aos taxistas autônomos são assegu,'ados os direitos previstos no artigo anterior, sempre
que, organizados em sindicatos, cooperatias ou assoclações, firmarem contrato coletivo de trabalho com
proprietários de vefculos.
§ 12 O sindicato, cooperativa ou associação de
taxistas autônomos contratará seguro coletivo contra
acidentes de trabalho, realizará os recolhimentos prevldenciárlos e organizará a distribuição das comissões.
§ 22 Os estatutos dos sindicatos, cooperativas
ou associações de taxistas autônomos poderão prever hipóteses de exclusão de sindicalizados, cooperados ou associados que não cumprirem normas báslcas de trânsito, segurança, saúde, moral ou ética.
Art. 42 É vedado o desconto, do salário ou da remuneração dos taxistas empregados ou autônomos,
de quaisquer despesas realizadas com o vefculo ou de
prejufzos decorrentes da inadimplência de clientes.
Art. 52 Esta lei entra em vigor na data de sua publlcação.
Justificação
O exerclco da profissão de taxista deve, em
nosso en!endimento, merecer uma regulamentação
mlnlma. E certo que há uma tendência atual de adoção de normas flexlvels no Direito do Trabalho, mas
essa flexibilidade não pode atingir profissões ligadas
à saúde, educação e segurança. Os taxistas, ainda
que Indiretamente, são profissionais que desenvolvem atividade com reflexos na segurança pública.
Além disso, o táxi funciona freqüentemente como ambulância, levando pacientes aos hospitais e prestando socorro a vftlmas do trânsito. É preciso reconhecer, ainda mais, que no desempenho dessas nobres
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funções sociais os taxistas estão sujeitos ao risco de
acidentes e vulneráveis a assaltos.
Acreditamos que a regulamentação da profissão do taxista dará substrato legal para essa atividade
desenvolvida por classe numerosa, que se caracteriza
pela união entre seus pares e que merece a confiança
das comunidades nas quais trabalham. Além disso, a
existência de uma norma especifica nesse sentido
pode melhorar o atendimento aos turistas, com resultados favoráveis para a Indústria do turismo, fonte
Inesgotável de empregos. A aprovação dessa norma
pode, sem dúvida, trazer resultados positivos também
para o desempenho de outros setores da economia.
Elencamos, na propostas, um mfnimo de direitos: salário mfnlmo profissional, repouso semanal remunerado, comissões e compensação de jornadas.
Vedamos, por outro lado, posslvel descontos abusivos
Incidentes sobre a remuneração desses profissionais
como, por exemplo, cheques sem fundos recebidos de
clientes ou de despesas com danos causados involuntariamente ao veiculo ou mesmo com a manutenção
deste. Dessa forma, esperamos proteger a remuneração desses profissionais contra artiffcios tendentes a
reduzir a renda mfnima prevista para a profissão.
Há no texto, também, regras mfnimas para a hlpótese de contratação coletiva envolvendo sindicatos, cooperativas ou associações de taxistas autônomos. É inegável que os taxistas pertencem a uma categoria tendente ao associativismo e ao cooperativlsmo. Por essa razão, uma boa alternativa para o exercfcio da profissão envolve a criação dessas entidades. Nesse caso, estamos prevendo a garantia dos
direitos mfnimos previstos neste projeto, além de atrlbulr à organização criada responsabilidade pela contratação de seguro contra acidentes de trabalho, recolhimento de contribuições previdenciárias e repartição eqOltativa das comissões.
Para que as entidades criadas pelos taxistas
possam disciplinar o exercfcio profissional, estamos
propondo, também, norma que permite a exclusão
dos quadros daqueles trabalhadores autônomos que
não obedecerem à legislação do trânsito e às normas
mfnimas de segurança, de prevenção da saúde, de
moral ou ética.
Em face do exposto, esperamos contar com o
apolo dos nobres Senadores para a aprovação do
texto legal aqui proposto, pois com esta Iniciativa
acreditamos estar fazendo justiça para com uma categoria fundamental para o desenvolvimento econômico e social do Pafs.
Sala das Sessões, 18 de agosto de 1999. - Senador Sebastião Rocha.
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LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO·LEI N° 5.452, DE 1° DE MAIO DE 1943
Consolidação das Leis de Trabalho - CLT

(A Comissão de Assuntos Sociais Decisão TermInativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
N0 495, DE 1999
Dispõe sobre o beneffclo previdenciário complementar às vítimas e aos de-pendentes dos motoristas profissionais de
veículos automotores de cargo ou de passageiros vitimadas por ações tipificadas
como crimes e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art.10 A Lei nO 8.212 de 24 de julho de 1991,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 22 ................................................. .
111 - para o financiamento do beneffcio
complementar previdenciário devido aos
motoristas profissionais de velculos automo·
tores de cargo ou de passageiros, à contribuição social prevista no Inciso I será acrescida de 2%, (dois por cento) para as empre·
sas cuja a atividade preponderante seja o
transporte rodoviário de carga ou de passageiros, sem prejuízo do disposto no inciso
anterior."
Art. 2° A Lei nO 8.213 de 24 de julho de 1991,
passa a vigorar acrescida com as seguintes aiterações:
"Art. 18................................................ ..
IV - quanto ao segurado motorista pro·
fissional de velculos automotores de carga
ou de passageiros e seus dependentes:
a) adicional de aposentadoria por invalidez;
b) adicional de pensão por morte.
§ 3° A pensão por morte decorrente de
aposentadoria por invalidez acrescida do
adicionai previsto na allnea a do inciso IV
deste artigo não será acrescida do adicional
previsto na allnea b do mesmo artigo.
Art. 46 .................................................. .
§ 3" O valor da aposentadoria por in·
validez devida ao segurado motorista profissional de velculos automotores de carga ou
.<le passageiros, cuja invalidez seja decorrente da prática de violência tipificada como
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crime, durante o exerclcio profissional, será
acrescido de 30% (trinta por cento).

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

Art. 75 ................................................. ..
Parágrafo único. O valor da pensão
por morte devida aos dependentes do segurado motorista profissional de velculos automotores de carga ou de passageiros, cuja
morte seja decorrente da prática de violência tipificada como crime, durante o exercielo profissional será acrescida de 30% (trln·
ta por cento)."
Art. 3" A contribuição a cargo da empresa ou
do empregador prevista no inciso lIi, do art. 22, da
Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991, poderá ser de·
duzida em dobro do Imposto de Renda devido nos
termos de regulamentação baixada pela Receita Fe·
derai.
Art. 4" A contribuição social adicionai para a Seguridade Social prevista no Inciso 111 do art. 22, da Lei
nO 8.212, de 24 de julho de 1991, será exlglvel90 (noventa) dias após a publicação desta lei.
Art. 5º O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta lei no prazo de 90 (noventa) dias.
Art. 62 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
A proposição que ora apresentamos vem preencher um vazio legal existente em nosso País, que não
dá a devida proteção às vítimas de violência ocorridas
durante o transporte de cargas e de passageiros.
São inúmeros os crimes praticados contra os
motoristas profissionais, que no exerclclo profissional
são vitimas de homicídios, lesões corporais, seqUestro e outros crimes.
Na maioria dos casos os motoristas são ainda
pessoas jovens, que deixam Inúmeros dependentes
em dificuldades financeiras.
Preocupado com essa ~ituação, propomos aite·
rações a legislação pevidenciária a do de possibilitar
o pagamento de beneffclo complementar na forma de
adicionai de aposentadoria por invaliqez e de adicionai de pensão por morte, no valor de 30% (trinta por
cento) do salário de benefício.
Como nenhum beneffcio pode ser criado ou majorado (art. 195, IV, da CF) sem a respectiva fonte de
custeio, Institulmos contribuição social adicional a
cargo das empresas, mas com o diferenciai a dedução em dobro para fins do Imposto de Renda.
Com esta medida pretendemos punir a União
que tem a maior malha rodoviária do Pais e não ofere-
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ce a devida segurança nas estradas combatendo
adequadamente as organizações criminosas dedicadas ao roubo de cargas e de passageiros.
Esperamos assim, o apolo de todos os Senhores e Senhoras Parlamentares.
Sala das Sessões, 12 de agosto de 1999. - Senador Sebastião Rocha.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N" 8.212 DE 24 DE JULHO DE 1991
Dispõe sobre a Organização da Seguridade Social, Institui Plano de CusteIo, e dá outras providências.

CAPfTULO IV
Da Contribuição da Empresa
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, des·
tinada a Seguridade Social, além do disposto no art.
23, é de:
1- 20% (vinte por cento) sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer Htulo, no
decorrer do mês, aos segurados empregados empresários, trabalhadores avulsos e autônomos que lhe
prestem serviços.
11 - para o financiamento da complementação
das prestações por acidente do trabalho, dos seguintes percentuais, Incidentes sobre o total das remunerações pagas ou creditadas no decorrer do mês aos
segurados empregados e trabalhadores avulsos;
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja
atividade preponderante o risco de acidentes do trabalho sejam considerados leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em
cuja atividade preponderante esse risco seja considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja
atividade preponderante esse risco seja considerado
grave;
§ 1" No caso de bancos comerciais, bancos de
investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas·
econômicas, sociedades de crédito, financiamento e
investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades de corretores, distribuidores de tftulos e valores mobiliários, empresa de arrendamento mercantil,
cooperativas de crédito, empresas de seguro privado
e de capitalização, agentes autônomos de seguros
privados, e de crédito e entidades de preVidência privada aberta e fechadas, além das contribuições referidas neste artigo e no art. 23, é devidas a contribuição adicional de 2,5% (dois inteiros e cinco décimos
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por cento) sobre a base de cálculos definido no Inciso
I deste artigo.
§ 2" Não integram a remuneração as parcelas
de que trata o § 8" do art. 28.
§ 3" O Ministério do Trabalho e da Previdência
Social poderá alterar, com base nas estatfsticas de
acidentes do trabalho apurados em inspeção, o enquadramento de empresas para efeito da contribuição a que as refere o inciso 11 deste artigo, a fim de estimular investimentos em prevenção de acidentes.
§ 4º O Poder Executivo estabelecerá na forma
da iei, ouvido o Conselho Nacional de Seguridade Social, mecanismos de estfmulo as empresas que se utilizem de empregados portadores de deficiência ffsica
sensorial e ou mental, com desvio do padrão médio.
LEI N" 8.213 DE 24 DE JULHO DE 1991
Dispõe sobre os Planos de BeneUclos da Previdência Social e da outras provIdências.
Art. 18. O Regime Geral da Previdência Social
compreende as seguintes prestações, devidas inclusive em razão de eventos decorrentes de acidente do
trabalho, expressas em beneffcios e serviços:
1 - quanto ao segurado:
a) aposentadoria por Invalidez;
b) aposentadoria por idade;
c) aposentadoria por tempo de serviço;
d) aposentadoria especial;
e) auxilio-doença;
f) salário-famllia;
g) salário-maternidade;
h) auxilio-acidente;
I) (Revogado Pela Lei nO 8.870, de 15-4-1994.)
" - quanto ao dependente:
a) pensão por morte;
b) auxilio-reclusão.
111 - quanto ao segurado e dependente:
a) (Revogado pela Lei nO 9.032, de 28-4-1995.)
b) serviço social;
c) reabilitação profissional.
§ 1° Somente poderão beneficiar-se do auxIlio-acidente os segurados incluldos nos incisos I, VI e
VII do art. 11 desta LeI.
O § 12 com redação dada pela Lei nº 9.032, de

28-4-95.
§ 2" O aposentado pelo Regime Geral da Previdência Soclal- RGPS que permanecer em atividade
sujeita a este Regime, ou a ela retomar, não fará jus a
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prestação alguma da Previdência Social em decorrêncla do exerclcio dessa atividade, exceto ao salário-famllia, reabilitação profissional e ao auxllio-acidente, quando empregado.
O § 22 com redação dada pela Lei n2 9.032, de
28-4-95.
Art. 44. A aposentadoria por invalidez, inclusive
a decorrente de acidente do trabalho, consistirá numa
renda mensal correspondente a 100% (cem por cento) do salário-de-beneflcio, observado o disposto na
Seção 111, especialmente no art. 33 desta Lei.
Caput com redação dada pela Lei nO 9.032, de
28-4-1995.
§ 1° No cáiculo do acréscimo previsto na alfnea
a, deste artigo, será considerado como período de
contribuição o tempo em que o segurado recebeu auxllJo-doença ou outra aposentadoria por invalidez.
Revogado tacitamente em virtude da exclusão
da alfnea a, quando da nova redação do caput deste
artigo.
§ 2 2 Quando o acidentado do trabalho estiver
em gozo do auxilio-doença, o valor da aposentadoria
por invalidez será igual ao do auxilio-doença se este,
por força de reajustamento, for superior ao previsto
neste artigo.
Art. 75. O valor mensal da pensão por morte, inclusive a decorrente de acidente do trabaiho, consistirá numa renda mensal correspondente a 100% (cem
por cento) do salário-de-beneflcio, observado o disposto na Seção lIi, especialmente no art. 33 desta
Lei.

(À Comissão de Assuntos Sociais decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
N0 496, DE 1999
Dispõe sobre o benefício previdenciário complementar às vrtlmas e aos dependentes dos motoristas profissionais
de velculos automotores de carga ou de
passageiros, decorrente de acidente de
trânsito, e dá outras providências.

O Congresso Nacionai decreta:
Art. 1" A Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 22 ................................................. .

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

111 - para o financiamento do benelfcio
complementar previdenciário devido aos
motoristas profissionais de velcuios automotores de carga ou de passageiros, a contri-
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buição social prevista no inciso I será acrescida de 0,5% (cinco décimos por cento) para
as empresas cuja atividade preponderante
seja o transporte rodoviário de carga ou de
passageiros, sem prejuízo do disposto no
Inciso anterior."
Art. 2º A Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 18................................................. .
IV - quanto ao segurado motorista profissional de velculos automotores de carga
ou de passageiros e seus dependentes:
a) adicional de aposentodoria por invalidez;
b) adicional de pensão por morte;
§ 3° A pensão por morte decorrente de
aposentadoria por invalidez, já acrescida do
adicional previsto na alfnea a do inciso IV
deste artigo, não cumulará o adicional previsto na alfnea b do mesmo inciso.
Art. 44 ................................................. ..

..............................................................
§ 3º O valor da aposentadoria por invalidez, devida ao segurado motorista profissional de velculos automotores de carga ou de
passageiros, será acrescido de 30% (trinta
por cento), quando a invalidez for decorrente
de acidente de trânsito ocorrido durante o
exerclcio profissional, ocasionado por:
I - defeitos na pista de rolamento;
11 - sinalização inadequada, insuficiente ou inexistente;
lIi - ausência de proteção adequada
para o trânsito do veiculo;
IV - negligência do responsável pela
manutenção, conservação e recuperação da
rodovia;
V - outras situações definidas em regulamento.
Art. 75 ................................................. ..
Parágrafo único. O valor da pensão
por morte, devida aos dependentes do segurado motorista profissional de velculos
automotores de carga ou de passageiros,
cuja morte seja decorrente de acidente de
trânsito ocorrido durante o exercfcio da profissão, nos termos do disposto nos incisos
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oe I a V do § 3" do art. 44 desta Lei, será
acrescido de 30% (trinta por cento)."
Art. 3" A contribuição social adicionai para a
Seguridade Sociai prevista no inciso ill do art. 22 da
Lei nO 8.212, de 24 de juiho de 1991, será exiglvel
noventa dias após a publicação desta Lei.
Art. 4" O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta Lei no prazo de noventa dias.
Art. 5" Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
A proposição que ora apresentamos vem preencher um vazio legal existente em nosso Pais, que não
dá a devida proteção às vitimas de acidentes ou violência ocorrida durante o transporte de carga e de
passageiros.
São inúmeros os acidentes de trânsito com vitimas fatais ou com seqüelas que deixam inválidos
os motoristas profissionais, obrigados a trafegar por
rodovias em péssimas condições de conservação e
manutenção.
Preocupados com essa situação, propomos alterações na legislação previdenciária a fim de possibilitar o pagamento de beneficio complementar, na
forma de adicional de aposentadoria .por invalidez e
de adicional de pensão por morte, no valor de 30%
(trinta por cento) do salário-de-beneflcio.
Como nenhum beneficio pode ser criado ou
majorado (art. 195, IV, da CF) sem a respectiva fonte de custeio, institulmos contribuições social adicionai a cargo das empresas, mas com um diferencial,
a dedução em dobro para fins do Imposto de Renda
Com esta medida pretendemos punir a União,
que tem a maior malha rodoviária do Pais e não oferece a devida segurança nas estradas, com vistas
ao combate adequado às organizações criminosas
dedicadas ao roubo de cargas e de passageiros.
Esperamos, assim, o apolo dos Senhores Senadores para a aprovação deste projeto.
Sala das Sessões, 18 de agosto de 1999 - Senador Sebastião Rocha.
LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N° 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991
Dispõe sobre a organização da Seguridade Social, Institui Plano de Custeio, e dá outras providências.

....................................................................................
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CAPíTULO IV
Da Contribuição da Empresa

Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do disposto no art. 23, é de:
1- 20% (vinte por cento) sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, a qualquer titulo, no
decorrer do mês, aos segurados empregados, empresários, trabalhadores avulsos e autônomos que
lhes prestem serviços;
11 - para o financiamento da complementação
das prestações por acidentes do trabalho, dos seguintes percentuais incidentes sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do
mês, aos segurados empregados e trabalhadores
avulsos;
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja
atividade preponderante o risco de acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em
cuja atividade preponderante esse risco seja considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja
atividade preponderante esse risco seja considerado
grave.
§ 12 No caso de bancos comerciais, bancos de
investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas
econômicas, sociedades de crédito, financiamento e
investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretores, distribuidoras de títulos e vaiores
mobiliários, empresas de arrendamento mercantil,
cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de seguros privados e de crédito e entidades de previdência
privada abertas e fechadas, além das contribuições
referidas neste artigo e no art. 23, é devida a contribuo
ição adicional de 2,5% (dois inteiros e cinco décimos
por cento) sobre a base de cálculo definido no inciso 1
deste artigo
§ 2° Não integram a remuneração as parcelas
de que trata o § 82 do art. 28.
§ 3" O Ministério do Trabalho e da Previdência
Social poderá alterar, com base nas estatisticas de
acidentes do trabalho, apuradas em inspeção, o enquadramento de empresas para efeito da contribuição a que se refere o inciso 11 deste artigo, a fim de estimular investimentos em prevenção de acidentes.
§ 4° O Poder Executivo estabelecerá, na forma
da lei, ouvido o Conselho Nacional da Seguridade Social, mecanismos de estimulo às empresas que se uti·
Iizem de empregados portadores de deficiência flsica,
sensorial e ou mental, com desvio d~ padrão médio .
....................................................................................
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LEI N· 8.213 DE 24 DE JULHO DE 1991
Dispõe sobre os Planos de BenefIcios da Previdência Social e da outras providências_

....................................................................................
Art. 18. O Regime Geral de Previdência Social
compreende as seguintes prestações, devidas Inclusive em razão de eventos decorrentes de acidente do
trabalho, expressas em beneficies e serviços:
1 - quanto ao segurado:
a) aposentadoria por Invalidez;
b) aposentadoria por idade;
c) aposentadoria por tempo de serviço;
d) aposentadoria especial;
e) auxilio-doença;
f) salário-famflia;
g) salário-maternidade;
h) auxilio-acidente;
I) (Revogado pela Lei nO 8.870, de 15-4-94.)
11 - quanto ao dependente:
a) pensão por morte;
b) auxilio-reclusão.
111 - quanto ao segurado e dependente:
a) (Revogado pela Lei nO 9.032, de 28-4-95.)
b) serviço social;
c) reabilitação profissional
§ 1· Somente poderão beneficiar-se do auxIlio-acidente os segurados incluldos nos Incisos I, VI e
VII do art. 11 desta lei.
O § 1· com redação dada pela Lei nO 9.032, de
28-4-95.
§ 2· O aposentado pelo Regime Geral de PrevidênciÇ! Social - RGPS que permanecer em atividade
sujeita a este Regime, ou a ela retomar, não fará jus a
prestação alguma da Previdência Social em decorrência do exercfcio dessa atividade, exceto ao salárlo-famflla, reabilitação profissional e ao auxIlio-acidente, quando empregado.
O § 2· com redação dada pela Lei n· 9.032, de
28-4-95.
Art. 44 A aposentadoria por invalidez, inclusive
a decorrente de acidente do trabalho, consistirá numa
renda mensal correspondente a 100% (cem por cento) do salário-de-beneffcio, observado o disposto na
Seção 111, especialmente no art. 33 desta lei.
Caput com redação dada pela Lei nO 9.032, de
28-4-95.
§ 1° No cálculo do acréscimo previsto na allnea
a deste artigo, será considerando como periodo de
contribuição o tempo em que o segurado recebeu auxilio-doença ou outra aposentadoria por Invalidez.
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Revogado tacitamente em virtude da exclusão
da allnea a quando da nova redação do caput deste
artigo.
§ 2· Quando o acidentado do trabalho estiver
em gozo de auxflio-doença, o valor da aposentadoria
por Invalidez será Igual ao do auxfllo-doença se este,
por força de reajustamento, for superior ao previsto
neste artigo.
Art. 75 O valor mensal da pensão por morte, Inclusive a decorrente de acidente do trabalho, consistirá numa renda mensal correspondente a 100% (cem
por cento) do salárlo-de-beneffclo, observado o disposto na Seção 111, especialmente no art. 33 desta lei.

(A Comissão de Assuntos Sociais decisão-terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
NR 497, DE 1999-COMPLEMENTAR
Autoriza o Poder Executivo a criar a
Região Integrada de Desenvolvimento do
Amapá e Pará - RIAPA e Instituir o Programa Especial de Desenvolvimento do
Delta do Rio Amazonas e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1· Fica o Poder Executivo autorizado a criar,
para efeitos de articulação de ação administrativa da
União e dos Estados do Pará e Amapá, de acordo
com o que estabelecem os arts. 21, Inciso IX, 43, § 1",
Inciso I e 48, Inciso IV, da Constituição Federal a Região Integrada de Desenvolvimento do Amapá e Pará
- Rlapa.
§ 1" A Região Integrada de que trata este artigo
será constltuida pelos Munlcfplos de Laranjal do Jari,
Macapá, Mazagão, Santana e Vitória do Jari, no Estado do Amapá e de Afuá, Almelrlm, Anajás, Belém,
Breves, Chaves, Gurupá, Prainha e Monte Alegre, no
Estado do Pará.
§ 2" Os munlcfplos que vierem a ser constltufdos a partir de desmembramento de território de munlcfplo citado no § 1" deste artigo passarão a compor,
automaticamente, a Rlapa.
Art. 2" Fica o Poder Executivo autorizado a criar
um conselho administrativo para coordenar as atividades a serem desenvolvidas na Rlpama.
Parágrafo único. As atribuições e a composição
do conselho de que trata este artigo serão definidas
em regulamento, dele participando representantes
dos estados e munlcfplos abrangidos pela Rlapa.
Art. 3" Consideram-se de Interesse da Rlapa os
serviços públiCOS comuns e utilizados pelos munlcfplos que a Integram, especialmente aqueles relaciona-
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dos às áreas de infra-estrutura e de geração de empregos, saúde e educação.
Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a instituir o Programa Especial de Desenvolvimento do Delta do Rio Amazonas.
§ 12 O Programa Especial de Desenvolvimento
do Delta do Rio Amazonas, ouvidos os órgãos competentes, estabelecerá, mediante convênio, normas e
critérios para unificação de procedimentos relativos
aos serviços públicos, abrangidos tanto os federais e
os de responsabilidade de entes federais, como
aqueles de responsabilidade dos entes federados referidos no art. 1º, especialmente em relação a:
I - tarifas, fretes e seguros, ouvido o Ministério
da Fazenda;
11 - linhas de crédito especiais para atividades
consideradas prioritárias;
111 - isenções e Incentivos fiscais, em caráte,
temporária, de fomento a atividades produtivas em
programas de geração de emprego e fixação de
mão-de-obra;
§ 2º O Programa Especial de Desenvolvimento
do Delta do Rio Amazonas estabelecerá formas de
estfmulo à ação consorciada entre as entidades federais, estaduais e municipais atuantes na área da Riapa.
§ 3º O Programa Especial de Desenvolvimento
do Delta do Rio Amazonas será coordenado pelo
conselho administrativo referido no art. 2º
Art. 52 Os programas projetos prioritários para
a região abrangida pela Ripama, com especial ênfase
para os relativos à infra-estrutura básica e geração de
empregos, serão financiados com recursos:
I- de natureza orçamentária que lhe forem destinados pela União, na forma da lei;
11 - de natureza orçamentária que lhe forem
destinados pelos Estados do Pará e do Amapá e pelos municrpios abrangidos pela Riapa de que trata
esta Lei Complementar;
111 - de operações de crédito externas e internas.
Art. 62 A União poderá firmar convênios com os
Estados do Pará e do Amapá e os municrpios referidos no § 1º, com a finalidade de atender ao disposto
nesta Lei Complementar.
Art. 72 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

e

Justificação
A disparidade inter e intra-reglonal existente no
Pars não será superada sem uma intervenção determinada do Poder Público. O reconhecimento dessa
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assertiva evidencia-se em vários dispositivos constitucionais que tratam da organização e do desenvolvimento de ações tendo em vista a superação daqueles
desequilíbrios.
Uma das faces mais complexas do problema
consiste exatamente em harmonizar o desenvolvimenta de áreas situadas entre dois ou mais pólos,
que exercem atração e desempenham papéiS diversificados no suprimento de serviços e empregos à população daquelas áreas intermediárias.
Tal é o caso da região situada entre as capitais
dos Estados do Amapá e do Pará - Macapá e Belém
- na qual se inclui a ilha de Marajó, composta por,
aproximadamente, 12 municípios dependentes ora
de uma, ora de oulra capital no que tange aos serviços públicos o que, naturalmente, provoca dificuldades para os Governos de ambos os estados.
Esse caso ajusta-se perfeitamente ao dispositivo da Carta Magna que prevê a necessidade de lei
complementar para dispor sobre as condições de integração de regiões em desenvolvimento (art. 43, §
1º, I).
A região de que trata a presente proposição já
foi reconhecida pela Secretaria de Poifticas Regionais do Regionais do Ministério do Planejamento e
Orçamento - SEPREIMPO, bem como pela Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia SUDAM, como uma das mais promissoras da Amazônia, tendo sido contemplada como parte de um dos
SUb-espaços estruturados do Programa de Desenvolvimento Integrado da Amazônia, o Eixo Equatorial-Atiântico.
A região vem observando acentuada dinamização de agroindústria de produtos regionais, o que
provocou aproveitamento maciço de terras e a possibilidade de geração de empregos. Além desse tipo de
atividade, é expressivo o potencial disponrvel para a
aquicultura, mineração e turismo. Justifica-se, assim,
um esforço coordenado para criar condições de apoio
ao desenvolvimento das atividades econômicas locais, por intermédio do adequado aporte de serviços de
Infra-estrutura.
A presente proposição inspira-se na Lei Complementar nQ 94/98 que criou a Região Integrada de
Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno RIDE, recentemente sancionada. As razões que determina a aprovação dessa lei em tudo se assemelham às questões da área do Delta do Rio Amazonas,
justificando, ainda mais, a propriedade e coerência da
presente proposição.
'
Submeto, portanto, o projeto de lei complementar para a criação da Região Integrada de Desenvolvi-
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mento Amapá e do Pará - RIAPA à consideração de
meus pares, certo de contar com seu apolo para sua
aprovação.
Sala das Sessões, 18 de agosto de 1999. - Senador Sebastião Rocha.
LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUiÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
'Art. 21. Compete à União:

....................................................................................
IX - elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econônmlco e social;
Das Regiões

......................................................................., ........... .
Art. 43. Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um mesmo complexo geoeconômico e social, visando a seu desenvolvimento e
à redução das desigualdades regionais.
§ 1· Lei complementar disporá sobre:
I - as condições para integração de regiões em
desenvolvimento;
111 - a composição dos organismos regionais
que executarão, na forma da lei, os planos regionais,
integrantes dos planos nacionais de desenvolvimento
econômico e social, aprovado juntamente com estes.
Das Atribuições do Congresso Nacional
Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a
sanção do Presidente da República, não exigida esta
para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre
todas as matérias de competência da União, especialmente sobre:
IV - planos e programas nacionais, regionais e
setoriais de desenvolvimento;
(A ComIssão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
N· 498, DE 1999
Cria a Zona de Livre Comércio do Munlcfplo
de Olapoque, Estado do Amapá, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1· É criada a Zona de Livre Comércjo- ZLC,
de Olappque, Estado do Amapá, a qual compreende
a extensão integral do Munlcfpio de mesmo nome.
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Art. 2" Fica instituldo regime fiscal especial para
a ZLC de Oiapoque, definido nesta lei.
Parágrafo Único. Podem beneficiar-se do regime referido no caput deste artigo as empresas autorizadas a operar na ZLC.
Art. 3· A entrada, na ZLC, de mercadorias de
proveniência estrangeira far-se-á coma suspensão
do Imposto de Importação e do Imposto sobre Produtos Industrializados, convertida em isenção, quando
forem elas destinadas a:
I - vendas na mesma ZLC, para consumo e uso
dentro de seu perlmetro;
11 - beneficiamento e transformação industrial
de matérias primas minerais e demais origens extrativas, bem como agrlcolas e da pecuária e pisicuitura,
consideradas a vocação local e a capacidade de produção Instalada na região;
111- operação de atividades de turismo e demais
serviços na mesma ZLC;
IV - exportação.
Art. 42 Serão também habilitados os interessados em obter a conversão em isenção dos impostos
suspensos nos termos do art. 32 , quando se tratar de:
I - bagagem acompanhada de viajantes, observados os limites fixados pela Secretaria da Receita
Federal, do Ministério da Fazenda;
11 - remessas postais para o restante do Pais,
nas condições detennlnadas pela legislação especifica.
Art. 52 Excetuados os caso previstos nos artigos
3· e 4·, as mercadorias de proveniência estrangeira,
que salrem da ZLC para o restante do Pais, estarão
sujeitas à tributação no momento de sua internação,
sendo tratadas, para efeitos fiscais e administrativos,
como importações nonnais.
Art. 62 As importações de mercadorias destinadas à ZLC ficam sujeitas aos procedimentos normais
de Importação, necessários ao desemprego aduaneiro.
Art. 7" Os bens nacionais ou nacionalizados
destinados à ZLC estarão Isentos do Imposto sobre
Produtos Industrializados, quando destinados às atividades Indicadas nos incisos do art. 3· desta lei.
Parágrafo único. É concedldQ crédito do Imposto sobre Produtos Industrializados, relallvos às matérias primas e demais Insumos empregados na transformação industrial dos bens a que se 'refere o caput.
Art. 8· Excluem-se dos beneficios ilscals assegurados por esta lei, os seguintes produtos:
I - armas e munições;
11 - velculos de passageiros, exCeto ambulâncias, carros funerários, carros celulares e jipes;
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- bebidas alcoólicas, exceto as poslçoes
2208_10 e 2208.90.0100, da Nomenclatura Brasileira
de Mercadorias;
IV - produtos de perfumaria, toucador e cosmét1cos;
V - bens finais de Informática;
VI - fumo e seus derivados_
Art. 92 O Poder Executivo regUlamentará a apllcação dos regimes aduaneiros especiais das mercadorias de proveniência estrangeira destinadas à ZLC,
bem como os dos bens que dela salrem.
Art. 10. O Banco Central do Brasil estabelecerá
os procedimentos cambiais aplicáveis às transações
realizadas no âmbito da ZLC.
Art. 11. O limite global para as Importações da
ZLC será determinado pelo Poder Executivo, conforme os critérios aplicados em relação às demais Zonas de Livre Comércio autorizadas a funcionar no
Pais.
Art. 12. A ZLC de Olapoque será administrada
pela Superintendência da Zona Franca de Manaus SUFRAMA.
Parágrafo único. A organização e o funcionamento da ZLC, e a adequação das estruturas da Suframa serão regulamentados pelo Poder Executivo,
em consonância com o sistema adotado nas demais
Zonas de Livre Comércio em operação na Região
Norte do Pllls.
Art. 13. As Isenções e beneficios inslltuldos por
esta Lei valerão pelo prazo de vinte e cinco anos, a
contar da implantação da ZLC.
Art. 14. Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
No Munlcfplo de Olapoque, Estado do Amapá, a
atividade econômica é bastante reduzida, fundamentalmente em função da situação de Isolamento em
que se localiza ese munlcfpio.
Esse quadro torna-se ainda mais grave pelo fato
de redundar em desemprego, favelização decorrentes da carência de oportunidades de sustentação, fenômenos que Já vem sendo observados naquela localidade, bem como nos vizinhos munlclplos, ao mesmo tempo em que a proximidade das fronteiras Internacionais possibilita a difusão do contrabando, até
como alternativa econômica, ainda que Ilegal e lamentável.
Considerando o cenário ora exposto, torna-se
urgente a busca de alternativas que visem pOSSibilitar
a manutenção do desenvolvimento da região e sua
sustentação sócio-econômica.
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Insere-se, pois, o projeto ora proposto num processo de dinamização da atividade econômica de Oiapoque e região, com o advento de uma Zona de Livre Comércio, a ser incentivado por melo da promoção de seu potencial comercial" da prestação de serviços e da Industrialização de insumos regionais, que,
certamente, se refletirá em aumento da geração de riqueza na sua microrregião, e no Estado do Amapá
como um todo, aliviando a grave escassez de emprego e de geração de receita fiscal que, neste momento,
atingem pesadamente o municlpio e o Estado, sem
perspectiva de reversão.
Sala das Sessões, 18 de agosto de 1999. - Senador Sebastião Rocha.
(À Comissão de Assuntos Econômicos
_ decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
NQ 499, DE 1999
Cria a Zona de Livre Comércio do
Município de Laranjal do Jari, Estado do
Amapá, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 É criada a Zona de Livre Comércio - ZLC
- de Laranjal do Jari, Estado do Amapá, a qual compreende a extensão Integral do Municlpio de mesmo
nome.
Art. 22 Fica Inslltufdo regime fiscal especial para
a ZLC de Laranjal do Jari, definido nesta lei.
. Parágrafo Único. Podem beneficiar-se do regime referido no caput deste artigo as empresas autorizadas a operar na ZLC.
Art. 32 A entrada, na ZLC, de mercadorias de
proveniência estrangeira far-se-á com a suspensão
do Imposto de Importação e do Imposto sobre Produtos Industrializados, convertida em isenção, quando
forem elas destinadas a:
1- vendas na mesma ZLC, para consumo e uso
dentro de seu perfmetro;
11 - beneficiamento e transformação industrial
de matérias-primas minerais e demais origens extrati·
vas, bem como agrfcolas e da pecuária e piscicultura,
consideradas a vocação local e a capacidade de produção instalada na região;
111- operação de atividades de turismo e demais
serviços na mesma ZLC;
IV - exportação.
Art. 42 Serão também habilitados os interessados em obter a conversão em isenção dos impostos
suspensos nos termos do art. 3·, quando se tratar de:
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1- bagagem acompanhada de viajantes, observados os limites fixados pela Secretaria da Receita
Federal, do Ministério da Fazenda;
11- remessas postais para o restante do Pais, nas
condições determinadas pela legislação especifica.
Art. 52 Excetuados os casos previstos nos artlgos 3" e 4", as mercadorias de proveniência estrangelra, que salrem da ZLC para o restante do Pais, estarão sujeitas à tributação no momento de sua internação, sendo tratadas, para efeitos fiscais e administrativos, como importações normais.
Art. SO As importações de mercadorias destinadas
à ZLC ficam sujeitas aos procedimentos normais de importação, necessários ao desembaraço aduaneiro.
Art. 72 Os bens nacionais ou nacionalizados
destinadas à ZLC estarão Isentos do Imposto sobre
Produtos Industrializados, quando destinados às atividades indicadas nos Incisos do art. 3" desta lei.
ParágrafO único. É concedido crédito do Imposto sobre Produtos Industrializados, relativo às matérias primas e demais Insumos empregados na transformação industrial dos bens a que se refere o caput.
Art. 8" Excluem-se dos beneffcios fiscais assegurados por esta lei, os seguintes produtos:
I - armas e munições;
11 - velculos de passageiros, exceto ambulâncias, carros funerários, carros celulares e jipes;
111 - bebidas alcoólicas, exceto as posições
2208.10 e 2208.90.0100, da Nomenclatura Brasileira
de Mercadorias;
IV - produtos de perfumaria, toucador e cosméticos;
V - bens finais de informática;
VI - fumo e seus derivados.
Art. 9" O Poder Executivo regulamentará a aplicação dos regimes aduaneiros especiais das mercadorias de proveniência estrangeira destinadas à ZLC,
bem como os dos bens que dela salrem.
Art. 10. O Banco Central do Brasil estabelecerá
os procedimentos cambiais aplicáveis às transações
realizadas no âmbito da ZLC.
Art. 11. O limite global para as Importações da
ZLC será determinado pelo Poder Executivo, conforme
os critérios aplicados em relação às demais Zonas de
Livre Comércio autorizadas a funcionar no Pais.
Art. 12. A ZLC de Laranjal do Jari será administrada pela Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA.
Parágrafo único. A organização e o funcionamento daZLC, e a adequação das estruturas da Suframa serão regulamentados pelo Poder Executivo
em consonância com o sistema adotado nas demal~
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Zonas de Livre Comércio em operação na região Norte do Pais.
Art. 13 As isenções e beneffcios instituldos por
esta Lei valerão pelo prazo de vinte e cinco anos, a
contar da implantação da ZLC.
Art. 14 Esta lei entrará em vigor na data da sua
publicação.
Justificação
No Municlpio de Laranjal do Jari, Estado do
Amapá, tem ocorrido esvaziamento do comércio locai, em função da diminuição da atividade econômica
da região, fundamentalmente dependente do Projeto
Jari, ora em decllnio.
Esse quadro torna-se ainda mais grave pelo fato
de redundar em desemprego favelização e banditismo decorrentes da carência de oportunidade, bem
como nos vizinhos munlclpios.
Considerando a Incerteza da continuidade do
referido Projeto Jari, bem como sua forma de relacionamento com a comunidade regional, no caso de
uma eventual transferência do controle acionários
para outros entes econômicos, nacionais ou estrangeiros, torna-se urgente a busca de alternativas que
visem possibilitar a manutenção do desenvolvimento
da região e sua sustentação socioeconômlca.
Insere-se, pois, o projeto ora proposto num processo de dinamização da atividade econômica de Laranjal do Jari e região, com o advento de uma Zona de
Livre Comércio, a ser incentivado por meio da promoção de seu potencial comercial, da prestação de serviços e da Industrialização de insumos regionais, que,
certamente, se refletirá ern aumento da geração de riqueza na sua microregião, e no estado do Amapá
como um todo, aliviando a grave escassez de emprego e de geração de receita fiscal que, neste momento,
atingem pesadamente o munlclpio e o Estado, sem
perspectiva de reversão.
Sala das Sessões, 18 de agosto de 1999. - Senador Sebastião Rocha.

(À Comissão de Assuntos Econômicos
- decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI N" 500, DE 1999
Dispõe sobre o trabalho penitenciário alterando os arts. 28, 29 e 36 da
Lei n" 7.210, de 11 de julho de 1984, e o
ar!. 34 do Decreto-Lei n" 2.848 de 7 de
dezembro de 1940.
Art. 12 O art. 28 da Lei n" 7.210, de llde julho
de 1984, passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos, renumerando-se o atual § 1" como § 22;
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"Art. 28.

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

§ 1· O condenado a pena pr;vativa de
liberdade está obrlagdo a cumprir jornada
diária de trabalho dentro ou fora do estabelecimento, excetuando-se os condenados
de grande e comprovada perlQulosldade.
§ 2· ...................................... ,;;: ........ ..
§ 3. O trabalho do preso está sujeito
ao regime da Consolidação das leis do Trabl:jlho ..
Art. 2· Os arts. 29 e 36 da lei nº 7.210, de 1984,
passa a vigorar com a seguinte redação;
Art. 29. O trabalho do preso será remunerado mediante regime que tenha a
base de cálculo aferida pela unidade de
tempo-hora, ou pela unidade de obra, devendo a remuneração mlnlma mensal acomodar-se ao salário mlnimo ao piso da categoria profissional respectiva.
Art. 36. O preso em regime semi-aberto
ou aberto desenvolverá trabalho externo somente em serviço ou obras públicas realizadas por órgãos da Administração Direta ou
Indireta, desde que tomadas as cautelas contra afuga e em favor da disciplina.

§ 1· ....................................................... .

§ 2· ...................................................... .
§ 3· É admissivel o trabalho externo
para os presos em regime fechado, quando
se enquadrar, de acordo com o regime progressivo, nos critérios do regime semi-aberto.
Art. 3·.0 § 1· do art. 34 do Decreto-lei n· 2.840,
de 7 de dezembro de 1940, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 34 ................................................. .
§ 1· O condenado está obrigado a cumprir jornada diária de trabalho dentro ou fora
do estabelecimento, no perlodo diurno, e sujeito a Isolamento durante o repouso noturno,
remunerado conforme o previsto no art. 29.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
Com a reforma penal ocorrida em 1984, o Código Substantivo Penal sofreu várias modificações visando sua atualização e melhor eficácia.

Agosto de 1999

Na parte geral foi eliminada a aplicação de medida de segurança aos réus penalmente responsáveis. Deu-se igualmente uma ampla reformulação no
sistema de penas e o modo de execução, imprimindo
o caráter retributivo e de assistência anteriormente
reservada a medida de segurança.
O condenado poderá receber uma pena severa,
mas restar-Ihe-á a possibilidade de obter sua liberdade e ressoclalização, em face do sistema de progressão na execução da pena. Dependendo do seu esforço pessoal e mérito, poderá encurtar o tempo de permanência em regime fechado, alcançar o semi-aberto, aberto e livramento condicional.
A lei de Execução Penal visou fazer cessar
abusos nas execução das penas, todavia institucionalizou uma aberração em seu artigo 28 § 2·, não sujeitando o trabalho do preso ao regime da Consolidação das leis do Trabalho. A obrigatoriedade do trabalho para os condenados, dentro das regras da CLT
lhes assegura e reconhece direitos sociais já alcançados eliminando o caráter de castigo Inserido no esquema punitivo, subtraindo-lhes o direito de reinserção social e o beneffcio previdenciário concedido por
Lei cujos beneffcios são extensivos aos seus dependentes, vez que, a sentença condenatória não subtrai
dos condenados a sua capaCidade civil e o direito ao
trabalho.
É bem de ver, que negar as garantias do trabalhador preso, não resiste a qualquer argumento, tendo em vista que o principio da igualdade de direitos
deve presidir a relação empregatfcia, em que a exploração da mão-de·obra, caracterizada pela habitualidade, subordinação, produtividade e resultado contornos tfpicos da atividade capitalista.
Salvo em casos excepcionais, quando se tratar
de condenados de comprovada periculosidade, e que
deverá ser vedada a atividade laboral fora das dependências profissionais em face da ameaça que paira.
O resultado do último censo penitenciário de
1984 revela alguns avanços, porém existem um déficit de vagas da ordem de 69.215 vagas contra
275.000 mandados de prisão expedidos pelO Poder
Judiciário.
A inconstestável desobediência a lei n·
7.210/84, no concernente as condições e direitos
conferidos aos condenados tanto no que se refere ao
espaço ffslco destinado a sua custódia, bem como a
assistência médica, odontológica ou psicológica, continuam desafiando as autoridades competentes e representam obstáculos a recuperação do condenado.
A presente propOSição visa dentre outras coisas
adotar uma providência prescrita pelos· peritos em

I
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medicina legal, que consideram a laborterapia como
mecanismo ideal para atenuar e eliminar a manutenção dos desvios de conduta, alavancados pela ociosidade, mãe de todos os vlcios de personalidade.
Isto posto e ante as evidências irrefutáveis do
conteúdo do presente Projeto de Lei, o bom senso e
como instrumento hábil para diminuir os riscos da implosão do nosso sistema penitenciário, em cujas prisões reinam a ociosidade perniciosa que conduza os
condenados para o crime organizado, além de viabilizar a comprovada reincidência especUica e genérica
da reincidência crminal.
Sala das Sessões, 18 de agosto de 1999 - Senador Sebastiõ Rocha.
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que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da
discplina.
§ 12 O limite máximo do número de presos será
de 10% (dez por cento) do total de empregados na
obra.
§ 22 Caberá ao órgão da administração, à entidade ou à empresa empreiteira a remuneração desse
trabalho.
§ 3º A prestação de trabalho à entidade privada
depende do consentimento expresso do preso.
DECRETO-LEI Nº 2.848
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940
Código Penal

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 7.210, DE 11 DE JULHO DE 1984
Institui a lei de Execução Penal_
Art. 28. O trabalho do condenado, como dever
social e condição de dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva.
§ 1º Aplicam-se à organização e aos métodos
de trabalho as precauções relativas à segurança e higiene.
§ 22 O trabalho do preso não está sujeito ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 29. O trabalho do preso será remunerado,
mediante préVia tabela, não podendo ser inferior a 3/4
(três quartos) do salário mlnlmo.
§ 12 O produtor da remuneração pelo trabalho
deverá atender:
a) à indenização dos danos causados pelo crime, desde que determinados judicialmente e não reparados por outros meios;
b) à assistência à famflia;
c) a pequenas despesas pessoais;
d) ao ressarcimento ao Estado das despesas
realizadas com a manutenção do condenado, em proporção a ser fixada e sem prejulzo da desatinação
prevista nas letras anteriores.
§ 2º Ressalvadas outras aplicações legais, será
depositada a parte restante para constitUição do pecúlio, em Caderneta de Poupança, que será entregue
ao condenado quando posto em liberdade.
Art. 36. O trabalho externo será admissIvel para
os presos em regime fechado somente em serviço ou
obras públicas realizadas por órgãos da Administração Direta ou Indireta, ou entidades privadas, desde

Art. 34. O condenado será submetido, no início
do cumprimento da pena, a exame criminológico de
classificação para individualização da execução
§ 1º O condenado fica sujeito a trabalho no perfodo diurno e a Isolamento durante o repouso noturno.
§ 2º O trabalho será em comum dentro do estabelecimento, na conformidade das aptidões ou ocupações anteriores do condenado, desde que compatíveis com a execução da pena.
§ 3º O trabalho externo é admissIvel, no regime
fechado, em serviços ou obras públicas.

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania - decisão terminativa.)
PROJETO DE lEI DO SENADO
Nº 501, DE 1999
Torna obrigatória a Identificação da
matéria paga, de natureza Institucional
ou política, bem como de seu autor, e dá
outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Toda matéria paga, de natureza institucional ou polftica, veiculada nos melas de comunicação, será identificada como tal, constando, também
seu autor.
§ 12 Compreende-se como autor a pessoa, ffslca ou jurldlca, originadora ou patrocinadora da matéria, descaracterizando-se como tal as agências de
propaganda e publicidade, à exceção do caso em que
estas sejam, ao mesmo tempo, originadora e produtora.
Art. 22 A identificação da matéria de que trata
esta Lei se fará de forma harmônica com a linguagem
do veIculo utilizado.
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§ 1· No caso de material impresso, a matéria deverá ser circundada por um fio, dentro de cujo espaço
se fará constar a expressão "Matéria Paga", bem
como o nome do autor.
§ 2· No caso de material de áudio, a identificação se dará pela locução da frase: "Matéria Paga",
citando a seguir o nome do autor.
§ 3· No caso de material audiovisual, a identificação poderá ser feita de forma gráfica, auditiva ou
combinada.
Art. 3· O Poder Executivo regulamentará esta
lei no prazo de 90 dias.
Art. 4· Esta lei entra em vlbor na data de sua
publicação.
Justificação
Pessoas Flslcas, Instituições governamentais,
não-governamentais, partidárias ou confessionais,
não raras vezes, confundem seu público, ao divulgar matérias, posições, conceitos e teses de seu interesse como se fossem reportagens e artigos do
próprio veIculo que as apresenta. Esse artlffclo "empresta" a credibilidade e o prestfgio do veIculo para
a matéria por reportagem regular do veIculo ou do
canal, pressupondo-se a Isenção, o cuidado com a
verificação de autenticidade e veracidade, próprios
dos meios de comunicação social.
Verifica-se, em boa parte desse material publicitário e Informativo, o Interesse do autor em se
Identificar, havendo sido criada uma linguagem para
tal, já absorvida pela população. No caso das peças
de televisão, surge, em algum momento, a identificação do autor, seja através de uma logomarca,
seja através da menção do anunciante. Na mldla Impressa, o uso do fio circundante, ou da caixa, dentro
da qual a matéria é colocada, é geral.
Nem todos o fazem, no entanto. E aqueles que
desejam dissimular suas Intenções, sua Identidade
ou seus objetivos se aproveitam desse artlffclo.
O projeto de lei que submeto à apreciação dos
lustr s pares tem por finalidade sanar esse Impas:'d, mediante a obrigatoriedade da identificação da
matéria paga e de seu autor. Peço, portanto, para
ela, seu apolo.
Sala das Sessões, 18 de agosto de 1999. Senador Sebastião Rocha.
(As Comissões de Constituição, Justi-

ça e Cidadania e de Educação, cabendo à
úfflma a decisão terminativa.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO
N9 502, DE 1999
Institui estfmulos ao primeiro emprego, altera a Lei n9 7.998, de 11 de janeIro de 1990, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19É assegurado redução de encargos sociais, bem como repasse de bolsa de experiência profissional, nos termos do disposto nos arts. 22_A, 72-A e
8°-A da Lei n9 7.998, de 11 de janeiro de 1990, com a
redação conferida pela Medida Provisória nO 1879-13,
de 28 de julho de 1999, aos empregadores que contratarem empregados com Idade entre 18 e 24 anos
que nunca tenham trabalho com Carteira de Trabalho
e Previdência Social assinada e contrato regular de
trabalho;
§ 12 O trabalhador contratado nos termos deste
artigo deverá estar cadastrado como solicitante de
emprego junto ao Sistema Nacional de Emprego SINE.
§ 2· A relação dos trabalhadores contratados na
forma deste artigo deverá ser depositada, anualmente, no Ministério do Trabalho.
§ 32 A relação de que trata o parágrafo anterior
deverá conter as Informações básicas para Identificação de cada trabalhador contratado nos termos desta
Lei e de regulamentação do Poder Executivo.
Art. 22A redução de encargos sociais e o repasse da bolsa de aprendizagem profissional dar-se-ão
pelos doze meses imediatamente subseqüentes à
data de admissão de cada empregado nos termos
desta leI.
Art. 32 A redução de encargos sociais corresponderá a cinqüenta por cento das aHquotas, vigentes na data da publicação desta lei, das contribuições
sociais destinadas ao Serviço Social da Indústria SESI, Serviço Social do Comércio - SESC, Serviço
Social do Transporte - SEST, Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrlal- SENAI, Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial - SENAC, Serviço Nacional
de Aprendizagem do Transporte - SENAT, Serviço
Brasileiro de Apolo às Micro e Pequenas Empresas SEBRAE e Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, bem como ao salário educação.
Art. 49Os arts. 2°-A, 72-A e 82-A da Lei nO 7.998,
de 1990, com a redação conferida pela Medida Provisória n9 1879-13, de 28 de julho de 1999, passam a
ter a seguinte redação:
"Art. 22-A. Para efeito do disposto no
inciso 11 do art. 2·, ficam instituldas as bolsas de qualificação profissional 'e de expe-
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riêncla profissional, a serem custeadas pelo
Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, às
quais fará jus o trabalhador que: (NR)
I - estiver com o contrato de trabalho
suspenso em virtude de participação em
curso ou programa de qualificação profissIonal oferecido pelo empregador, em conformidade com o disposto em convenção ou
acordo coletivo celebrado para este fim; ou
11 - tiver entre 18 e 24 anos de Idade,
nunca tiver trabalhado com Carteira de Trabalho e Previdência Social assinada e contrato regular de trabalho e tiver sido contratado para o exercfcio de seu primeiro emprego.
Parágrafo único. O trabalhador enquadrado no disposto no inciso I fará jus à bolsa
de qualificação profissional e aquele enquadrado no Inciso 11 à bolsa de aprendizagem
profissional. "
"Art. 7º-A. O pagamento da bolsa de
qualificação profissional e da bolsa de aprendizagem profissional será suspenso se ocorrer a rescisão do contrato de trabalho, no primeiro caso, durante o perfodo de suspensão
contratual para participação em curso ou programa de qualificação profissional e, no segundo caso, durante os doze meses imediatamente subseqüentes à contratação do trabalhador para seu primeiro emprego" (NR)
"Art. 8°-A. Os benelfclos das bolsas de
qualificação e de aprendizagem profissional
serão cancelados nas seguintes situações:
(NR)
I - no caso da bolsa de qualificação
profissional, com o fim da suspensão contratual e retorno ao trabalho; (NR)
11 - no caso da bolsa de aprendizagem
profissional, com o fim do perfodo de doze
meses, contados a partir da data da contratação do trabalhador para seu primeiro emprego; (NR)
111 - por comprovação de falsidade na
prestação das Informações necessárias à
habilitação; (NR)
IV -" por comprovação de fraude visando à percepção indevida de qualquer uma
das bolsas especificadas no caput; (NR)
V - por morte do beneficiário." (NR)
Art. 52 Acrescente-se o seguinte art. 32 -B à Lei
nº 7.998,; de 1990, com a redação conferida pela Medida Provisória na 1879-13, de 28 de julho de 1999:
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"Art. 3 -8 A periodicidade da bolsa de
aprendizagem profissional será mensal, sua
duração será de doze meses, seu valor corresponderá à terça parte do valor mensal
mfnimo pago a titulo de seguro-desemprego
e os recursos deverão ser repassados,
mensalmente, ao empregador que contratar
o trabalhador enquadrado no disposto no
art. 2º-A, li, desta lei.
Parágrafo único. O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador-Codefat definirá os procedimentos operacionais de repasse dos recursos vinculados à bolsa de aprendizagem profissional."
(NR)
Art. 6" As contratações com redução de encargos sociais e concessão de bolsa de experiência
profissional só poderão ocorrer se significarem
acréscimo no número de empregados da empresa
ou estabelecimento e não poderão ultrapassar vinte
por cento do número desses empregados.
Parágrafo único. Para efeito do disposto no caput, o número de empregados da empresa ou estabelecimento será equivalente à média aritmética
mensal do número de empregados nos seis meses
imediatamente anteriores ao da data da contratação
nos termos desta lei.
Art. 72 Caso o empregador dispense, sem juta
causa, o empregado especificado no art. 1· desta lei
dos doze meses de vigência do respectivo contrato
de trabalho, o empregador será obrigado a recolher,
de forma retroativa, para cada um os meses em que
se utilizou dos benelfcios de que trata esta lei, a diferença de encargo social que deixou de recolher e
a totalidade do valor repassado a titulo de bolsa de
aprendizagem profissional.
Art. 8· Cabe ao Ministério do Trabalha e
Empregado a adoção das providências administrativas necessárias à implementação da bolsa de
aprendizagem profissional.
Art. 92 O descumprimento, pelo empregador,
do disposto nesta lei sujeita-o ao recolhimento especificado no art. 7· e à multa de quinhentas Unidades
Fiscais de Referência-UFIR, por trabalhador contratado Indevidamente.
Art. 10. O Poder Executivo regulamentará esta
lei no prazo de sessenta dias, contados a partir da
data de sua publicação.
Art. 11. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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Justificação
O Contfnuo aumento das taxas de desemprego
no Brasil é uma triste realidade que tem afetado profundamente nossa sociedade, representando desespero para muitos, além de favorecer a expansão da
criminalidade e da violência.
Ao desemprego estrutural, fruto da recente inserção do País no movimento de globalização mundial, vem se somando, de forma crescente, o desemprego conjuntural, resultado das dificuldades macroeconômicas engendradas por essa mesma globalização.
O mercado informal, que representou, por muito
tempo, verdadeiro "colchão" do desemprego gerado
na esfera legalizada do mercado de trabalho (em especial no setor industrial), já não consegue mais absorver esses desempregos. As taxas de desemprego
realmente dispararam.
Como todos sabem, isso vem ocorrendo em um
ambiente econômico bastante preocupante. O "ataque especulativo", resultante da perda de confiança
na capacidade do País em lidar, adequadamente,
com sua dívida pública astronômica, conduziu à valorização do câmbio e à adoção de uma série de medidas destinadas a conter o déficit e o ressurgimento da
Inflação. Tais medidas têm caráter contracionista, o
que implica, na melhor das hipóteses, manutenção
das elevadas taxas de desemprego.
Dados recentes Indicam que esse índice nas
seis principais regiões metropolitanas do País continua elevado. Em abril de 1999, a taxa de desemprego
situou-se em 8,02% da mão-de-obra ativa, o que representou um aumento em relação a abril do ano anterior, quando a taxa foi da ordem de 7,94%.
Além disso, sabe-se que os jovens são aqueles
que têm encontrado maiores dificuldades em conseguir uma COlocação no mercado de trabalho. Informações disponíveis Indicam que cerca de 37% dos desempregados encontram-se na faixa etária de 18 a 24
anos, bem como que 47% situam-se na posição de filhos em seus domlcfllos (dados do IBGE,
jan/seV1998). Tal situação se verifica porque, em um
ambiente de extrema escassez na oferta de postos
de trabalho, o trabalhador que busca um primeiro emprego (inexperiente) tem sido preterido pelos trabalhadores com experiência profissional e que se sujeitam a ganhar menos.
Nesse contexto, cabe a nós parlamentares propor políticas públicas que amenizem a drástica conjuntura do desemprego brasileiro. Precisamos atuar
de forma a possibilitar ao trabalhador inexperiente adquirir a experiência de trabalho, pois, se a esses jo-
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vens não forem dadas oportunidades, continuarão
sem experiência e com crescente dificuldade de inserção no mercado.
Assim, o presente projeto de lei busca incentivar
a contratação de jovens entre 18 e 24 anos que estejam procurando seu primeiro emprego.
A proposta consiste de duas vertentes. Uma é
que passem a Incidir menos encargos sociais sobre a
mão-de-obra especificada, o que é conseguindo com
a redução de 50% das alfquotas de contribuição para
o chamado Sistema "S" e afins e para o salário educação. Considerando que o Sistema "S" representa cerca de 3,3% do salário do trabalhador e o salário-educação, 2,5%, o beneffcio sugerido significa
uma redução de quase 3% do custo da mão-de-obra
jovem e ainda inexperiente. Vale destacar que esta
redução de encargos, além de não afetar os escassos recursos da Seguridade Social, contribui para a
necessária redução do elevado nível de encargos sociais no Brasil.
A outra vertente da proposição é a criação de
uma bolsa de aprendizagem profissional, que estaria
inserida nas ações de qualificação profissional previstas no Programa de Seguro-Desemprego, tal qual
disposto no art. 2" da Lei 7.998, de 11 de janeiro de
1990, e, como tal, seria financiada com recursos do
Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT.
O pressuposto da inserção dessa bolsa no Programa de Seguro-Desemprego é que ela, ao incentivar a contratação do trabalhador inexperiente, permitirá que ele adquira a experiência necessária para
continuar inserido no mercado de trabalho e, assim,
deixar de compor as estatfsticas de desemprego.
Com isso, as taxas de desemprego no curto e médio
prazos, se considerarmos tudo.o mais constante, tenderão a cair sensivelmente, tendo em vista a expressiva participação dos jovens em sua composição.
Outro ponto Importante é que os recursos relativos à bolsa de aprendizagem, de valor correspondente a um terço do salário mínimo mensal, deverão ser
repassados diretamente ao empregador, de acordo
com normas a serem estipuladas pelo Codefat.
T~lJlbém se propõe que o contrato com redução
de encargos e repasse de bolsa tenha duração de um
ano, tempo mínimo para o efetivo aprendizado profissional, bem como para que o empregador avalie a capacidade do trabalhador e possa decidir acerca do interesse em sua permanência no emprego, mesmo
que a custo mais elevado.
Um aspecto adicional do projeto é a previsão de
que os contratos com redução de encagos sociais só
ocorram se significarem expansão do· emprego na
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empresa, embora seja Imposto o limite de 20%, tendo, em vista a preocupação com a viabilidade flnancelra da proposta.
Além disso, como medidas destinadas a facilitar
a fiscalização, requer-se que o trabalhador esteja cadastrado no Sine e que a empresa apresente, anualmente, a relação das contratações incentivadas.
Buscando estimular a permanência do trabalhador no emprego por pelo menos um ano, prevê·se
que, em caso do empregador rescindir o contrato de
trabalho antes de doze meses, deverá recolher retroativamente o diferenciai de contrlbulão social devida
e os recursos recebidos a tnulo da bolsa de aprendlzagem proflsional. Tal recolhimento também deverá
ocorrer em caso de descumprimento das normas estipuladas, ficando a empresa responsável pelo pagamento de multa.
Em vista das considerações expostas, espero
contar com o apolo dos nobres colegas na aprovação
deste projeto de lei, que poderá representar efetiva
contribuição para a resolução de um dos problemas
mais sérios de qualquer cidadão: a falta de emprego.
Sala das Sessões, 1S e agosto de 1999.-Senador Paulo Hartung.

LEGISLAÇÃO CITADA
MEDIDA PROVISÓRIA
Nº1.S79-13, DE 2S DE JULHO DE 1999
Altera a Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT, para dispor sobre o trabalho a tempo parcial a tempo parcial, a
suspensão do contrato de trabalho e o
programa de qualificação profissional,
modifica as Leis n·s 6.321, de 14 de abril
de 1976, 6.494, de 7 dezembro de 1977,
7_99S, de 11 de janeiro de 1990, e 9.601,
de 21 de janeiro de 1998, e dá outras providências.
Art. 6" Acrescentem·se os seguintes arts. 2·-A,
2·-8, 3·-A, 7"-A, S·-A, S·-B e S·-C à Lei nº 7.99S, de 1990:
"Art. 2°-A. Para efeito do disposto no
inciso 11 do art. 2°, fica Institufda a bolsa de
qualificação profissional, a ser custeada
pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador FAT, à qual fará jus o trabalhador que estiver com o contrato de trabalho suspenso em
virtude de participação em curso ou programa de qualificação profissional oferecido
pelo empregador, em conformidade com o
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disposto em convenção ou acordo coletivo
celebrado para este fim." (NR)
.
"Art. 2·-B. Em caráter excepcional e
pelo prazo de seis meses, os trabalhadores
que estejam em situação de desemprego involuntário pelo perfodo compreendido entre
onze e dezoito meses, ininterruptos, e que
já tenham sido beneficiados com o recebimenta do Seguro-Desemprego, farão jus a
três parcelas do beneficio, correspondente
cada uma a R$ 100,00 (cem reais).
§ 1· O perfodo de doze a dezoito meses de que trata o caput será contado a
partir do recebimento da primeira parcela do
Seguro-Desemprego.
§ 2. O beneficio poderá estar integrado a ações de qualificação profissional e articulado com ações de emprego a serem
executadas nas localidades de domicflio do
beneficiado.
§ 3º Caberá ao Conselho Deliberativo
do Fundo de Amparo ao Trabalhador _
CODEFAT o estabelecimento, mediante resolução, das demais condições indispensáveis ao recebimento do beneficio de que trata este artigo, inclusive quanto à idade e do·
micflio do empregador ao qual o trabalhador
estava vinculado, bem como os respectivos
limites de comprometimento dos recursos
do FAT." (NR)
"Art. 3º-A. A periodicidade, os valores,
o cálculo do número de parcelas e os demaIs procedimento operacionais de pagamento
da bolsa de qualificação pror onal, nos
termos do art. 2º-A desta lei, b0.rl como os
pré-requisitos para habilitação serão os
mesmos adotados em relação ao beneficio
do Seguro-Desemprego, exceto quanto à
dispensa sem justa causa." (NR)
"Art. 7·-A. O pagamento da bolsa de
qualificação profissional será suspenso se
ocorrer a rescisão do contrato de trabalho."
(NR)
"Art. SO-A. O beneficio da bolsa de
qualificação profissional será cancelado nas
seguintes situações:
I - fim da suspensão contratual e retorno ao trabalho:
11 - por comprovação de falsidade na
prestação das informações necessárias à
habilitação:
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111- por comprovação de fraude visando à percepção indevida da bolsa de qualificação profissional;
IV - por morte do beneficiário." (NR)
"Art. S·-8. Na hipótese prevista no § 5·
do art. 476-A da Consolidação das Leis do
Trabalho '":" CLT, as parcelas da bolsa de
qualificação profissional que o emprego tiver
recebido serão descontadas das parcelas
do bene!fclo do Seguro-Desemprego a que
fizer jus, sendo-lhe garantido, no mlnimo, o
recebimento de uma parcela do Seguro-Desemprego." (NR)
"Art. S·-C. Para efeito de habilitação ao
Seguro-Desemprego, desconsiderar-se-á o
perlodo de suspensão contratual de que trata o art. 476-A da CLT, para o cálculo dos
perlodos de que tratam os incisos I e 11 do
art. 3· desta lei." (NR)

LEI N2 7.99S, DE 11 DE JANEIRO DE 1990
Regula o Programa do Seguro-Desemprego, o Abono Salarial, Institui o
Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT),
e dá outras providências.

..................... ,............. ,.. ,...................................

Art. 22 O Programa de Seguro-Desemprego tem
por finalidade:
I - prover assistência financeira temporária ao
trabalhador desempregado em virtude de dispensa
sem justa causa;
11- auxiliar os trabalhadores requerentes ao seguro-desemprego na busca de novo emprego, podendo para esse efeito, promover a sua reciclagem
profissional.
Art. 32 Terá direito à percepção do seguro-desemprego o trabalhador dispensado sem justa
causa que comprove:
I - ter recebido salários de pessoa jurldica ou
pessoa !fslca a ela equiparada, relativos a cada um
dos 6(sels) meses Imediatamente anteriores à data
da dispensa;
11 - ter sido empregado de pessoa jurldica ou
pessoa !fslca a ela equiparada ou ter exercido atividade legalmente reconhecida como autônoma, durante
pelo menos 15(qulnze) meses nos últimos 24 (vinte e
quatro) meses;
111 - não estar em gozo de qualquer beneffcio
previdenciário de prestação continuada, previsto no
Regulamento dos Beneffcios da Previdência Social,
excetuado o auxflio-acidente e o auxilio suplementar
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previstos na Lei n2 6.367, de 19 de outubro de 1976,
bem como o abono de permanência em serviço previsto na Lei nO 5.S90, de S de junho de 1973;
IV - não estar em gozo do auxflio-desemprego;
e
V - não possuir renda própria de qualquer natureza suficiente à sua manutenção e de sua famflia.
Art. 72 O pagamento do bene!fclo do seguro-desemprego será suspenso nas seguintes situações:
1- admissão do trabalhador em novo emprego;
11- inicio de percepção de beneffcio de prestação continuada da Previdência Social, exceto o auxilio-acidente, o auxflio suplementar e o abono de permanência em serviço;
111- inicio de percepção de auxflio-desemprego.
Art. S" O beneffcio do seguro-desemprego será
cancelado:
1- pela recusa, por parte do trabalhador desemprego, de outro emprego condizente com sua qualificação e remuneração anterior;
11 - por comprovação de falsidade na prestação
das informações necessárias à habilitação;
111- por comprovação de fraude visando à percepção indevida do beneffcio do seguro-desemprego;
IV - por morte do segurado.
Parágrafo único. Nos casos previstos nos Incisos I a 111 deste artigo, será suspenso por um perlodo
de 2 (dois) anos, ressalvado o prazo de carência, o direito do trabalhador à percepção do segurO-desemprego, dobrando-se este perlodo em caso
de reincidência.

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

(As Comissões de Assuntos Sociais e
de Assuntos Econômicos, cabendo à ultima
a decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 503, DE 1999
Veda outorga de mandato com poderes para receber e dar quitação nas hipóteses que menciona.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 É vedada a outorga de mandato com poderes para receber e dar quitação, nas seguintes hipóteses:
I - indenização paga por empresa seguradora
para quitar os danos cobertos por apólice de seguro
obrigatório de responsabilidade civil dos proprietários
de velculos automotores;
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11 - verba decorrente de vinculo empregalfcio,
Inclusive quanto a reclamação judicial, e
111_ beneffcio pago pela Previdência Social, inclusive a indenização por acidente de trabalho_
Art. 2· Quando o titular do créditp estiver, por
qualquer motivo, imposibilltado de assinar termos de
recebimento e de quitação, será a importânciil depositada em conta judicial, que só poderá ser movlmentada por curador nomeado pela autoridade judicial
competente.
. .
Art. 3" É nulo o recibo passado com Infringência
do disposto nesta lei.
Art. 4· Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
.

Na maioria das vezes, isto ocorre com as
. quantias pagas pelas seguradoras para cobrir os
danos decorrentes de acidentes de velculos coberto
. por apólice de seguro obrigatório; pela Previdência
Social, Inclusive nos casos de acidente de trabalho,
e nas hipóteses de créditos oriundos de vinculo laboraI.
Desnecessário enfatizar que as vitimas de tais
condutas são, invariavelmente, pessoas de parcos conhecimentos e escassos recursos econômicos, ficando, pois, à mercê das manobras ardilosas engendradas por aqueles que se valem da inferioridade alheia.

Justificação .
Volto a submeter esta proposição ao exame dos
meus pares, por entender que continua a merecer
sua melhor atenção, já que as razões alegadas para
apresentá-Ia pela primeira vez continuam tão válidas
quanto à época. Em 4 de dezembro de 1997, apresentei-o, pela segunda vez, quando foi acolhido como
o Projeto de Lei do Senado n· 264/97, com base na
seguinte justificação:
"Projeto com o mesmo propósito foi apresentado, por mim, em dezembro de 1991 (Projeto de Lei do
Senado n" 395/91), sendo, por mim mesmo, requerida sua retirada, em virtude da reação por parte de vários advogados, inclusive do então Presidente da
OAB, Marcelo Lavanere, alegando o cerceamento do
trabalho do advogado, dessa forma contrariando o
disposto no art. 133 da Constituição Federal, que diz
ser "o advogado indispensável à administração da
Justiça."
Ora, as disposições do projeto não Impedem a
interveniêncla do advogado em qualquer fase do processo. Apenas exige que o titular do direito receba
pesoalmente e dê quitação aos seus créditos. impedido de fazê-lo pessoalmente, a autoridade judicial
competente nomeará um éurador,. que nada impede
seja esse mesmo advogado.
Nolfcias recentes dão conta da existência de
parentes de pessoas idosas que obtêm procuração
das mesmas para casos previstos nas hipóteses contempladas no art. 1·, providenciam seu internamento
em asilos ou hospitais e "desaparecem'!, após indicarem endereços fálsos. Voltam a circular nolfcias, também veiculadas naquela época, qe quadrilhas que se
apossam de procuração de pessoas Incautas e humildes para recebimento do "seguro obrigatório de velculos" e se apossam das importâncias págas pelas
seguradoras.

Quinta-feira 19 20677

Vê-se, portanto, que o costume se mantém e,
possivelmente foram ampliadas as práticas já relatadas no texto da justificação do projeto de lei apresetado em 1991, que dizia:
"O noticiário recente reveia inúmeros casos de
procuradores inescrupulosos que, valendo-se da ignorânciil e dil bOil-fé illheiils, recebem vultoSils importânclas, devidas a Iftulo indenizatório, e não repassam aos seus legltimos proprietários.

o

A única forma eficaz de pôr um termo final a
este tipo de exploração é vedar a outorga de procuração para os fins mencionados. É precisamente
Isto que propõe a iniciativa ora apresentada à apreciação dos ilustres pares.
É com o propósito acima que volto a submeter,
aos meus ilustres pares, projeto de lei que não foi
adiante, naquela ocasião, por iniciativa pessoal minha,lI .
Sala das Sessões, 18 de agosto de 1999. - Senador Pedro Simon.
LEGISLAÇÃO CITADA

§ 3· Na execução da divida ativa de natureza tributária, a representação da União cabe à Procuradoria-Gerai da Fazenda Nacional, observado o disposto
em leI.
•Art. 132. Os Procuradores dos Estados e do
Distrito Federal, organizados em carreira, na qual o
ingresso dependerá de concurso público de provas
e Iftulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todos as suas fases, exrcerão a re. presentação jUdicial e a consultoria jurldica das respectivils unidades federadas.
Parágrafo único. Aos procuradores referidos
neste artigo é assegurada estabilidade após três
anos de efetivo exercfcio, mediante avaliação de desempenho perante os órgãos próprios, após relatório circunstanciado das corregedorias.
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CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASil

.......... , .........................................................................
SEÇÃO 111
Da Advocacia e da
Defensoria Pública
Art. 133. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo Inviolável por seus atos e manifestações no exercfclo da profissão, nos limites da
lei.

........................... , ........................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania - decisão terminativa.)

o SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) - Os projetos lidos serão publicados e remetidos às comissões competentes.
Sobre a mesa, projeto de resolução que será
lido pelo Sr. 1· Secretário em exercfclo, Senador Carlos Patrocfnlo.
É lido o seguinte:

PROJETO DE RESOlUÇÃO
N.S5, DE 1999
Altera o Inciso IX do art. 14 do Regimento Interno do Senado Federal, referente ao uso da palavra.
O Senado Federal resolve:
Art. 1· O Inciso IX do art. 14 do Regimento Interno do Senado Federal, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 14 ................................................. .
"IX - após a Ordem do Dia, pelo prazo
de trinta minutos, para as considerações
que entender."
, Art. 2· Essa resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Justificação
Não justifica se manter os clnqUenta minutos
atuais, já que atualmente o número de inscrições é
bastante considerável, o que normalmente tem levado Senadores darem seus discursos como lido, em
face do término do horário regimental.
, Sala de Sessões, 18 de agosto de 1999. - Senador Sebastião Rocha.

LEGISLAÇÃO CITADA

REGIMENTO INTERNO DO
SENADO FEDERAL
CAPíTULO V
Do Uso da Palavra
Art. 14. O Senador poderá fazer uso da palavra:
IX - após a Ordem do Dia pelo prazo de cinqUenta minutos, para as considerações que entender
(art. 176);
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) - O projeto lido será publicado e ficará perante
a Mesa durante cinco dias úteis, a fim de receber
emendas, nos termos do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. Primeiro Secretário em exercfcio, Senador Carlos
Patrocfnio.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N2 442, DE 1999
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 172, inciso I, do Regimento
Interno, requeiro a inclusão, em Ordem do Dia, do
Projeto de lei do Senado nº 245/96, cujo prazo na
Comissão de Educação já se acha esgotado.
Sala das Sessões, 18 de agosto de 1999. - lúcio Alcântara.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) - O requerimento lido será publicado e inclufdo em Ordem do Dia oportunamente, após a manifestação do Presidente da Comissão de Educação,
conforme dispõe o Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos
pelo Sr. Primeiro Secretário em exerclcio, Senador
Carlos Patrocfnio.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO N2 443, DE 1999
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do § 2 2 do art. 50 da
Constituição Federal, combinado com o disposto no
art. 216 do Regimento Interno do Senado, seja encaminhada ao Excelentfsslmo Senhor Ministro de
Estado da Saúde a solicitação das cópias dos acordos e convênios firmados entre o Executivo e os organismos internacionais e multilaterais que permitem aquisições de medicamentos e outros Insumos,
pelo Ministério da Saúde, dispensando-se aexlgêncla de registro no Pafs, e através dele, ao Diretor-Presidente da Agência NaCional de Vigilância
Sanitária, pedidO de Informações relativo àsseguln-
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tes indagações, concernentes à Medida Provisória
nº 1.912-6, em apreciação no Congresso Nacional:
1 - Qual é o orçamento anual da Agência Nacional de Vigilância Sanitária?
2 - Qual a estrutura funcional? (Detalhamento
do organograma e descrição das atribuições, a nrvel
de diretorias e gerências, acompanhada dos respectivos nomes dos titulares já indicados).
3 - Como as taxas são cobradas em outros
parses com tradição na indústria farmacêutica mundial (EUA, Japão, CEE) e naqueles que integram o
Mercosul? Discriminar critérios, valores e fatos geradores.
4 - Especificamente no que tange à renovação
de registros, como são formados os valores e como
são cobradas as taxas, nos parses mencionados na
pergunta anterior?
5 - Por que o Governo brasileiro decidiu autorizar compras de organismos internacionais e multilaterais, sem exigir o registro no Pars, estimulando,
desse modo, a concorrência desleal e quais as razões que fundamentaram o processo decisório?
6 - Que razões determinaram a cobrança de
taxas anuais de autorização, tendo em vista já serem as mesmas objeto de cobrança por parte dos
Estados e Municfpios, configurando uma reincidência de tributação sobre o mesmo fato gerador? E,
que critérios foram utilizados para se exigir que essa
autorização seja anual?
7 - Como será a atuação da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária nos Estados e Munlcrpios?
8 - Como será feito o acompanhamento dos
preços dos medicamentos e por que atribui-lo à
ANVS, uma vez que tal acompanhamento e controle
é competência do Ministério da Fazenda?
9 - Por que inseticidas são comprados pelo
Governo a preços próximos de R$20,OO o litro,
quando o preço internacional está em cerca de
R$5,OO?
10 - Como explicar idêntico procedimento no
que diz respeito à compra de vacinas?
11 - nos últimos cinco anos, quantas e quais
empresas (nacionais e multlnaclonais) e entidades
internacionais e multilaterais se habilitaram e quais
venceram as licitações para compras de:
a) vacinas e imunobiológicos?
b) inseticidas?

6~'demais medicamentos?
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Juntar à relação nominal dos fornecedores, os
respectivos preços de aquisição.
Justificação
Desde a primeira edição das Medidas Provisórias nºs 1.849 (que dispõe sobre a aquisição de produtos para implementação de ações de saúde, no âmbito do Ministério da Saúde) e 1.912 (que altera dispositivos da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, que
define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, cria
a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e dá outras providências), muitas têm sido as preocupações
da indústria farmacêutica, alimentícia, de saneantes,
de produtos de diagnóstico e correlatos, das entidades de defesa do consumidor e, por conseguinte, do
Congresso Nacional, a quem compete apreciá-Ias e,
se for o caso, transformá-Ias em lei.
Tais preocupações decorrem de dispositivos
embutidos nos textos legais referidos e que parecem configurar equívocos que, não sendo corrigidos
em tempo hábil, poderão resultar, entre outros, em
riscos à saúde e à segurança dos consumidores, ferindo o direito assegurado constitucionalmente.
Do mesmo modo, tais equrvocos poderão conduzir a situações cujos reflexos serão traduzidos na
elevação dos preços dos medicamentos e demais
insumos, no desestfmulo à expansão da indústria
nacional, na redução da competitividade dos produtos brasileiros no mercado externo, com a conseqüente retração das exportações, na inviabllização
de boa parte do parque produtivo setorial (em função do caráter confiscatório de algumas taxas e da
dispensa da exigência de registro na aquisição de
produtos e insumos pelo Ministério da Saúde, junto
a organismos internacionais e multilaterais), e na redução do nível de emprego e da capacidade de geração de renda.
Assim, as informações aqui solicitadas assumem conotação de relevância especial para a justa
compreensão da matéria e a necessária formação
de Jurzo deste Parlamento, no que tange à aprecia'
ção das medidas em pauta.
Sala das Sessões, 18 de agosto de 1999. Senador Ney Suassuna.

(Ã Mesa para decisão.)
REQUERIMENTO Nº 444. DE 1999
Senhor Presidente, '
Nos termos do disposto no art. 216 do Regimen,to Interno do Senado Federal, combinado com o previsto no art. 50, § 2· da Constituição Federal, requeiro
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seja solicitada ao Banco do Brasil S.A. e ao Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social _
BNDES, por intermédio do Ministro de Estado da Fazenda, a relação nominal de todas as pessoas Ifsicas
e jurldicas devedoras Inadimplentes das referidas instituições oficiais de crédito em operações de crédito
rural, com o valor e data da operação originai, além do
valor atual do respectivo saldo devedor.
Justificação
O requerimento de informações ora apresentado insere-se no âmbito da competência fiscalizadora
do Congresso Nacional, constitucionalmente definida, e que, no presente caso, visa tomar conhecimento dos eventuais beneficiários do perdão, no
percentual de 40% (quarenta por cento), das dividas
de agricultores junto ao Banco do Brasil SA, nos
termos do Projeto de Lei nO 4.895, de 1998, de autoria do Deputado Augusto Nardes, e que ora tramita
na Câmara dos Deputados.
Tal informação é essencial para que este Senado Federal analise o alcance e a justiça da proposição do nobre Deputado, de forma que essa medida possa cumprir suas finalidades sem incluir eventuais devedores que não tenham aplicado os recursos na produção agrlcola.
Sala das Sessões, 18 de agosto de 1999. Senador Osmar Dias.
(A Mesa para decisão.)

REQUERIMENTO N2 445, DE 1999
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, requeiro sejam prestadas pelo Senhor Ministro da Fazenda, com vistas
a instrução do Olfcio S/17, de 199, pelo qual o Governo do Estado de Roraima solicita autorização
para contratar operação de crédito junto à Corporacion
Andlna
de
Fomento,
no valor de
US$26.000.000,00 (vinte e seis milhões de dólares),
equivalentes a R$57.200.000,00 (cinqüenta e sete
milhões e duzentos mil reais), a preços de 29-1-99,
cujos recursos serão destinados à distribuição de
energia elétrica, as seguintes informações: .
a) Quais os motivos que serviram de base para
a Cefem/Difem concluir que o Estado de Roraima não
apresenta capacidade de pagamento para arcar com
os compromissos decorrentes da operação, estando,
portanto, enquadrado na categoria "C"?
b) Quais os critérios utilizados pelo Senhor Ministro da Fazenda para a manifestação de Excepcionalidade para a operação pretendida?
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Sala das Sessões, 18 de agosto de 1999. Senador Romero Jucá.
-

(A Mesa para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos MagaIhães) - Os requerimentos lidos serão despachados à
Mesa para decisão, nos termos do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos
pelo Sr. 1º Secretário em exercfcio, Senador Carlos
Patroclnio.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO N0 446, DE 1999
Senhor Presidente,
Com base no art. 258, do Regimento Interno,
requeiro a tramitação conjunta do Projeto de Lei do
Senado nº 365, de 1999, .com os Projetos de Lei do
Senado nOs 20 e 25, de 1999, que já se encontram
apensados, por versarem sobre a mesma matéria.
Sala das Sessões, 18 de agosto de 1999. Senador Edison Lobão.
REQUERIMENTO Nº 447, DE 1999
Senhor Presidente,
Com base no art. 258, do Regimento Interno,
requeiro a tramitação conjunta do Projeto de Lei do
Senado nº 363, de 1999, com os Projetos de Lei do
Senado nOs 17 e 46, de 1999, que já se encontram
apensados, por versarem sobre a mesma matéria.
Sala das Sessões, 18 de agosto de 1999. Senador Edison Lobão.
REQUERIMENTO Nº 448, DE 1999
Senhor Presidente,
Com base no art. 258, do Regimento Interno, requeiro a tramitação conjunta do Projeto de Lei do Senado nº 361 , de 1999, com os Projetos de Lei do Senado nOs 21 e 52, de 1999, que já se encontram apensados, por versarem sobre a mesma.matéria.
Sala das Sessões, 18 de agosto de 1999. - Senador Edison Lobão.
REQUERIMENTO N° 449, DE 1999
Senhor Presidente,
Com base no art. 258, do Regimento Interno, requeiro a tramitação conjunta dos Projetos de Lei do
Senado nOs 45 e 366, de 1999, por versarem sobre a
mesma matéria.
Sala das Sessões, 18 de agosto de 1999. - Senador Edison Lobão.
...
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REQUERIMENTO NO 450, DE 1999
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 258 do Regimento Interno,
requeiro a tramitação em conjunto do PLS nO 36/99 e
PLC nO 37/99, por tratarem de matéria correlata.
Sala das Sessões, 18 de agosto de 1999. - Senador José Roberto Arruda.
REQUERIMENTO N° 451, DE 1999
Senhor Presidente,
Nos termos do disposto no art. 258, do Regimento Interno do Senado, requeiro tramitação conjunta das PEC nO 10 de 1999 e 58 de 1999.
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A Presidência esclarece ao Plenário que cópia
do requerimento encontra-se à disposição dos Srs.
Senadores nos avulsos da Ordem do Dia da presente sessão.
Em votação o requerimento.
As Sr"s e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.

Sala das Sessões, 18 de agosto de 1999. Senador Antonio Carlos Valadares.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) - Encerrou-se ontem o prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Lei da Câmara nO 47,
de 1998 (nO 4.708/94, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que dá nova reda-

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) - Os requerimentos lidos serão inclurdos,
oportunamente. em Ordem do Dia. conforme preceitua o Regimento Interno.

ção a dispositivo da Lei nO 2.929. de 27 de outubro
de 1956, que disciplina o processo de alteração ou
retificação de idade dos oficiais das Forças Armadas
e dá outras providências.

Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo
Sr. Primeiro Secretário. em exercrcio. Senador Carlos Patrocfnio.

Não tendo recebido emendas, a matéria será
Inclufda em Ordem do Dia oportunamente.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO NO 452, DE 1999
Senhor Presidente.
Requeremos urgência. nos termos do art. 336.
alrnea b, do Regimento Interno. para o Projeto de
Lei do Senado nO 178, de 1999. que "altera a Lei n°
4.737, de 15 de julho de 1965. que 'Institui o Código
Eleitoral", e a Lei nO 9.504, de 30 de setembro de
1997, que "estabelece normas para as eleições", a
fim de proibir coligações nas eleições proporciona-

is."
Sala das Sessões, 18 de agosto de 1999. Sérgio Machado- Hugo Napoleão - Jáder Barbalho.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos MagaIhães)' - O requerimento lido será votado após a
Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) - Na sessão deliberativa ordinária de o'ntem
foi lido o Requerimento nO 437, de 1999, do Senador
José Jorge e de outros Srs. Senadores, solicitando,
nos termos regimentais, que o tempo destinado aos
oradores da Hora do Expediente da sessão deliberativa ordinária de 21 de outubro vindouro, seja destinado a homenagear os 150 anos de nascimento de
Joaquim Nabuco, bem como o cinqüentenãrio da
Fundação Joaquim Nabuco.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) - A Presidência comunica ao Plenário que recebeu os OHcios nOs S/29 e 30, de 1999 (nºs 682 e
1.946/99, na origem), do Banco Central do Brasil.
encaminhando ao Senado manifestação daquele
Órgão, a respeito de pedidos de contratação de
operações de crédito das Prefeituras de Bom Retiro
do Sul e Três Palmeiras, do Estado do Rio Grande
do Sul, informando que o posicionamento daquela
Autarquia é desfavorável às autorizações.
Esclarece ainda que recebeu, também, daqueia Instituição os OHcios nOs 2.938 e 2.941, de 1999,
solicitando desconsiderar os pleitos referidos, tendo
em vista que diante de novos documentos apresentados peias Prefeituras supracitadas, aquele Banco,
nos termos do art. 21 da Resolução nO 78, de 1998,
autorizou as operações de crédito solicitadas.
As matérias vão à Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) - A Presidência recebeu o OHcio nO S/31 , de
1999, (nO 12/99, na origem), de 12 do corrente, do
Sr. Homero Santos, Ministro aposentado do Tribunal
de Contas da União,.encaminhando o reiatório e
voto da Tomada de Contas daquela Corte, referente
ao ano de 1998.
O expediente vai à Comissão de Fiscalização
e Controle.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos MagaIhães) - Sr"s e Srs. Senadores, duas matérias em
regime de urgência constam da pauta da presente
sessão: os Projetos de Resolução nOs 78 e 83, de
1999, inclurdos, respectivamente, como Itens 3 e 4.
De acordo com o disposto na letra fria do § 2º
do art. 163 do Regimento Interno, a matéria constante do Item 4, que trata de refinanciamento de drvidas de interesse do Estado de Santa Catarina, deveria ter sido inclurda como Item 3 da Ordem do Dia.
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República, que altera os arts. 12,52,84,91,
102 e 105 da Constituição Federal. (Criação
do Ministério da Defesa), tendo
Parecer favorável, sob nº 467, de
1999, da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Bernardo Cabral.
Em discussão a proposta. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

Entretanto, no estudo das matérias, verificou-se que a apreciação pelo Plenário da matéria
constante do Item 4 antes da deliberação daquela
constante do Item 3, resultaria na prejudicialidade
automática do Projeto de Resolução nº 78, de 1999,
que, ao revogar os §§ 1º e 2º do art. 3° da Resolução nº 80, de 1998, tem por objetivo extinguir o de-

- Sr. Presidente, indago se ainda posso encaminhar
a matéria?
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) - Já estamos em processo de votação.

curso de prazo restritivo aos princfpios constitucionais do exerofcio de controle exercido pelo Senado
Federal, segundo justifica o seu autor, o nobre Se-

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL - PI) - Sr.
Presidente, anuncio que o voto do Partido da Frente
Liberal é favorável à matéria. O nosso voto é "sim".

nador Jader Barbalho.

O SR. JADER BARBALHO (PMDB - PA) Sr. Presidente, o PMDB recomenda o voto "sim".

Essa é a razão que levou a Presidência a inverter as posições dos referidos projetos na organização da pauta dos trabalhos da presente sessão.
A providência adotada permitirá que o Plenário, ao deliberar sobre a extinção do decurso de prazo estabelecido na Resolução nº 80, de 1998, possa
votar, com maior conhecimento, autonomia e liberdade, o projeto de resolução constante do Item 4,
de interesse daquele Estado.
Com esses esclarecimentos, passaremos à
apreciação das matérias.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) - Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO N° 53, DE 1999
(Votação nominal)
Quinto e último dia de discussão, em
1° turno, da Proposta de Emenda à Consti'
tulção nO 53, de 1999 (nO 626/98, na Casa
de origem), de iniciativa do Presidente da

Em votação.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT - AP)

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB - TO) Sr. Presidente, o PPB recomenda o voto "sim".

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB DF) - Sr. Presidente, a Liderança do Governo pede
o voto "sim",
O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB - CE) - Sr.
Presidente, o PSDB recomenda o voto "sim".
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT - AP)
- Sr. Presidente, sou favorável ao Ministério da Defesa. Apenas faço coro ao que o Senador Bernardo
Cabral alertou ontem sobre a retirada de recursos
para manter vivo o Programa Calha Norte. Faço um
apelo neste momento ao Ministro Elcio Alvares, para
que busque mecanismos para manter vivo, implementando cada vez mais, o Programa Calha Norte, fundamentai para a defesa da Amazônia e do nosso Pars.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) - Peço aos Srs. Senadores que se encontram em alguma comissão que venham votar. É
uma votação nominal com efeito administrativo.
As Sras. e os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação.)
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SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) - Encerrada a votação. Votaram SIM 65 Srs.
Senadores e NÃO 02.
Houve 01 abstenção.
Total: 68 votos.
Aprovada a Proposta de Emenda à Constituição
nO 53, de 1999, em primeiro turno.
A matéria constará da Ordem do Dia do próximo
dia 26, para o primeiro dia de discussão em segundo
turno.

É a seguinte a matéria aprovada:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N' 53, DE 1999
(NQ 626/98, na Câmara dos Deputados)
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VIII - os Comandantes da Marinha, do
Exército e da Aeronáutica.

"
"Art. 102............................................. ..

1- .........................................................
c) nas infrações penais comuns e nos
crimes de responsabilidade os Ministros de
Estado e os Comandantes da Marinha, do
Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no art. 52, I, os membros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da
União e os chefes de missão diplomática de
caráter permanente;

Altera os arts_ 12, 52, 84, 91, 102 e
105 da Constituição Federal_ (criação do
Ministério da Defesa)

"Art. 105............................................. ..

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição
Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto
constitucional:
Art. 1º Os arts. 12,52,84,91, 102 e 105 da
Constituição Federal, passam a vigorar com as seguintes alterações:

b) os mandados de segurança e os
habeas data contra ato de Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal;
c) os habeas corpus, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas
mencionadas na allnea a, ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição,
Ministro de Estado ou Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral;

"Art. 12............................................... ..

§ 3º ...................................................... .
VII - de Ministro de Estado da Defesa.
"Art. 52 ............................................... ..
I - processar e julgar o Presidente e o
Vice-Presidente da República nos crimes de
responsabilidade, bem como os Ministros de
Estado e os Comandantes da Marinha, do
Exército e da Aeronáutica nos crimes da
mesma natureza conexos com aqueles;
"Art. 84 ............................................... ..
Xllt - exercer o comando supremo das
Forças Armadas, nomear os Comandantes
da Marinha, do Exército e da Aeronáutica,
promover seus oficiais-generais e nomeá-los
para os cargos que lhes são privativos;

"
"Art. 91 ............................................... ..

V - o Ministro de Estado da Defesa;

1- .........................................................

Art. 2· Esta Emenda Constitucional entra em
vigor na data de sua publicação.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT - SP) Sr. Presidente, apenas quero registrar que eu estava usando da palavra na outra Comissão, que já foi
encerrada, tendo em vista o apelo de V. Ex". Mas
cheguei aqui no momento em que foi encerrada a
votação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) - Está justificada a ausência.
O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB - RR) - Sr.
Presidente, gostaria que constasse meu voto "sim",
Sr. Presidente, que não constou.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) - Será anotado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlôs Magalhães) - Item 2:
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 134, DE 1995
(Em regime de urgência - art. 336, 11,
do Regimento Interno, nos termos do
Requerimento n2 434, de 1999)
Votação, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 134, de 1995, do Senador Roberto Freire, que regulamenta o §
3º do Art. 8" do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, dispondo sobre a
reparação de natureza econ6mica devida
aos aeronautas e aeroviários, civis e militares, impedidos de exercer a profissão,
tendo
Pareceres sob nOs 440 e 885, de
1995; 38, de 1996; e 485, de 1999, da Comissão de Assuntos Econômicos, Relatores: Senadores Flaviano Melo e Maguito
Vilela (ad hoc):
- 12 pronunciamento (sobre o Projeto):
favorável;
- 22 pronunciamento (sobre a Emenda
2
n 1, de Plenário): pela aprovação parcial;
- 3 2 pronunciamento (em atendimento
. à Fala da Presidência, lida em 7.12.95):
contrário às modificações propostas nos
arts. 32, 42, 82 e 92, do Projeto, constantes
da Emenda n2 1, de Plenário;
- e 42 pronunciamento (em reexame,
nos termos do Requerimento n2 625, de
1996), favorável, nos termos da Emenda nº
2-CAE (Substitutivo), que oferece.
A discussão da matéria foi encerrada na sessão deliberativa de 4 de junho de 1996.
Passa-se à votação.
Votação da Emenda n2 2 da CAE, substitutiva,
que tem preferência regimental.
Srs. Senadores e Senadoras que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada a Emenda n 2 2 da CAE.
Ficam prejudicados o Projeto e a Emenda nº 1
do Plenário.
A matéria vai à Comissão Diretora para redação
do vencido para o turno suplementar,
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) - Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo a redação do vencido, que será lido
pelo Sr. 12 Secretário em exercfcio, Senador Carlos
Patroc fn lo.

É lido o seguinte:
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PARECER N0 520, DE 1999
(Da Comissão Diretora)
Redação do vencido, para o turno
suplementar, do Substitutivo ao Projeto
de Lei do Senado nO 134, de 1995.
A Comissão Diretora apresenta a redação do
vencido, para o turno suplementar, do Substitutivo ao
Projeto de Lei do Senado nº 134, de 1995, que regulamenta o § 3 2 do art. 8 2do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, dispondo sobre a reparação de
natureza econômica devida aos aeronautas e aeroviários, civis e militares, impedidos de exercer a profissão.
Sala de Reuniões da Comissão, 18 de agosto
de 1999. -Antônio Carlos Magalhães, PresidenteGeraldo Melo, Relator - Nabor Júnior - Carlos Patroc!nio.
ANEXO AO PARECER N2 520, DE 1999
Regulamenta o § 32 do art. 82 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, dispondo sobre a reparação de
natureza econômica devida aos aeronautas e aeroviários, civis e militares, impedidos de exercer a profissão.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os aeronautas e os aeroviários, civis e
militares, atingidos por atos institucionais ou complementares, impossibilitados, em função das Portarias
Reservadas nOs S-50-GM-5, de 19 de junho de 1964,
e S-285-GM-5, de 12 de setembro de 1966, do Ministério da Aeronáutica, de exercer, na vida civil, as atividades especfficas de aeronautas e aeroviários constantes da Portaria nO 869-AGM-5,de 29 de agosto de
1963, do Ministério da Aeronáutica, fazem jus à reparação de natureza econômica sob forma de indenização pecuniária.
Art. 2° A reparação de natureza econômica sob
forma de indenização pecuniária de natureza alimentrcia é devida, em valores atualizados:
I - aos pilotos civis, oficiais aviadores e oficiais
aviadores engenheiros que, para exercerem atividade na aviação civil dependiam das licenças da Diretoria de Aeronáutica Civil, proibidas pelas Portarias Reservadas n2 s S-50-GM-5, de 1964, e S-285-GM-5, de
1966, do Ministério da Aeronáutica, no valor de
R$437.500,OO(quatrocentos e trinta e sete mil e quinhentos reais);
11 - aos aeronautas e aeroviários, militares especialistas e aeronavegantes, classificados pela Portaria nº 869-AGM-5, de 1963, como navegadores,
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mecânicos de vôo, rádio-operadores de vôo, comlssários, mecânicos de manutenção de aeronaves categoria I, mecânicos de manutenção de rádio de aeronaves, mecânicos de manutenção de aeronaves
categoria 11 e despachantes de operações de vôo,
cujas especializações lhes davam direito de obter Iicença para trabalhar na aviação civil em decorrência
da Portaria n" 869-AGM-S, de 1963, e foram proibldos de obter as referidas licenças nos termos das
Portarias Reservadas n2s S-SO-GM-S, de 1964, e
S-28S-GM-S, de 1966, do Ministério da Aeronáutica,
no valor de R$250_000,OO (duzentos e cinqüenta mil
reais);
111 - aos militares e civis, auxiliares de manutenção de aviões, de motores e de rádio de aeronaves,
punidos por atos institucionais ou complementares e
que, para exercerem atividades na aviação civil Ingressando como mecânicos Categoria li, dependiam
de licença da Diretoria de Aeronáutica Civil, prevista
2
na Portaria n 869-AGM-S, de 1963, e proibidas pelas
Portarias Reservadas n2s S-SO-GM-5, de 1964, e
S-285-GM-S, de 1966, do Ministério da Aeronáutica,
no valor de R$12S.000,OO (cento e vinte e cinco mil
reais).
Art. 3" Sobre os valores constantes do art. 221ncldlrão, correção monetária e juros de mora de O,S%
a.m. (cinco décimos por cento ao mês), de cento e
vinte dias da data da publicação desta lei até o efetivo
pagamento.
Ar!. 4 2 As atividades na aviação civil, cujo
exercrclo dependiam de licença
Diretoria de
Aeronáutica Civil, são as especificadas na Portaria n2 869-AGM-S, de 1963, do Ministério da Aeronáutica.
Art. S" A habilitação à reparação econômica
far-se-á por requerimento dirigido ao Ministro da Fazenda, mediante protocolo no Ministério da Fazenda
ou na Delegacia Regional da Fazenda mais próxima
do domicilio dos Interessados, instrurdo com cópia
autenticada da carteira de identidade, do CPF e documentos oficiais comprobatórios.
Parágrafo único. O prazo para a entrega dos requerimentos é de sessenta dias, a contar da data da
publicação desta lei.
Art. 62 Os pilotos civis, os aeronautas e os aeroviários, para o cumprimento das condições necessá rias à percepção da indenização, deverão
comprovar:
I - terem sido aeronautas ou aeroviários, mediante cópia da licença ou do certificado fornecido pela
Diretoria de Aeronáutica Civil, ou outro documento
oficiai; .

pá
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11- terem sido atingido pelos Atos Institucionais
ou Complementares, mediante cópia do Diário Oflclai da União que publicou os referidos ou outros documentos oficiais comprobatórios;
111 - estarem em condições de anistiados polftlcos perante a Previdência Social.
Art_ 7. Os militares, para o cumprimento das
condições necessárias à percepção da indenização,
deverão comprovar:
I _ terem pertencido, quando atingidos pelos
Atos Institucionais ou Complementares, aos Quadros, Especialidades e Subespecialidade cujo exercrcio da atividade na aviação civil, dependia de licenças
concedidas pela diretoria de Aeronáutica CIvil, mediante apresentação de qualquer dos seguintes documentos:
a) cópia da carta patente para os oficiais ou, no
caso dos graduados, da portaria de nomeação e respectiva especialização;
b) cópias das folhas de alterações do histórico
militar;
c) cópia da página do Diário O1lclal da União,
com a publicação da condição de oficiai aviador ou de
oficiai aviador engenheiro;
d) cópia do Boletim Interno da Aeronáutica, que
publicou a condição de graduado e a respectiva especlalização;
e) qualquer dos documentos constantes do Inciso 11 deste artigo em que a condição de oficiai aviador,
oficiai aviador engenheiro, ou graduadO seja declarada explicitamente;
11- terem sido punidos por Atos Institucionais ou
Complementares, mediante qualquer dos seguintes
documentos:
a) cópia da página do Diário Oficiai da União ou
do Boletim Interno da Aeronáutica que contenha a publlcação da punição;
b) qualquer dos documentos constantes do Inciso I em que a punição por Atos Institucionais ou Complementares seja expressamente declarada.
Art. 82 A indenização prevista nesta lei não prejudicará direito semelhante que resulte de ação jUdiciai, desde que mais benéfico para o interessado.
§ 12 Os beneficios devidos em virtude de decisão judicial ou decorrentes da aplicação desta lei não
serão pagos cumulativamente.
§ 22 A importância recebida a titulo de indenização decorrente da aplicação desta Lei será deduzida
do valor devido em virtude de decisão judici.al, quando mais benéfico para o Interessado, prosseguindo-se a execução quanto ao saldo.
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Art.
As despesas decorrentes desta lei correrão à conta do Orçamento da União.
Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) - Estando a matéria em regime de urgência,
passa-se à imediata apreciação do parecer em turno
suplementar.
Em discussão o substitutivo no turno suplementar. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação o substitutivo em tu mo suplementar.
As Sr"s. Senadoras e os Srs. Senadores que o
aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) - Item 3:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 78, DE 1999
(Em regime de urgência - art. 336, 11,
do Regimento Interno, nos termos
do Requerimento nO 436, de 1999)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução nO 78, de 1999, de autoria do
Senador Jader Barbalho, que revoga os §§
1° e 2° do art. 3° da Resolução do Senado
Federal nº 80, de 1998. (Aprovação por decurso de prazo do aditamento do contrato
firmado entre o Estado de Santa Catarina e
a União).
Dependendo de Parecer da Comissão
de Assuntos Econômicos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos
Bezerra para proferir o parecer.
PARECER N2 521, DE 1999
(De Plenário)
Em Substituição à Comissão de
Assuntos Econômicos, sobre o Projeto
de Resolução do Senado nO 78, ele 1999,
que "Revoga os §§ 1° e 2° do artigo 3° da
Resolução do Senado Federal nO 80, de
1998"_
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB - MT, para
proferir parecer.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores:
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1 - Em exame nesta Comissão, o Projeto de
Resolução do Senado n2 78, de 1999, de autoria do
nobre Senador Jader Barbalho, que "Revoga os §§ 12
e 22 do artigo 3° da Resolução do Senado Federal nº
80, de 1998".
2 - A Resolução nº 80, de 1998, autorizou a inclusão no refinanciamento aprovado pela Resolução
n2 70, de 1998, do valor correspondente aos débitos
levantados, em conformidade com o art. 20 da Lei
Complementar n2 129, de 1994, do Estado de Santa
Catarina. O § 12 do art. 32 dessa Resolução estabelece o prazo de 10 dias para o Banco Central encaminhar ao Senado o aditamento do conlrato firmado entre a União e o Estado de Santa Catarina, acompanhado do respectivo parecer. O § 22 do mesmo artigo
estabelece Igual prazo para que esta Comissão delibere sobre a matéria, caso contrário será considerada aprovada.
3 - Ao Projeto não foram apresentadas emendas.
É o relatório.
Voto
O exercicio da competência privativa do Senado Federal, em matéria de limites e condições de financiamento do setor público, está regulamentado
pela Resolução nº 78, de 1998. Com efeito, essa norma estabelece, entre outros, que:
a) os protocolos e contratos firmados entre a
União e os Estados, relativos à renegociação de dividas preexistentes, sob a égide da Lei nO 9.496, de 11
de setembro de 1997, serão submetidos a esta Comissão, para apreciação no prazo de 15 dias, cujo parecer será objeto de deliberação pelo Plenário da
Casa. (cf. art. 4°)e
b) o encaminhamento dos pleitos ao Senado
pelo Banco Central deve ser feito no prazo máximo de
trinta dias úteis, contado do recebimento da documentação completa exigida pela citada Resolução.
(cf. art. 25).
Depreende-se que, de fato, a norma geral
contempla os prazos de tramitação para o caso especifico, ou seja, o aditamento de contrato de refinanciamento entre a União e o Estado tem o prazo
de até 30 dias para ser encaminhado ao Senado
pelo Banco Central e, de 15 dias, para apreciação
junto à Comissão de Assuntos Econômicos, cujo
parecer será objeto de deliberação pelo Plenário
do Senado.
Desse modo, em nosso entendimento, procede
a justificação do autor do presente Projeto pois a manutenção dos dispositivos altera casuisticamente os
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prazos de tramitação no processo legislativo, introduz
um inusitado decurso de prazo e, ademais, limita de
modo Inaceitável a competência atrlbuida constltucionalmnete ao Senado.
Em face do exposto, concluimos o nosso Parecer pela aprovação do Projeto de Resolução n" 78, de
1999.

o

SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) - O parecer é favorável.
A Presidência esclarece ao Plenário que poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da
discussão.
Em discussão o projeto em turno único.
Com a palavra o Senador Jader Barbalho.

o

SR_ JADER BARBALHO (PMDB - PA.
Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, apresentei esse projeto de resolução em
conseqüência do tratamento dado ao Estado de
Santa Catarina, relativo à absorção da renegociação da divida do Estado para com o seu Instituto
de previdência.
Desejo antecipar meu voto a respeito desta
questão. Votarei favoravelmente à concessão ao
Estado de Santa Catarina, tratada no Item seguinte,
mas desde já desejo Informar à Casa que, como
Relator do projeto da medida provisória que perm itlu que Santa Catarina absorvesse na renegociação
o débito do seu instituto, estou apresentando à
Mesa do Congresso Nacional um projeto de lei de
conversão que estende a medida às demais unidades da Federação.
Entendo que, se o Executivo Federal compreendeu o pleito de Santa Catarina, deve fazer o mesmo com o pleito das demais Unidades da Federação em situação assemelhada, que poderão habilitar-se.
Recuso-me, Sr. Presidente, a aceitar a idéia de
alguns de que isso causaria um problema sério de déficit fiscal. Se foi concedido a Santa Catarina, as autoridades econômicas deveriam ter levado em conta
que não seria posslvel abrir precedente apenas para
aquele Estado, sob pena de desfigurar-se a Federação. E o Senado tem a obrigação de garantir à Federação um tratamento equânime na relação da União
com os Estados e Municípios.
Então, Sr. Presidente, minha resolução de certa
forma vai ficar inócua, porque creio que aprovaremos
Santa Catarina, que é o item seguinte; mas apresentei-a porque fiquei surpreso com a apresentação de
uma resolução na qual se impunham dez dias para a
tramitação do projeto de Santa Catarina no Senado
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Federal. Isso não existe no Regimento_ Existiu apenas na época do regime militar, em decreto-lei, quando o Congresso Nacional tinha 30 dias para se manlfestar, sob pena de o decreto ser aprovado. Por essa
razão, apresentei a resolução.
Votarei com Santa Catarina. Se as autoridades
econômicas podem conceder um beneHcio a Santa
Catarina, seguramente estão certas de que podem
estendê-lo a qualquer outra unidade da Federação
que venha realizar o mesmo pleito.
Portanto, hoje estou entregando à Secretaria da
Mesa do Congresso Nacional o projeto de lei de conversão que estende o mesmo tratamento a todas unidades da Federação. Dessa forma, peço apoio ao
meu projeto de resolução, a fim de que se revogue
este dispositivo. Desde já manifesto minha aprovação
ao projeto de Santa Catarina. Tenho certeza de que o
Congresso Nacional aprovará o projeto de lei de conversão e que o Executivo não se recusará a negociar
com os demais Estados e Municípios que se encontrarem na mesma situação.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

o SR_ PAULO HARTUNG (PSDB - ES) - Sr.
Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR_ PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) - V. Ex' tem a palavra para discutir, Senador
Paulo Hartung.
O SR. PAULO HARTUNG (PSDB - ES. Para
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
srªs e Srs. Senadores, ouvi com atenção a fala do
Llder e Presidente do PMDB, Senador Jader Barbalho. Tenho posição um pouco diferente.
Sr. Presidente, tenho construido minha trajetória polftica extremamente preocupado com a questão
da responsabilidade fiscal. Entendo que o desajuste
fiscal no nosso Pais, que tem a ver com o desajuste
da União, dos Estados e dos Municipios, é um ponto
negativo em questões essenciais da economia e da
vida do nosso povo, como é o caso do acesso ao crédito - diHcil, muitas vezes caro e com prazos inadequados.
Evidentemente que o çfesajuste das contas públicas, a Irresponsabilidade fiscal é a principal alavanca desses efeitos que acabei de citar na economia.
Quando o Governo Federal, pela Lei nº 9.496, montou um extenso programa de reestruturação da divida
dos Estados, estabeleceu balizamentos e critérios
claros, aprovados por esta Casa, que valiam para o
Acre, para o Rio Grande do Sul, para o Espírito Santo,
para Goiás e assim por diante.
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Sr_ Presidente, a modificação do art. 23 da Medlda Provisória, reeditada, de nº 1.900, passou a permltir, pela peculiaridade citada nesse artigo, que o
Estado de Santa Catarina, devedor do seu instituto de
previdê~cia - diferente~ente dos outros Estados. que
renegoctaram suas dlvtdas -, pudesse renegoctar a
divida do Estado com seu instituto de previdência. Diante disso, minha sensação iniciai foi de que esse
procedimento era inadequado. Mesmo tendo sido tomado no âmbito do Governo, opus-me a ele.
Senador Jader Barbalho, no momento em que
os funcionários estão sem aumento, em que se apertam os gastos públicos em todos os nlveis, em que
se aperta na Previdência ou em obras fundamentais,
paralisadas ou com seus cronogramas modificados,
não me parece ,que a União tenha fôlego para abrir
novo caminho na 'renegociação da divida dos Estados. Por isso, votei Isolado na Comissão de Assuntos Econômicos, mas contrariamente a esse projeto.
E aqui no plenário estou preocupado com a questão
fiscal, pois entendo que a União não tem capacidade
para bancar um programa desses para todos os
Estados da Federação. E concordo com o Senador
Jader Barbalho: uma vez aprovado, não há como
discriminar os outros Estados. Por isso, antecipo minha posição: votarei mais uma vez contrariamente
ao projeto de resolução. Se este for aprovado e o beneficio for concedido à Santa Catarina, haverá uma
injustiça. Tenho certeza de que esta Casa não irá
praticar injustiças para com os outros Estados, pois
afinal é a Casa de 'representação dos Estados federados.
Essa é a minha posição, Sr. Presidente. Estou
muito preocupado com tudo o que está acontecendo
no Brasil, principalmente com a falta de critérios.
Aprendi cedo na escola de Economia que o pior critério é a falta de critério, e no setor público isso é muito
mais grave, pois perde-se o controle das coisas. Esta
é a situação em 'que estamos: cada caso é um caso;
por vezes possuem características semelhantes, mas
são relativos a Estados federados que, no contexto
de nosso Pais, de nossa Constituição, de nossa organização polftica têm os mesmos direitos.
Expresso aqui minha grande apreensão. Se for
aprovado, adianto meu voto em relação ao projeto de
conversão do Senador Jader Barbalho: serei a favor
porque, se o Esplrito Santo, Estado que represento,
quiser pleitear essa inclusão na rol agem de sua divida, também terá o direito, assim como o Ceará. Não
conheço nenhum Estado que não tenha um problema
como esse.
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O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS) - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR_ PRESIDENTE (Antonio Carlos MagaIhães) - Concedo a palavra a V. Ex'.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS. Pela or. •
.
dem .• Sem revtsao do orador:) - O 51 ue está em dt~cussao no It~m 3 da pauta atnd~ nao é o reconheclmento da divida de Santa Catartna?
O SR- PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) - Não.
O SR- JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS) - Estamos votando o projeto de resolução do Senador Jader Barbalho.
O SR- PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) - O item foi invertido pela Mesa. O projeto relativo à Santa Cataria seria o terceiro e passou a ser
o quarto. A resolução, então, passou a ser a terceira, e é o que estamos discutindo.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS) - Então
estamos discutindo o Item 41
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga·
Ihães) - Não, estamos discutindo o Item 3. Mudamos a ordem para a seqüência lógica.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS) - Claro.
É a seqüência lógica que V. Ex' adequadamente
adotou. Primeiro, vamos revogar o decurso de prazo
que consta da Resolução nº 80 e que é uma deformação juridica, polftica, institucional e ilegal. Fez
muito bem o Senador Jader Barbalho em apresentar
um projeto de resolução pelo qual se revoga esse
instituto do decurso de prazo embutido na Resolu·
ção nº 80.
Nesse caso, tanto o Senador Paulo Hartung
como qualquer outro Senador deverá votar a favor e
não contra, uma vez que se trata de limpar, de esvurmar o velho e superado instituto do decurso de prazo.
Resolvido esse problema, passaremos ao Item 4, à
questão do mérito da matéria de Santa Catarina.
Então, esses argumentos seriam aplicados ao próximo item da pauta.
Não gostaria que outros Srs. Senadores votassem contrariamente ao projeto do Senador Jader Barbalho, supondo que se trata da matéria de Santa Catarina. Trata-se de uma matéria institucional que
eventualmente consta da Resolução nº 80, que trata
de Santa Catarina.
Portanto, nesse momento, é absolutamente
unânime ou pelo menos consensual que todos devem
votar a favor da resolução do Senador Jader Barba·

20690 Quinta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

lho, ou seja, contra essa carona que o Instituto do decurso de prazo pegou na Resolução nO 80.
O SR. EDUARDO SUPLlCY (Bloco/PT - SP) Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos MagaIhães) - Concedo a palavra a V. Ex".
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT - SP.
Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presldente, estou de pleno acordo com a proposta do Senador
Jader Barbalho. Houve uma origem para essa proposlção assinada por mim e pelo Senador Espiridlão
Amin no ano passado, quando tramitava a proposição
referente ao Estado de Santa Catarina. Houve um entendlmento para que qualquer aditamento à situação
de Santa Catarina fosse examinado pelo Senado. O
objetivo foi plenamente atingido, tanto que o Senado
está votando a autorização para o aditamento ao refinanciamento da dívida do Estado de Santa Catarina.
O então Senador Esperidião Amlm preocupava-se
com delongas. Pois bem, acabou-se examinando
com rapidez, e esse artigo não deve mais existir.
Estou de pleno acordo com a proposição em
discussão.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB - PR) Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos MagaIhães) - Concedo a palavra a V. Ex".
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB - PRo
Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o projeto que corrige esse vício do decurso de prazo da Resolução nO 80 é oportuno e conta com o consenso do Senado Federal.
Por outro lado, o projeto que viablliza a solução
para as dividas do Instituto de Pensão de Santa Catarina sofre a correção necessária, com o compromisso
do Senador Jader Barbalho de estender a liberalidade para o conjunto dos Estados brasileiros. Com isso,
também se transforma o projeto de Santa Catarina
em um projeto pacífico no Senado, nesse momento.
Falta, porém, examinar uma questão apenas:
Estados como o Paraná e a Bahia têm crédito junto
ao INSS. Há sete anos, quando Governador, criei o
regime estatutário único, conforme previsto nas Disposições Transitórias da Constituição Federal. Nesse
momento, o Paraná ficou com um crédito junto ao
INSS correspondente às contribuições que havia feito
ao longo dos anos relativas aos funcionários celetistas que, a partir daquele momento, passaram a ter as
suas aposentadorias e pensões assumidas pelo
Estado do Paraná. É o casodo Paraná, da Bahia e de
muitos outros Estados brasileiros.
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Preocupa-me o fato de o Governo seqüestrar
recursos de Minas Gerais pela inadimplência de aiguns itens de um acordo contratual, enquanto man-tém por sete anos essa dívida para com o Estado do
Paraná e não tem resposta nem solução alguma. O
Senador Paulo Souto me diz, no entanto, que existe
uma comissão de Governadores tratando do assunto.
Esse pagamento pronto, imediato e vinculado à
Previdência Social resolveria o problema de folha de
muitos Estados brasileiros, notadamente sobre estes
sobre os quais tenho informação mais completa: o
Paraná e a Bahia.
Esta é a questão que remanesce: resolvemos
os problemas dos devedores, votando a resolução de
Santa Catarina e acolhendo e apoiando a Lei de Conversão do Senador Jader Barbalho. Mas como ficam
os Estados que têm crédito junto à União diante dessa liberalidade consensual no Senado da República e
que representa também a vontade do Governo Federal, no caso de Santa Catarina?
É a questão que se coloca.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB _
DF) _ Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos MagaIhães) - Concedo a palavra a V. Ex'.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB _
DF. Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a Liderança do Governo encaminha o voto favorável à proposta de resolução do Senador Jader Barbalho que está sendo discutida neste item da pauta. Realmente, é inconcebível que haja um instrumento de decurso de prazo, o
que, inclusive, não condiz com os trabalhos legislativos. Isso é um consenso.
Quanto ao caso especifico de Santa Catarina,
externarei a posição do Governo no momento oportuno, depois de ouvir os companheiros, no próximo
item.
Neste caso, encaminho o voto favorável.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB - PB) - Sr.
Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) - Concedo a palavra a V. Ex'.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB - PB. Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr."s
e Srs. Senadores, muitas vezes, elaboramos uma legislação e, somente na hora da aplicabilidade, tomamos conhecimento de que foi mal redigida. Este é um
caso patente. Há uma grande dicotomia entre os §§
1º e 2· desta Resolução, pois como o prazo não pode
ser contado para o Plenário e para a Comissão de
Assuntos Econômicos, simultaneamente. Por isso,
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apoiamos o Projeto do Senador Jader Barbalho. Todos temos de fazer a correção de uma legislação que,
até hoje, pensávamos ser boa. Todavia, diante de um
fato concreto, verificamos uma distorção.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos MagaIhães) - Continua em discussão. (Pausa.)
Não havendo mais quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação o projeto.
As Sras e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para redação
final.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) - Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo redação final da matéria, que será
lido pelo Sr. 1· Secretário em exercfclo, Senador
Carlos Patrocfnlo.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos MagaIhães) - Estando a matéria em regime de urgência,
passa-se à imediata apreciação da redação final.
Em discussão.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Sras. e os Srs. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
Nos termos do Inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno do Senado Federal, promulgo a Reso•
d
b d
d t d
I
lução n 31, e 1999, que aca a e ser a o a a pe o
Senado.

É a seguinte a resolução promulgada:
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu, Antonio Carlos Magalhães, Presidente, nos termos do art. 48, Item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte

É lido o seguinte:
RESOLUÇÃO N' 31, DE 1999
PARECER N2 522, DE 1999
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Resolução

n° 78, de 1999.

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução nO 78, de 1999, que revoga
. os §§ 1" e 2· do art. 3° da Resolução n· 80, de 1998,
do Senado Federal.
Sala de Reuniões da Comissão, 18 de agosto
de 1999 - Antonio Carlos Magalhães, PresidenteGeraldo Melo, Relator - Nabor Júnior - Carlos Patroc(nlo.
ANEXO AO PARECER N· 522, DE 1999
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu, Presidente, nos termos do art. item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte.
RESOLUÇÃO N· , DE 1999
Revoga os §§ 12 e 22 do art. 32 da Resolução 80, de 1998, do Senado Federal.
O Senado Federal resolve:
Art 1" São revogados os §§ 1" e 2· do art. 3· da
Resolução n· 80, de 1998, do Senado Federal.
Art. 2· Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

Revoga os §§ 12 e 22 do art. 32 da
Resolução n" 80, de 1998, do Senado Federal.
O Senado Federal resolve:
Art. l' São revogados os §§ 1" e 2" do art. 3· da
Resolução n' 80, de 1998, do Senado Federal.
Art. 2" Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 18 de agosto de 1999. - Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães.) - Item 4:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 83, DE 1999
(Em regime de urgência - art. 336, 11,
do Regimento Interno, nos termos
do Requerimento n' 435, de 1999)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução n" 83, de 1999 (apresentado
pela Comissão de Assuntos Econômicos
como conclusão de seu Parecer n' 514, de
1999, Relator: Senador Pedro Piva), que
autoriza o Segundo Termo Aditivo de
Re-ratiflcação ao Contrato de Confissão,
Assunção, Consolidação e Refinanciamento de d{vidas, celebrado entre a União e o
Estado de Santa Catarina, no tlmblto do
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Programa de Apoio à Reestruturação e ao
Ajuste Fiscal dos Estados.

(À matéria poderão ser oferecidas
emendas até o encerramento da discussão),'
Em discussão o projeto, em turno único.

o SR. CASILDO MALDANER (PMDB - SC) Peço a palavra para discutir, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) - Concedo a palavra a V. Ex·. V. Ex· dispõe
de 10 minutos.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB - SC.
Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nobres Colegas, talvez nem tome os 10 minutos, mas gostaria de rerratificar aquilo que expressei ontem, na Comissão de Assuntos Econômicos,
na presença do Governador de Santa Catarina.
Para nossa honra, S. Ex·, que foi nosso colega até
pouco tempo atrás, também se encontra presente
hoje.
Gostaria, Sr. Presidente, de deixar muito Clara;
neste momento, a posição de coerência. Sei que a
coerência, às vezes, tem-me custado caro, Inclusive
dentro do meu Partido. No entanto, mesmo que tenha
um preço alto, ela é um caminho a seguir. Aliás, em
um passado recente, alguns colegas não tiveram coerência em relação ao meu Estado.
Ontem, eu lutava por Santa Catarina, às vezes
não lograva êxitos, mas entendia que era importante.
Hoje, não interessa quem é o Governador: continuo a
lutar por Santa Catarina. Então, o caminho será o
mesmo, a defesa será a mesma. Se ontem o Governador era do meu Partido e hoje, eventualmente, não
o é, ainda assim, Santa Catarina continua a mesma,
os moradores lá estão, o setor produtivo lá se encontra, trata-se de um ente da Federação. Entendo que
essa coerência tem o seu preço e continuo a defender
os meus princlpios, porque sou um dos três representantes de Santa Catarina nesta Casa.
Dito isso, embora o meu apoio, a rerratiflcação
que fiz ontem, sobre o pleito que ora está em pauta, o
meu voto já comuniquei ao meu L1der. Aliás, a decisão do L1der é na mesma direção: a favor dessa proposta de Santa Catarina, ou seja, da federallzação da
divida que o Estado detém com o Instituto de previdência de seus servidores, o IPESC.
Só faço um reparo, com certa dor ou sentimento, Sr. Presidente, como fiz na Comissão de Assuntos
Econômicos: no ano passado, fomos à área econômica e propusemos, da mesma forma, a federalização
dessa divida com o Instituto de Previdência dos Servi-
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dores de Santa Catarlna_ A área econômica do Governo, Sr. Presidente, convenceu-nos de que não seria pósslvel, porque abriria um precedente muito perigoso: se fizesse a: Santa Catarina, os outros Estados
na mesma situação pleiteariam a mesma coisa.
Entendemos - inclusive, para a manutenção da estabilidade econômica - que não era posslvel e atendemos a esse chamamento da área econÔmica do
Governo.
O que nos surpreende, Sr. Presidente e nobres
colegas? Apesar de ser o mesmo tema, a mesma matéria, as mesmas pessoas, o mesmo Ministro da área
econômica, o mesmo grupo, o mesmo sistema no poder, ontem nãó podia, e hoje. pode. É isso que me surpreendel Continua o mes'mo Estado, o mesmo Caslldo Maldaner; não entendo de que maneira se conseguiu hoje, e ontem não. Será porque a imprensa registra que, para que a área econômica assinasse
esse termo aditivo, seila preciso usar de métodos não
habituáis? Será porque a imprensa registra que, agora, o "bateu, levou': prevalece? Será que a ameaça de
mudanças de posições nesta Casa e perante a Nação, de acordo com o que a imprensa registra, prevaleceu? Será que o "bateu, levou" prevalece, agora,
neste Governo? É o questionamento que faço. Era
notório que existia, no Pais, o "bateu, levou", em um
Governo recentemente Ido. Será que voltou agora?
Será que, no passado, se tivéssemos usado essa estratégla,Santa ·Catarina já teria sido contemplada?
Por que esperamos praticamente um ano para conseguir Isso?
. Questiono se a ética tem um certo limite, ou
aonde .ela pode ir, com sua elasticidade. Até onde se
pode usar de outras estratégias? Não as conheço.
Não conheço esse sistema. Eu gostaria de descobrir.
Inquiri, ontem, o L1der do Governo, na Comissão de Assuntos .Econômicos, e novamente o faço
agora. Penso que tenho credibilidade para fazer Isso.
Perguntei ontem e ainda quero ter a resposta do L1der
do Governo nesta Casa e da área econômica. Penso
que é um dever para com o meu Partido e Santa Catarina. Precisamos dessa resposta. Sempre votamos
a favor, estritamente fiéis ao Governo, aliás, demasiadamente fiéis a ele. Repito: em todo esse tempo, fui
sempre demasiadamente fiei ao Governo.
Ontem não podia, e hoje pode. Na época, o FMI
não rondava tão freqUentemente este Pais; foi antes
de o FMI, CQm mais assiduidade, percorrer os escaninhos da área econômica, da Esplanada dos Ministérios ou deste Governo. No entanto, depois de.tudo que
ocorreu em prol do ajuste, do entendimento, depois
que o FMI começou a freqUentar este Pais .((om mais
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assiduidade, isso é possivel? Eu quero e exilo - até
diria - uma resposta para nós e para Santa Catarina,
em favor da dignidade, da ética.
Para finalizar, Sr. Presidente, reiterando que o
meu apolo será em prol disso, não condeno o meu
Governador, nem o Presidente nacional do PFL, nem
os meus dois colegas desta Casa. Ao contrário, até
os elogio. Não consegui; eu e outros companheiros
não tivemos essa habilidade. Esses caminhos não os
conheço ainda; gostaria de conhecê-los um dia.
Quem sabe se meu Estado já teria lucrado antes.
Entretanto, sou obrigado a fazer este registro no Plenário desta Casa, até para um desencargo de consciência, Sr. Presidente e nobres colegas.

o

Sr. Jader Barbatho (PMDB - PA) - V. Ex'
me permite um aparte?

o SR. CASILDO MALDANER (PMDB - SC) Ouço V. Ex', meu eminente Lider.
O Sr. Jader Barbalho (PMDB - PA) - Quero,
Senador Caslldo Maldaner, emprestar a minha solidariedade à manifestação de V. Ex'. Concordo
com V. Ex' em que o Governador Esperldião Amin,
nosso eX'colega, está no seu dever de defender os
interesses de Santa Catarina. Cumprimento V. Ex'
e os nossos colegas Jorge Bornhausen e Geraldo
Althoff, que com V. Ex' representam Santa Catarina e têm a obrigação de defender os interesses do
Estado. Solidarizo-me com V. Ex' quando faz esse
desabafo de que, no ano passado, já havia procurado as autoridades da área para tratar desse e de
outros assuntos. Quero registrar - até porque faço
questão de deixar as coisas bem claras; vou aprovar isso; acho que Santa Catarina tem todo o direito -, que o ex-Governador andou de ceca em
meca, tentando resolver os problemas do Estado
de Santa Catarina e não conseguiu resolver. À
época, cheguei a falar com o Presidente da República. Porém, não conseguimos resolver os problemas nem ajudar o ex-Governador. Parabéns ao
atual Governador; parabéns à Representação de
Santa Catarina; parabéns pela solução. V. Ex' tem
toda a razão em manifestar a sua estranheza, já
que as mesmas autoridades, que fizeram ouvido de
mercador ao ouvir o pleito de V. Ex' e do
ex-Governador, agora foram sensibilizadas. Por
isso, estamos nesse projeto de conversão, aproveitando para que essa sensibilidade possa se espraiar por toda a Federação. Senador Casildo Maldaner, 'não quero absolutamente fazer mau juizo. Tenho ,a impressão de que eles interpretaram mal,
Senador CasUdo Maldaner. V. Ex' talvez não tenha
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sabido
expor
com
propriedade,
nem
o
ex-Governador, e, por isso, não conseguiu senslbllizar. Mas agora as regras estão claras. O Governador do meu Estado é meu adversário, mas se S.
Ex' bater à porta do Senado para pedir o meu apoio a fim de encampar a divida do Estado com o
Instituto de Previdência, acompanharei o Governador do meu Estado até o Ministro Pedro Malan e ao
Presidente Fernando Henrique. V. Ex' não conseguiu. Agora, o Brasil todo vai agradecer ao Governador Esperidião Amin e ao Senador Jorge Bornhausen porque eles abriram os caminhos para
que todas as outras Unidades da Federação possam ter o mesmo tratamento. Em tudo há um ganho. Santa Catarina ganha e, no meu entencjlmento, os caminhos estão abertos também para o restante da Federação.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB - SC) Recolho, com muita honra, as ponderações do meu
Lider, porque vem ao encontro dessa preocupação.
Apenas para registrar que, vindo agora, hoje
pode, e ontem, por razões que ... Aliás, exijo, Sr. Presidente, que o Governo explique isso. Se viessem ón:/'
tem, a sociedade estaria ganhando desde ontem;
mas só a partir de agora é possivel. Ontem se afirmava que não era possível porque o ajuste econômico
era fundamental, e, como eu disse, o FMI não freqüentava com aquela assiduidade este Governo,
este Pais. Agora, apesar de a sua freqüência ser rotineira, de rondar constantemente, é possivel, embora
tarde.
Quero cumprimentar também, como disse antes, o Governador de Santa Catarina, meus Colegas
Senadores Jorge Bornhausen e Geraldo Althoff, porque, embora tarde, o Governo acordou para isso.
Agora, a explicação da área econômica para"um dos
representantes desta Casa, para a sociedade, é Importante. E também, ao lado disso, creio que no esteio do meu Estado, não há como negar, eticamente,
moralmente falando, a proposta do meu Llder de habilitar os demais Estados, já que estamos sendo regidos pela legislação do mesmo céu, do mesmo teto
pátrio. Não é possivel praticarmos o apartheld. Dentro desses regimes, não há como negar às demais
Unidades da Federação os mesmos caminhos, o '
principio da isonomia. Creio que esse principio deve
prevalecer.'
.
Sr. Presidente, encerro este meu registro, apoiando a proposta do meu Estado, embora venha tarde.
Mas cobro da área econômica uma explicação transparente, clara, para que a inteligência, nas clarezas,
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nastranspllrênlllas, possa assimilar como é que não
podia funcionaI' ontem e é possfvel hoje_
Acho quo esse entendimento dentro da Inteligêncla humana eu gostaria que fosse possfvel. E vou
continuar cobrando até que Isso chegue, Sr. Presldente e nobres Colegas.
O SR. EDUARDO SUPllCY (Bloco/PT - SP) Sr. Presidente, gostaria de usar a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos MagaIhães) - Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Supllcy.
O SR. EDUARDO SUPLlCY (Bloco/PT - SP.
Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, V. Ex' Inspira energia. Então, todos aqui estão
com vontade de trabalhar.
Estamos tratando do refinanciamento da dfvlda,
resultando o Contrato de Confissão, Assunção, Consolldação, e l'lefinanclamento de Dfvldas celebrado
entre a União e o Estado de Santa Catarina, com fuiero na lei n" 11.496, de 11 de setembro de 1997, que
trata do Programa de Apolo à Reestruturação e o
Ajuste Fiscal dos Estados, tendo em vista o art. 52, Inciso V, da Constiluição Federal.
Esse contrato obteve parecer favorável da Procuradoria-Geral da Fazenda e do Banco Central, sendo o
pleito de refinanciamento feito com respaldo na Resolução n" 80l!ia, que altera a Resolução n" 70/98 do Senado, autorizanclo o Estado de Santa Catarina a adicionar
a dfvlda na operação de refinanciamento das dfvidas
imobiliárias contratuais do Estado, derivadas da lei
Complernent:lr Estadual de Santa Catarina n" 129/94.
O Senador Pedro Plva deu parecer favorável e
acatou a emenda que apresentei na Comissão de
Assumos Econômicos, que estabelece que "os recursor; de qU'il trata esta Resolução deverão ser depositado'J em conta especial vinculada, que só poderá ser
movimentada pelo Instituto de Previdência do Estado
de Santa Catarina -IPESC, com a exclusiva finalidade de pagamento das aposentadorias e pensões por
ele dfNldas",
Consta ainda da mesma que "a utilização para
fins diversos do autorIzado Implicará nos crimes de
improbidade e responsabilidade, sem prejufzo das
sanções penais e administrativas cabfveis e que ''fica
o Estado de Santa Catarina obrigado a comprovar,
anualmente, à Secretaria do Tesouro Nacional o recolhimento das contribuições patronais devidas ao
IPESC, no exercfclo fiscal findo, sob pena de ter o
vencimento antecipado do estoque devedor dessa
operação",
Eu havia apresentado outras três emendas.
Entretanto, à medida que o Senador Jader Barbalho,
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em comunicação feita pelo Presidente da CAE, Senador Ney Suassuna, havia acatado as sugestões que
formulei e, conforme já expresso por S. Ex' na reunião, irá garantir eqOidade de tratamento para os demais Estados e Municfpios, no que diz respeito à posslbilidade de entendimento semelhante para os demais Estados.
Dessa maneira, esse é o meu entendimento e o
do Bloco de Oposição, no sentido de estarmos aprovando este Projeto de Resolução, que, nos seus direitos, se estenderá aos demais.
Gostaria de salientar que houve uma Interpretação equivocada por parte de editoriais de jornais de
Santa Catarina, particularmente de O Estado, um de
seus principais jornais daquele Estado, quando procurou relatar que se tratava de uma ação por parte do
Partido dos Trabalhadores, que estaria desejando interterir de maneira a prejudicar aquele Estado, em
função de diálogos que tive com a Deputada Estadual
Idell Salvatl, e com os Deputados Federais Carlito
Merss e Henrique Fontana, do Rio Grande do Sul. O
Deputado Henrique Fontana quis, justamente, assegurar que houvesse um procedimento legal, um procedimento constitucional que leve em consideração o
direito de todos os Estados da Federação, como por
exemplo o Estado do Rio Grande do Sul, governado
pelo Sr. Olfvio Dutra, a fim de que não seja negada ao
Rio Grande do Sul a possibilidade de entendimentos
com respeito ao refinanciamento de dfvldas de qualquer natureza, sobretudo em função de ali haver um
Governador que é de oposição ao Governo Federal.
Dada a disposição do Senador Jader Barbalho
de colocar no projeto de conversão em lei e também
no projeto de resolução as propostas que garantirão
eqüidade aos demais Estados, então o nosso propósito foi atendido.
Com respeito à natureza dessa emenda, para
que os recursos fiquem destinados exclusivamente
para o IPESC para pagamento das pensões e aposentadorias dos servidores de Santa Catarina, gostaria de dizer que se trata de precaução semelhante a
outras que já foram objeto da história do Senado Federal e que foi considerada saudável por todos os
partidos, Gostaria de salientar que Inclusive os Senadores de Santa Catarina de outros partidos acataram
a proposição feito pelo Senador do Partido dos Trabalhadores. Então não se pode, de maneira alguma,
considerar que teria havido conspiração do Partido
dos Trabalhadores contra o Estado de Santa Catarina, ainda que sejamos de oposição ao Governador,
que respeitamos, ex-Senador Esperldião Amin,
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos MagaIhães) - Não havendo mais quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
As Sr"s e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado, contra os votos dos Senadores Roberto Freire, Paulo Hartung e Heloisa Helena.
O projeto vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT SE) - Sr. Presidente, peço que registre a minha
abstenção.
O SR. PRESIÍ)~NTE (Antonio Carlos Magalhães) - A ata registrará a abstenção do Senador
José Eduardo Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo a redação final, que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercfcio, Senador Carlos Patroclnio.

É lido o seguinte:
PARECER Nº 523, DE 1999
'(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Resolução n' 83, de 1999.
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução nº 83, de 1999, que autoriza o Segundo Termo Aditivo de Rerratificação ao
Contrato de Confissão, Assunção, Consolidação e
Refinanciamento de Dividas celebrado entre a União
e o Estado de Santa Catarina, no âmbito do programa de Apoio à Restruturação e ao Ajuste Fiscal dos
Estados.
Sala de Reuniões da Comi~são, 18 de agosto
de 1999. Antonio Carlos Magalh,ães - PresidenteGeraldo Mello Relator - Nabor Junior - Carlos Patroclnlo.
ANEXO AO PARECER N° 523, DE 1999.
Faço saber que o 9énado Federal aprovou, e
eu, , Presidente, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte.
RESOLUÇÃO Nº, DE 1999
Autoriza o Segundo Termo Aditivo
. de Rerratlflcação ao Contrato de Confls'são, Assunção, Consolidação e Reflnan. ciamento de Dívidas, celebrado entre a
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União e o Estado de Santa Catarina, no
âmbito do Programa de Apoio à Reestrutu ração e ao Ajuste Fiscal dos Estados.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Governo Federal autorizado a celebrar, com o Estado de Santa Catarina, o Segundo
Termo Aditivo de Rerratificação ao Contrato de Confissão, Assunção, Consolidação e Refinanciamento
de Dívidas, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste dos Estados.
Art. 2º As condições para a operação a ser contratada são as seguintes:
1- valor da divida a ser adicionada ao Contrato:
R$514.899.099,35 (quinhentos e catorze milhões, oitocentos e noventa e nove mil, noventa e nove reais e
trinta e cinco centavos), posição de 30 de julho de
1999, que será procedida de acordo com critérios a
serem estabelecidas pelas partes, devendo ser incorporado ao saldo devedor, conforme:
a) R$411.919.279,48 (quatrocentos e onze milhões, novecentos e dezenove mil, duzentos e setenta e nove reais e quarenta e oito centavos), na parcela
P descrita no § 10 da Cláusula Quarta, correspondente a 80% (oitenta por cento do valor financiado; e
b) R$102.979.819,87 (cento e dois milhões, novecentos e setenta e nove mil, oitocentos e dezenove
reais e oitenta e sete centavos), na parcela Vcg descrita no § 10 da Cláusula Quarta, correspondente a
20% (vinte por cento) do valor financiado;
11 - condições de pagamento: conforme o estabelecido na Cláusula Quarta do Contrato de Refinanciamento.
Art. 3º Os recursos de que trata a Resolução deverão ser depositados em conta especial vinculada,
que só poderá ser movimentada pelo Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPESC, com
a exclusiva finalidade de pagamento das aposentadorias e pensões por ele devidas.
§ 1° A utilização para fins diversos do autorizado
implicará nos crimes de improbidade e responsabilidade, sem prejulzo das sanções penais e administrativas cablveis.
§ 2º É o Estado de Santa Catarina obrigado a
comprovar, anualmente, à Secretaria do Tesouro Nacional o recolhimento das contribuições patronais devidas ao Ipesc, no exerclcio fiscal findo, sob pena de
ter o vencimento antecipado do estoque devedor dessa operação.
Art. 4º A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida no prazo de duzentos e setenta dias, a contar de sua publicação.
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Art. 5° Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos MagaIhães) - Estando a matéria em regime de urgência,
passa-se à imediata apreciação da redação final.

que aprova a Programação Monetária relativa ao terceiro trimestre de 1999.
Sala de reuniões da Comissão, 18 de agosto de
1999. Antonio Carlos Magalhães Presidente - Geraldo Melo Relator - Nabor Júnior - Carlos Patrocfnlo.

Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Sr"s e os Srs. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) - Item 5:

ANEXO AO PARECER N0 524, DE 1999

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 170, DE 1999
(Em regime de urgência, nos termos do art. 353,
parágrafo único, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nO 170, de 1999,
(apresentado pela Comissão de Assuntos
Econômicos como conclusão de seu Parecer nO 512, de 1999, Relator: Senador Luiz
OtáVio, que aprova a "Programação Monetária relativa ao terceiro trimestre de 1999'.
(À matéria poderão ser oferecidas
emendas até o encerramento da discussão).
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Sras. e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora, para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) - Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora,
oferecendo a redação final, que será lido pelo Sr. 1" Secretário em exercrclo, Senador Carlos Patrocfnlo.
É lido o seguinte:
PARECER N2 524, DE 1999
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo n 2 170, de 1999.
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nO 170, de 1999,

Aprova a Programação Monetária
relativa ao terceiro trimestre de 1999.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovada a Programação Monetária relativa ao terceiro trimestre de 1999, com estimativas
das faixas de variação dos principais agregados monetários, nos termos da Mensagem Presidencial nO
134, de 1999 (nO 937, de 1999, na origem).
Art. 2° este Decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) - Estando a matéria em regime de urgência,
passa-se à imediata apreciação da redação final.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Sr"s e os Srs. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovada.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) - Item 6:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 80, DE 1998
(Votação nominal)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nO 80, de 1998 (nO
545/97, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Gaúcha S.A. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda curta na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio
Grande do Bul, tendo
Parecer favorável, sob nO 647, de
1998, da Comissão de Educação, Relator
ad hoc: Senador Joel de Hollanda.
Discussão do projeto em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Sras. e os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
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VOTAÇÃO NOMINAL
.... .) N' 80, DE 19118
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga·
Ihães) - Está encerrada a votação. Votaram SIM 57
Srs. Senadores; e NÃO 02 Srs. Senadores.
Houve 5 abstenções.
Total:64 votos.
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Oiretora para a reda·
ção final.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga.
Ihães) - Sobre a mesa, parecer da Comissão Direto·
ra, oferecendo a redação final da matéria, que será
lido pelo Sr. 1° Secretário em exercfcio, Senador Carlos Patrocfnlo.

É lido o seguinte:
PARECER NO 525, DE 1999
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nO 80, de 1998 (nO 545, de
1997, na Câmara dos Deputados).
A Comissão Direteora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nQ 80, de 198 (nO
545, de 1997, na Câmara dos Deputados), que apro·
va o ato que renova a concessão outorgada à Rádio
Gaúcha S.A. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda curta na cidade de Porto Alegre,
Estado do Rio Grande do Sul.
Sala de Reuniões da Comissão, 18 de agosto
de 1999. - Antonio Carlos Magalhães, PresidenteGeraldo Melo, Relator - Nabor Júnior - Carlos Patroclnlo.
ANEXO AO PARECER NQ 525, DE 1999
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, Presidente do Senado Federal, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o se·
guinte
DECRETO LEGISLATIVO N° ,DE 1999
Aprova Oato que renova a concessão outorgada a "Rádio Gaúcha S.A"
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda curta na cIdade de Porto
Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1QÉ aprovado o ato a que se refere o Decre·
to nO, de 7 de janeiro de 1997, que renova por dez
anos, a partir de 1" de novembro de 1993, a conces·
são outorgada a "Rádio Gaúcha SA" para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
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sonora em onda curta na cidade de Porto Alegre,
Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2QEste Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga·
Ihães) - Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação a redação final.
As srªs e os Srs. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga·
Ihães)- Item 7:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA NQ 18, DE 1999
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nQ 18, de 1999 (nO
4.549/89, na Casa de origem), que inclui os
portos de Itumbiara e São Simão, ambos no
Rio Paranafba, no Estado de Goiás, na rela·
ção descritiva dos portos marítimos, fluvíais e
lacustres do Plano Nacional de Viação, tendo
Parecer sob nº 338, de 1999, da Comis·
são de Serviços de Infra· Estrutura, Relator:
Senador Gerson Camata, favorável, com a
Emenda nQl·CI, de redação, que apresenta.
Em discussão o projeto e a emenda. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação o projeto, sem prejufzo da emenda.
As Sras. e os Srs. Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados.
Aprovado.
Em votação a emenda de redação.
As Sras. e os Srs. Senadores que a aprovam,
queiram permanecer sentados.
Aprovada.
Amatéria vai à Comissão Diretora para redação
final.
São os seguintes o projeto e a emenda
aprovados:
PROJETO DE LEt DA CÂMARA NO 18, DE 1999
(NO 4.549/98, na Casa de origem)
Inclui os portos de Itumbiara e São
Simão, ambos no rio Paranafba, no Estado de Goiás, na relação descritiva dos
portos marllimos, fluviais e lacustres do
Plano Nacional de Viação.
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o Congresso Nacional decreta:
Art. 1QFicam inclu Idos na relação descritiva dos
portos marftimos, fluviais e lacustres do Plano Nacional de Viação, aprovado pela Lei nQ5.197, de 10 de
setembro de 1973, os portos de Itumblara e São SImão, ambos no rio Paranafba, no Estado de Goiás.
Art. 2QEsta lei entra em vigor na data de sua publicação.
EMENDA Nº 1 - CI, DE REDAÇÃO
Substitua-se, no art. 1º, a expressão "Lei nº
5.197" por "Lei nº 5.917".
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) - Item 8
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 37, DE 1999
Discussãi>, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 37, de 1999 (n Q
775/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo sobre a Operação,
no Brasil, do Escritório Regional do Habitat
para a América Latina e o Carlbe, celebrado
entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Centro das Nações UnIdas para
Assentamentos Humanos (HABITAT), em
Brasf/ia, em 10 de março de 1998, tendo
Parecer favorável, sob nº 384, de 1999,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator: Senador José Jorge.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Sr"s e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
É o seguinte o projeto aprovado:
DECRETO LEGISLATIVO Nº 37, DE 1999
(Nº 775/99, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo sobre a
Operação, no Brasil, do Escritório Regional do Hábltat para a América Latina e o
Carlbe, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Centro
das Nações Unidas para Assentamentos
Humanos (HABITAT), em Brasma., em 10
de março de 1998.
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O Congresso Nacional decreta:
Fica aprovado o texto do Acordo sobre a Operação, no Brasil, do Escritório Regional do Hábitat para
a América Latina e o Caribe, celebrado entre o Governo da RepÚblica Federativa do Brasil e o Centro das
Nações Unidas para Assentamentos Humanos
(HABITAT), em Brasflia, 10 de março de 1998.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que alterem o referido Acodro, assim 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. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) -Item 9:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 40, DE 1999
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 40, de 1999 (nº
776/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo de Comércio e
Cooperação Econômica, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República Eslovénia, em Liubliana, em 16 de junho de 1997, tendo
Parecer favorável, sob nQ 385, de
1999, da Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional, Relator: Senador Bernardo Cabral.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
.
Em votação.
As Sr"s e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 40, DE 1999
(NQ 776/99, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo de Comércio e Cooperação Econômica, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Repú-
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bllca Eslovênia, em Llubllana, em 16 de
Junho de 1997.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o texto do Acordo de Comércio e Cooperação Econômica. celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Eslovêncla. em L1ubliana, em 16
de junho de 1997.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que alterem o referido Acordo, assim 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.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) - Item 10:
Votação. em turno único, da Mensagem nO 126, de 1999 (nO 764/99. na origem). do Presidente da República, solicitando a retirada do Projeto de Lei da Câmara
nO 56, de 1998 (nO 3.470/97, na Casa de origem), de sua iniciativa. que cria o Quadro
de Oficiais de Saúde do Exército - QOSau,
e dá outras providências.
Votação da mensagem, em turno único.
As Sr"s e os Srs. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados_ (Pausa.)
Aprovada.
O Projeto de Lei da Câmara nO 56, de 1998. vai
ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) - Item 11:
Votação. em turno único, do Requerimento n.º 398, de 1999, do Senador Pedro
Plva, solicitando, nos termos regimentais. a
tramitação conjunta dos Projetos de Lei do
Senado nOs 292 e 386. de 1999, por versarem critérios para porte de arma de fogo.
Em votação o Requerimento, em turno único.
As Sr"s e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado o requerimento, os Projetos de Lei do
Senado nOs 292 e 386, de 1999, passam a tramitar
em conjunto e vão à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e. posteriormente, à Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa.
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_
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos MagaIhaes) - Esgotada a matéria constante na Ordem do
Dia.
Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento nº 452, de 1999, de urgência, lido no Expediente
para o Projeto de Lei do Senado nO 178, de 1999, qu~
~ue. al!era a ~el nº 4.737. de 15 de julho de 1965, que
institUi o Código Eleitoral, e a Lei nº 9.504, de 30 de
setembro de 1997. que estabelece normas para as
eleiç.ões,. a fim de proibir coligações nas eleições proporcionais.
Em votação o requerimento.
As Sr"s e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria figurará na Ordem do Dia da sessão
de terça-feira próxima, dia 24 do corrente, conforme
preceitua o Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) - Sobre a mesa. parecer da Comissão Diretora
oferecendo a redação final do Projeto de Decreto Legislativo n.o 37, de 1999. que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercfcio, Senador Carlos Patroclnio.

É lido o seguinte:
PARECER NO 526, DE 1999
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nO 37, de 1999 (nº 775, de
1999, na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nO 37, de 1999 (nO
775, de 1999, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre a Operação, no Brasil, do
Escritório Regional do Habitat para a América Latina
e o Caribe. celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Centro das Nações Unidas
para Assentamentos Humanos (Habitat), em Brasflia,
em 10 de março de 1998.
Sala de Reuniões da Comissão, 18 de agosto
de 1999. -Antonio Carlos Magalhães, PresidenteGeraldo Melo, Relator - Nabor Júnior - Carlos Patrocinio.
ANEXO AO PARECER N° 526, DE 1999
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu.
, Presidente do Senado Federal, nos
termos do art. 48, item 28, do Regimento Int~,rno, promulgo o seguinte
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DECRETO LEGISLATIVO N°

,DE 1999

Aprova o texto do Acordo sobre a
Operação, no Brasil, do Escritório Regional do Habitat para a América Latina e o
Carlbe, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Centro
das Nações Unidas para Assentamentos
Humanos (Habitat), em Brasflla, em 10 de
março de 1998_
O Congresso Nacional decreta:
Ar!. 1" É aprovado o texto do Acordo sobre a
Operação, no Brasil, do Escritório Regional do Habitat para a América Latina e o Caribe, celebrado
entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Centro das Nações Unidas para Assentamentos
Humanos (Habitat), em Brasflia, em 10 de março de
1998.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que alterem o referido Acordo, assim como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos
gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) - Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. 1° Secretário em exercfcio, Senador Carlos
Patrocfnio.

É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO N2 453, DE 1999
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno,
requeiro a dispensa de publicação do Parecer, para
imediata discussão e votação da redação final do
Projeto de Decreto Legislativo nO 37, de 1999 (nO
775/99, na Câmara dos Deputados), que aprova o
texto do Acordo sobre a Operação, no Brasil, do
Escritório Regional do Habitat para a América Latina
e o Caribe, celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Centro das Nações Unidas
para Assentamentos Humanos (Habitat), em Brasflia,
em 10 de março de 1998.s
Sala das Sessões, 18 de agosto de 1999. José Jorge.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) "- Aprovado o requerimento, passa-se à imediata apreciação da redação final.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
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Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Sr"s e os Srs. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) - Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora
oferecendo a redação final do Projeto de Decreto Legislativo nO 40, de 1999, que será lido pelo Sr. 1° Secretário em exercfcio, Senador Carlos Patrocfnio.

É lido o seguinte:
PARECER NO 527, DE 1999
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo n2 40, de 1999 (nO 776, de
1999, na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 40, de 1999
(nO 776, de 1999, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo de Comércio e Cooperação Econômica, celebrado entre o Governo da Repúbica Federativa do Brasil e o Governo da República ESlocênia, em Liubliana, em 16 de junho de
1997.
Sala de Reuniões da Comissão, 18 de agosto
de 1999. - Antonio Carlos Magalhães, PresidenteGeraldo Melo, Relator - Nabor Júnior - Carlos Patrocfnlo.
ANEXO AO PARECER N° 527, DE 1999
Faço saber que o Congresso Nacional decreta,
e eu,
, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, Item 28, do Regimento Interno,
promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N°

,DE 1999

Aprova o texto do Acordo de Comércio e Cooperação Econômica, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Eslovênia, em Llubllana, em 16 de
junho de 1997.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o texto do Acordo de Comércio e Cooperação Econômica, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo

20702 Quinta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

da República Eslovênia, em Llubllana, em 16 de junho de 1997.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que alterem o referido Acordo, assim como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos
gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2· Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR_ PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) - Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. 1Q Secretário em exerclclo, Senador Carlos
Patroclnio.

É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO NO 454, DE 1999
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno,
requeiro a dispensa de publicação do Parecer, para
Imediata discussão e votação da redação final do
Projeto de Decreto Legislativo n· 40, de 1999 (nO
776/99, na Câmara dos Deputados), que aprova o
texto do Acordo de Comércio e Cooperação Econômica, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Eslovênia, em Liubliana, em 16 de junho de 1997.
Sala das Sessões, 18 de agosto de 1999. - Senador Ney Suassuna.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) - Aprovado o requerimento, passa-se à imediata apreciação da redação final.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Sr"s e os Srs. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) - Quero comunicar aos Srs. Senadores que
haverá sessão do Congresso Nacional a partir das
18 horas no plenário da Câmara dos Deputados.
O SR. TIÃO VtANA (Bloco/PT - AC) - Sr. Presidente, peço a palavra como Llder.
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O SR_ PRESIDENTE (Antonio Carlos MagaIhães) - Concedo a palavra ao Senador Tião Viana,
como Lfder.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT - AC_ Como Lfder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores, todos estão cientes de que, há poucos dias, houve um grave impasse envolvendo a figura do Governador do Acre, Jorge Viana, por uma interpretação dada pelo então Deputado Severino CavalcantI.
Passados os dias, buscados os esclarecimentos, tenho em mão um pronunciamento do Deputado,
que está sendo lido hoje na Câmara dos Deputados,
assinado por S. Ex', e, ainda, uma manifestação minha de esclarecimento, com os quais esperamos encerrar este assunto delicado que pôs em dúvida a
honradez e a integridade do Governador do Acre, Jorge Viana.
Passo a ler, na Integra, o pronunciamento do
Deputado Severino Cavalcanti, para, em seguida, fazer o pronunciamento que almejo na tarde de hoje
neste plenário:
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados:
Venho, agora, de tomar conhecimento
de duas medidas administrativas que acaba
de tomar a digna Secretária de Justiça e Segurança Pública do Acre, 01' Maria de Salete da Costa Maia.
'
As providências administrativas a que
me quero referir e por cuja adoção me sinto
feliz demonstram, neste momento, a meu
entender, a vontade nltlda do Governador
Jorge Viana de apurar, em órbita administrativa, ao objetivo da sanção disciplinar que
se indicar pertinente, o envolvimento do Delegado Carlos Alberto da Costa Bayma com
o narcotráfico, além de outros comportamentos que ao mesmo têm sido imputados
e que são inadmisslveis por parte de um
servidor público, notadamente dos que,
como ele, lenham sob sua responsabilidade
a segurança pública.
Essas medidas vêm de ser tomadas
mediante a adoção de duas portarias. Pela
primeira delas, a de n.º 1.113, de 17 de
agosto corrente, é determinada a Instauração de processo administrativo disciplinar
contra o DelegadO Carlos Alberto da Costa
Bayma. Vejo na mesma, ainda, o sincero
objetivo de assegurar a inteira lisura dos
procedimentos investigatórios, quardo inclui
o ato de nomeação, como presidente do
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respectivo processo administrativo, da Corregedora-Geral da Polícia Civil. A outra medida foi tomada mediante a Portaria nº
1.114, também de 17 de agosto corrente, e
mediante a qual é determinado o afastamento do "servidor Carlos Alberto da Costa
Bayma da Delegacia Geral do Município de
Feijó", "como medida cautelar e a fim de
que o mesmo não venha a influir na apuração dos fatos".
O conhecimento dessas providências
por parte do Governo do Estado do Acre
mostram, agora, sem razão as suspeitas
que, justificadas no pouco conhecimento
que temos do Estado e nas circunstâncias
anteriormente ocorrentes, levaram-me a
levantar.
Chegou igualmente ao meu conhecimento que, com relação a outros policiais
denunciados perante a CPI-Narcotráfico
como envolvidos em ações criminosas, nomeadamente relacionadas com o narcotráfico ou com o que se denominou esquadrão da morte, o Governo do Estado do
Acre, por meio da Secretária de Justiça e
Segurança Pública, Dr" Maria de Salete da
Costa Maia, realiza, há algum tempo, investigações ao mesmo tempo em que
aguarda a conclusão dos trabalhos dessa
CPI, para requisitar os elementos que possam servir de base de sustentação dos
procedimentos direcionados para a responsabilização dos denunciados.
Fazendo desta tribuna veículo de registro das providências administrativas
adotadas pelo Governo do Estado do Acre
e da sua firme disposição de dar continuidade ao propósito de fazer uma devassa
no sistema de segurança do Estado, conforme deduzo da Informação a que por último me referi, valho-me desta oportunidade para congratular-me com o Governador
Jorge Viana e com a Secretária de Justiça
e Segurança Pública do Acre, não apenas
relativamente à adoção das medidas já referidas, mas do inescondldo propósito de
Implementá-Ias, antevendo, por esses precedentes, que será sem trégua a luta que,
sob o comando de ambos, travará a Administração do Estado contra tantos quantos
estavam e estejam pretendendo fazer, do
brioso povo acreano, o permanente refém
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de organizações criminosas atreladas a
esse flagelo que é o narcotráfico.
Não posso dar por encerrado o presente pronunciamento sem colocar as seguintes razões justificadoras da minha posição ligada ao assunto ora abordado.
Vendo, no Poder Legislativo Federal, a
caixa de ressonância de toda a Nação, entendo que os problemas de ordem pública
que assumam a gravidade que tomaram os
ocorrentes no Estado do Acre devem ser
enfocados no Parlamento brasileiro, não importa a unidade federativa que diretamente
os afete, quando, como no caso, deixam
uma margem terrivelmente negativa do País
no exterior.
Essa razão, somada à circunstância de
havermos tomado conhecimento desses fatos por força do exercício da função corregedora de nossa responsabilidade na Câmara
dos Deputados, levaram-nos a adotar posicionamentos que hoje verifico não correspondiam exatamente à verdade dos fatos.
Acentuo, aliás, que jamais foi minha intenção atingir a honra de quem quer que
seja, mormente a do ilustre Governador do
Estado do Acre e da Secretária de Justiça e
Segurança Pública desse Estado.
A ocorrência do episódio - devo, ao
fim, ponderar - não implica diminuir o valor
da contribuição que a função corregedora nas
Casas do Congresso Nacional e a atuação
das comissões parlamentares de inquérito podem dar, de apoio aos Estados que, como é o
caso do Acre, busquem o enfrentamento e o
combate às organizações criminosas."

É uma carta assinada pelo ilustre Deputado
Severino Cavalcanti, Corregedor da Câmara dos
Deputados, cujo teor, a meu ver, repara absolutamente, de maneira Integral, a Idoneidade, a lisura e
a responsabilidade do Governador Jorge Viana em
estabelecer no Acre o estado de Direito, que há tanto tempo faltava e para cuja consolidação não tem
descansado, um só segundo, inclusive correndo todos os riscos de vida que abalam e põem em risco a
sua Integridade.
Diante dos fatos, Sr. Presidente, e diante de ter
feito duras e severas crrticas à atitude do então Deputado Severino Cavalcanti, passo a ler agora a minha
manifestação, também da tribuna desta Casa, colo'
cando as questões no devido lugar, já sem o envolvimento de fortes emoções, como se deu na vez anteri-
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ar. Antes de fazer a leitura, passo a palavra ao ilustre
Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT - SP) - Gostaria de ressaltar a importância do gesto de V. Ex'. O
Senado pôde acompanhar o sentimento de indlgnação de que fomos tomados V. Ex', a Senadora Marina Silva, todos nós companheiros do Governador Jorge Viana, no Partido dos Trabalhadores, que sabe-

riamos aceitar que o nosso companheiro Governador Jorge Viana fosse acusado de omisso e de cúmplice do narcotráfico. Defendê-lo foi, para nós, foi
uma questão de principias e de honra. O gesto de
reconhecimento do Deputado nos faz respeitá-lo,
com certeza. Portanto, como disse, saúdo o pronunciamento de V. Ex' e o discurso proferido pelo Deputado Severino Cavalcanti.

mos de sua extraordinária seriedade, da maneira tão
Inovadora com que tem levado à frente as propostas.
Essas caracterlsticas já haviam marcado a sua adminlstração como Prefeito da Capital do Acre, Rio Branco, e têm agora sido uma constante numa administração que vem ganhando projeção nacional. Assustou-nos a todos a denúncia, que todos sablamos Infundada, feita pelo Deputado Severino Cavalcanti.
Entretanto, as palavras de retratação e o reconhecimenta, da parte do Deputado Severino Cavalcanti, da
seriedade de ação do Governador Jorge Viana constituem um gesto muito positivo. Congratulo-me com
V. Ex' por estar assinalando-o, na Integra, no Senado
Federal.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT - AC) - Agradeço à eminente Senadora Heloisa Helena, que, desde o primeiro momento, prestou-nos a mais absoluta
solidariedade, porque conhece a trajetória do nosso
Partido e de seus membros, que temos lutado e enfrentado tantas adversidades ao longo da história e
sabe da honradez e dignidade do Governador Jorge
Viana. Só posso dizer muito obrigado pelo reparo
que faz ao que dissemos num momento de emoção
que nos levou a defender com toda força que tfnhamos a honra do Governo do Estado do Acre.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT - AC) - Agradeço ao nobre Senador Eduardo Suplicy pelas palavras, sempre verdadeiras e éticas, que profere no
dla-a-dia de sua luta, que só fazem engrandecer a
honra e a dignidade do Governador Jorge Viana.
A Srft Heloisa Helena (Bloco/PT - AL) - V.
Ex' me concede um aparte?
O SR. TlÃO VIANA (Bloco/PT - AC) - Concedo um aparte à Senadora Heloisa Helena, que também foi prontamente solidária ao Governador do
Acre, quando daquele episódio.
A SrD Heloisa Helena (Bloco/PT - AL) - Senador, quero saudá-lo pelo seu pronunciamento e também ao Deputado Severino Cavalcanti. Sei que o
Deputada tomou conhecimento dos fortes pronunclmentos feitos nesta Casa e da Indignação que nos
10tiVOU a fazê-los. Não foi fácil, para a Bancada do
I lrtidC' dos Trabalhadores, escutar as acusações
f, 'a~ - feitas contra um companheiro nosso cuja
honra e dignidade conhecemos - de omissão e,
mais grave, de cumplicidade no narcotráfico, algo
que todos abominamos. Mas, certamente, não existe gesto mais nobre de um ser humano que o reconhecimento de um erro, especialmente por intermédio de um Instrumento público, como o fez o Deputado Severino CavalcantI. Quero dizer da nossa alegria em vê-lo reconhecendo o erro e retirar as palavras que dissemos hO dia. Com certeza, não pode-

O Sr. Osmar Dias (PSDB - PR) - V. Ex' me
permite um aparte?
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT - AC) - Concedo um aparte a V. Ex', que tem estado multo atento
à evolução desse episódio e feito ponderações profundamente justas.
O Sr. Osmar Dias (PSDB - PR) - Senador
Tião Viana, tomei conhecimento desse episódio lamentável pelo Programa "Cadela" - transmitido
pela televisão do Paraná - cujo apresentar é um
Deputado Estadual, Luiz Carlos Borghettl, nosso
amigo. No momento em que ele comentou o procedimento do Deputado Severino Cavalcanti, eu
estava assistindo ao programa com vários amigos.
Imediatamente eu disse que o "Cadela" não estava correto como não o estava o Deputado Severino Cavalcanti. O "Cadeia", evidentemente, retransmitiu Informações que a Rádio CBN havia divulgado. Ele não cometeria uma Injustiça dessal
Eu disse a todos que não conhecia o Governador
Jorge Viana pessoalmente mas que conhecia o
Tião Viana, Irmão dele. Sendo filhos da mesma
mãe, as Informações não poderiam ser verdadeiras. Conheço Tião Viana, sua honra, sua dignidade, sua seriedade. E não é preciso multo tempo
para que conheçamos o procedimento, o comportamento e a origem das pessoas. Conheci V. Ex'
mais prOfundamente durante os trabalhos da Comissão de Assuntos Sociais, durante os 'quais a
preocupação de V. Ex' foi sempre exatamente no
sentido oposto das acusações, 'agora rEltiradas.
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Por Isso, não tive nenhuma dúvida, desde o princlpio, em dizer publicamente que era uma grande
injustiça cometida com o Governador Jorge Viana,
Independentemente de Partido. No programa, foi
citado o Partido dos Trabalhadores como exempio. O Deputado dizia: "Estão vendo, o Partido dos
Trabalhadores prega a moralidade e de repente,
um dos seus Governadores ... ". Nada disso. Não
podemos misturar a questão polfllca com uma
questão tão grave como essa, sobretudo quando
falamos de pessoas dignas e que merecem todo o
nosso respeito. Comprometo-me, Senador Tião
Viana, a levar pessoalmente a carta do Deputado
Severino Cavalcanti e a fita do discurso que S. Ex'
proferirá na Câmara dos Deputados, para que o
Deputado Luiz Carlos Borghetti também corrija as
informações divulgadas no seu programa. Farei
isso a bem da verdade e da dignidade de V. Ex' e,
com certeza, a de seu irmão.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT - AC) - Só posso agradecer ao nobre Senador Osmar Dias, que,
pela sua retidão, presta sua solidariedade por algo
extremamente doido para uma famflia que tem a
honra como principio.
Peço permissão da Mesa para ler a minha carta.
Se eu não o fizer, cometerei um ato de injustiça contra
o Deputado que fez seu reparo. Não demorarei mais
de dois minutos.
Sr. Presidente,
Sr"s e Srs. Senadores, colho, com satisfação, a
oportunidade que me foi dada para, neste momento,
registrar as declarações que acaba de fazer o Ilustre
Deputado Severino Cavalcanti da tribuna da Câmara
a propósito não só de recentes medidas tomadas
pela Dr" Maria de Salete da Costa Maia, Ilustre Secretária de Justiça e de Segurança do Estado do Acre,
por determinação do Governador Jorge Viana, além
do reconhecimento que deixou induvidoso, em seu
pronunciamento, do Incontestável envolvimento do
Governo do Acre no combate ao crime organizado e
ao narcotráfico.
Com essa manifestação, o Sr. Deputado Severino Cavalcanti deixa ver que os elementos de informação que anteriormente tinha, relacionados com o posicionamento do governo, em face da atuação do crime organizado no Estado do Acre, não correspondiam à verdade dos fatos, pois o que se afigurava como
aparente omissão do Governo do Estado, diante do
crime organlzadq ou da ação nefasta de narcotraficantes, ,ou constitula estratégia destinada a enredar
os prinçlpais responsáveis por essas ilicitudes, ou de-

Quinta-feira 19 20705

corriam da Impossibilidade material de colher a prova
necessária à responsabilização dos respectivos dêlinqüentes, por todos aqueles motivos reconhecidos
irremovlveis pela CPI do Narcotráfico.
O reconhecimento da existência dessas situações de fato, pelo nobre Deputado Severino Cavalcantl, deflul do registro que faz em seu pronunciamento da séria Intenção do Governo Jorge Viana de
prosseguir na sua luta contra os que têm afrontado o
brio do valoroso povo acreano, que vinha sendo colocado, anteriormente a 1999, para repetir as palavras
do Corregedor da Câmara dos Deputados, "como refém de organizações criminosas atreladas a esse flagelo que é o narcotráfico".
Reconheço, como certamente o reconhece o
Ilustre Deputado Severino Cavalcanti, que, muitas vezes, somos movidos pela emoção, que não é a companheira ideal quando o posicionamento isento é o
que deveremos sempre ter os que assumimos, com o
mandato representativo, o munus de uma conduta
ética irreprovável. Esse ideal de conduta nem sempre
prevalece, como ocorreu relativamente às passageiras divergências que tivemos eu e Sua Excelência,
sucumbidos que fomos pelo nosso lado emotivo. Dal
os excessos cometidos e somente reconhecidos, por
nós ambos, bem depois.
Assim como desejo riscar da memória as expressões com que me referi ao Deputado Severino Cavalcanti, em face do episódio já relatado, vejo que esse é
também o seu propósito, que vejo, aliás, caracterizado
no pronunciamento desse ilustre Deputado, a que me
venho referindo, no qual vem reconhecida a utilização
Impertinente, que anteriormente fez, de conceitos ligados à ação do Governador Jorge Viana ..
Afirmo, diante dos fatos, que minhas declarações recentes, envolvendo o Deputado Severino Cavalcanti, foram movidas por fortes emoções na defesa da honra de meu Irmão, Governador do Acre, Governador Jorge Viana, o qual conheço em profundidade e sei o quanto professa o apreço pela verdade e
pela justiça.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Tião Viana,

o Sr. Antonio Carlos Magalhães, Presidente, deixa a cadeira da presidéncia, que é
ocupada pelo Sr. Carlos Patroc{nio, 2" Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patroclnio) - Concedo a palavra ao eminente Senador José Alencar,
antes Informando que S. Ex', infelizmente, só dispõe
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de nove minutos, porque às 18 horas daremos inIcio à
sessão do Congresso Nacional.

o

SR. JOSÉ ALENCAR (PMDB - MG. Pro·
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs.
e Srs. Senadores, venho hoje a esta tribuna para
prestar uma homenagem ao meu mais ilustre conterrâneo, o grande compositor brasileiro Ary Barro·
so. Há sessenta anos, foi gravada, pela primeira
vez, a "Aquarela do Brasil", que tem sido um hino
em todo o nosso território e fora do PaIs.
Desde a semana passada, venho recebendo
pedidos de autoridades do Municfpio _de Ubá, onde
nasceu Ary Barroso, para que não deixasse de fazer
este pronunciamento hoje.

É certo que estamos passando por uma fase
muito difícil da vida brasileira, em que cada minuto
deveria ser aproveitado para trazer as nossas preocupações com o quadro que estamos vivendo. Mas
não posso, neste momento, deixar de reconhecer que
Ary Barroso é realmente dessas figuras que merecem
o nosso aplauso e a nossa homenagem.
Sr. Presidente, srªs e Srs. Senadores, este 18
de agosto de 1999 é data multo especial para a cultura brasileira. Há exatos sessenta anos, era gravada
pela primeira vez, na voz do grande Francisco Alves,
uma canção popular que entrou definitivamente para
a história: a "Aquarela do Brasil", de Ary Barroso, o
mineiro que a minha querida cidade de Ubá deu ao
Brasil.

É singular a história da "Aquarela". Afastando-se dos temas até então usuais na música popular,
em que amores os mais diversos mesclavam-se às vicissitudes tão próprias das mesas de bares, Ary compôs uma canção em que a melodia alegre e contagiante acoplava-se a uma letra feita para cantar as.belezas do Brasil. Estávamos no final dos anos trinta,
época que assinalava o grande esforço nacional no
sentido de modernizar o PaIs.
Ao ganhar um arranjo inovador, "Aquarela do
Brasil" passou a sintetizar e a representar o mais brasileiro de todos os ritmos, o samba. Com seus versos
aparentemente simples, mas de extrema força poética, conseguiu universalizar-se, exatamente por ter
conseguido cantar, com perfeição, as particularidades do Brasil, sua terra e sua gente.
Creio residir nesse ponto a monumentalidade
da obra de Ary Barroso. Com sua "Aquarela", ao cantar suaaldeia, encantou ao mundo. Dal ser essa música H mais indiscutível e admirada embaixada do
Brasil, em qualquer parte do mundo. A esse respeito,
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lembro-me, com emoção, de um episódio ocorrido
há bastante tempo e que, sem dúvida, traduz uma
experiência protagonizada por milhares de viajantes
e turistas brasileiros. Em minha primeira viagem ao
continente asiático, em meados da década de 1970,
integrando um grupo de empresários, ao passar por
restaurantes que contavam com música ao vivo, a
homenagem que a todos nós sensibilizava: bastava
sermos identificados como brasileiros para que, de
Imediato, fossem ouvidos os acorde da "Aq uarela do
Brasil".
Nada há que a isso se equipare na cultura brasileira. O múltiplo Ary Barroso - que, com a habituai
competência, foi compositor, pianista, regente e grande comunicador radiofônico - produziu uma obra que,
ao mesmo tempo, penetrava na alma brasileira e atingia a sensibilidade de todos os povos. Somente os artistas verdadeiramente geniais são capazes de algo
assim I
Felizmente, Sr. Presidente, o reconhecimento
nunca lhe faltou. Reconhecimento, diga-se, vindo
tanto do povo - que sempre sé identificou com seu
trabalho - quanto de colegas e especialistas. Nesse sentido, destaco a grande homenagem que, sob
chancela oficial, o Brasil lhe prestou: em 1955, o
Presidente Café Filho conferiu-lhe - assim como a
outro gênio da música, Heitor Villa-Lobos - a
Ordem do Mérito, em cerimônia ocorrida no Palácio
do Catete.
A propósito, faço minhas as palavras do jornalista Sérgio Cabral, seguramente um dos maiores conhecedores da música popular brasileira: "Depois de
sua morte, Ary Barroso foi homenageado por governos estaduais e municipais, que deram o seu nome a
logradouros públicos e a escolas de todo o Brasil. O
setor das cabines de rádio e televisão do Maracanã
ganhou um busto do vereador que tanto lutara pela
construção do estádio. No carnaval de 1988, a comunidade do samba homenageou-o, através do enredo
da escola de samba União da Ilha do Governador.
Num dos versos do samba-enredo, certamente, a
maior homenagem: E o povo ainda canta as suas
canções".
A esse respeito, Sr. Presideríte, por uma questão de elementar justiça, devo registrar o carinho
com que o povo de Ubá sempre se relacionou com
seu filho ilustre. Naquela cidade, onde Ary Barroso
nasceu em 1903, que foi o berçode seu aprendizado
no piano - estimulado pela sua avó Gabriella e pelas tias Telvina e Ritinha, especialmenté'~sta, sua
professora -, de suas primeiras composições e dos
;

\ ~
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sonhos de adolescente, a admiração pelo artista nunca se arrefeceu.
Diversas homenagens foram prestadas pela
comunidade ubaense ao conterrâneo que soube,
pela magia de sua arte, levar o nome de seu querido
pafs aos quatro cantos do planeta. A mais importante via do Bairro Jardim Glória leva o nome de Ary; na
Praça das Mercês, um sugestivo monumento - na
forma da Clave de Sol - perpetua sua memória; um
clube de serviço o tem como patrono, o Rotary Clube
Ary Barroso; em 1979, com a presença do também
ubaense Governador Ozanam Coelho, paradigma
de homem público, a Praça Guido Marliêre recebeu
o busto do grande compositor. Isso sem falar da Comenda Ary Barroso, institulda em 1993, com o objetivo de homenagear os que tenham contribuldo para a
projeção da cultura ubaense, e do projeto cultural
"Musical Ary Barroso", voltado para o apoio a novos
valores musicais.
Passado tanto tempo, a "Cidade Carinho" não
se esquece lie seu filho famoso. Neste 18 de agosto
de 1999, celebrando a primeira gravação em disco
de 78rpm da "Aquarela do Brasil", Ubá se movimenta para saudar a data e, uma vez mais, reverenciar a memória de Ary Barroso. Povo e Poder Público unem-se no mesmo propósito: registrar o grande
feito.
Para tanto, foi especialmente criado o Comitê
Pró-60 anos de Aquarela do Brasil. Personalidades
como o Prefeito Narciso Mlchelll, Levlndo Barros, Maria de Loreto Camiloto Rocha, Miguel Poggiall Gasparonl, Chiquinho de Carvalho, entre muitos outros, esmeraram-se nos preparativos da grande celebração
que, ao longo de todo o dia, está mobilizando toda a
comunidade. '
Assim é que neste dia, em Ubá, uma intensa e
rica programação celebra os 60 anos da primeira
gravação da Aquarela do Brasil. Nela estão envolvidos os meios de comunicação - Rádios Educadora
AM/FM e Ubaense, TV Ubá e jornais, apresentando
uma programação especial -, além de escolas públicas e particulares e empresas. Será celebrada
missa solene na Basilica de Nossa Senhora do Rosário, onde o menino Ary foi coroinha, levado pela
avó, que sonhava vê-lo sacerdote. A programação
contempla ainda as apresentações de algumas das
mais expressivas manifestações artfsticas da cidade: o Madrigal Ubaense, liderado pelo grande ma, estro Marum A,lexander, também ubaense, o Coral
do IBEU e as Bandas 22 de Maio e Sagrado Coração de Jesus.
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No encerramento da programação festiva, a forma mais adequada para se homenagear aquele que
fez da música popular o mais perfeito Instrumento de
comunicação da alma brasileira com a comunldado
universal: uma seresta, percorrendo as mais tradicionais ruas de Ubá.
Encerro este pronunciamento, Sr. Presidente,
Sr"s e Srs. Senadores, com a certeza ele estar fazendo um registro histórico. Os 60 anos da primeira fJravação de Aquarela do Brasil constituem data marcante no calendário cultural brasileiro. Seu autor, o
Imortal ubaense Ary Barroso, transpôs para a ml1slca
popUlar os sentimentos que n(I.; faz'3m humanos cantando o amor e a esperança _. e nos tornam mais
brasileiros - cantando a exuberância de nossas riquezas naturais e nossa incansável busca de com;trução de uma vida digna.
Quando Francisco Alves e a Orquestra do Maestro Radamés Gnatalll entraram em estúdio para
gravar aquele disco de 78 rpm, registrado com () n2
11.768, davam Inicio a uma história que não teria fim.
Iniciava-se ali a trajetória de uma canção que, como
raramente acontece no mundo, transcendeu a tudo e
a todos, tornando-se mensageira de um povo a todos
os povos.
Essa, a genialidade de Ary.
Essa, a imortalidade da "Aquarela".
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patroclnio) - Não
há mais oradores inscritos.
Nobre Senador José Alencar, a Mesa élSSOcia-se às manifestações de V. Ex' em homenagem a
esse grande brasileiro, a esse grande compositor mIneiro.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocfnlo) - O
Sr. Senador Luiz Estevão e a SI'" Senadora Luzia
Toledo enviaram à Mesa proposições que, eln face
do disposto no art. 235, inciso 111, 8, do Regimento
Interno, serão lidas na próxima sessão.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patroclnlo) - Os
Srs. Senadores Eduardo Siqueira Campos, Ernandes Amorim e Romero Jucá enviarem dlscursoG à
Mesa para serem publicados, na forrna do disposto
no art. 203 do R.. ,<imento Interno.

S. Ex's Sb.,~ atendidos.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA (;AMPOS (PFL.
- TO) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, se
há uma coisa IIqülda e certa é a divida da União
com o Estado do Tocantins, contrafdtl não pe.la von-
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tade deste ou aquele governante, mas por imperativo constitucional.
O débito, consoante cálculos atualizados promovidos pelo Governo do Estado do Tocantins, já
atinge a cifra de um bilhão de reais.

É que, sem embargo de suas imensas potencialidades, o Tocantins vem sendo tratado de forma que
reputamos Injusta pelo Governo Federal, a despeito
do apolo que vem recebendo por parte tanto da administração estadual quanto da bancada federal tocantinense.
Assim, causou a todos nós estupefação a de.;. claração do Presidente Fernando Henrique Cardoso, em recente entrevista a periódico, no sentido de
que a União não reconhece a divida com nosso
Estado.
Mas, como Isso é possivel? Como uma divlua
constitucional não pode ser reconhecida e quitada? É
justa essa forma de tratamento do povo do Tocantins
e de um Governo aliado?
'o'. 'Temos convicção, Sr. Presidente, que o Chefe
do Executivo haverá de rever essa posição absurda, pois a Justiça olama pelo pagamento dessa divida, pagamento esse que não mais pode ser procrastinado.

É o que esperamos de um governo democrático
e justo, que temos apOiado Incondicionalmente.
\Õ.ssa divida, é preciso ressaltar, vem sendo cobrada desde os Idos de 1988, quando o Estado foi criado, há, portanto, onze anos.
No entanto, até hoje não foi quitada, o que tem
oondenado nosso Estado a uma situação de penúria, sem embargo dos esforços empreendidos pela
administração estadual no sentido de promover o
desenvolvimento sooloeconOmlco dessa unidade
federada.

É de conhecimento de todo o Pais que, com
uma poiftlca Inteligente e criativa de incentivos, o Tooantlns vem atraindo Investimentos nacionais e estrangeiros, carreados principalmente para o setor
agropecuário e de ecoturismo.
(

Mas os recursos financeiros do Estado são limitados, sua arrecadação ainda é Insuficiente, precisamente devido à pobreza de parcela Significativa de
sua população, que não tem como consumir.
Por isso, é fundamental que a União pague sua
divida, que não é apenas constitucional e legal, é
também moral.
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O 5R. ERNANDE5 AMOR IM (PPB - ROl - 5r.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, parte substanciai de minha ação parlamentar tem sido dedicada à
f1scalização e controle de atos do poder executivo.
E neste sentido, um importante instrumento é o requerimento de informação, pelo qual também ensejamos que a administração conheça o que acontece
nos órgãos subordinados e promova a necessária
correção.
Também é muito útil na instrução de matérias
legislativas, e mesmo na indicação de elementos
de prova em representações ao Ministério Público
Federal para apuração e responsabilização de corruptos.
Semana passada apresentei requerimento de
informação, desta vez dirigido ao Ministro da Saúde,
sobre o cumprimento das recomendações constantes
de auditoria realizada na Secretaria de Saúde de
Rondônia no 12 trimestre deste ano.
A auditoria constatou que as normas estaduais da organização do serviço público de saúde não
estão em acordo com a legislação federal e inclusive, possibilitam desvios na aplicação dos recursos
repassados pelo Fundo Nacional de Saúde que, indevidamente, é creditado na conta única do Estado.
Também, dentre outras irregularidades, contratos
ilegais com prestadores de serviços, dentre os quais, o Laboratório e Clinica Radiológica Castiel Jr.,
com cobranças indevidas aos cofres públicos e aos
usuários.
Sobre a cobrança indevida aos usuários, no
caso de contraste e seringa para Tomografia Computadorizada, inclusive, o Relatório veio subsidiar
outra,questão com a qual lidava em meu gabinete,
que quero tornar pública, por ser uma questão emblemática dos efeitos daninhos que resulta desta
desonestidade.
Há poucos dias meu gabinete foi procurado com
pedido de auxilio para pagamento de contribuições
atrasadas do INSS, necessárias para a pessoa que
pedia obter aposentadoria por invalidez. Não tenho
atividade assistencial deste tipo, e minha assessoria
interessou-se pelo caso para conhecermos os procedimentos do atendimento do INSS, visto as constantes denúncias de fraude no órgão, que se vê na imprensa.
A pessoa, uma senhora, Macilene Braz Calisto, informou que em 1996 passou a receber auxilio
doença em Porto Velho, apresentando laudo relativo a Tomografia Computadorizada realizada na referida Clinica, e em fevereiro de 1997 apresentou
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exame de Tomografia realizado no Hospital de Medicina do Aparelho Locomotor - SARAH, de Brasllia, continuando a receber o beneficio, que deixou
de ser pago em maio, após a perlcla do INSS solicitar novo laudo probatório através do exame, que
não era realizado em hospital público em Porto Velho, e que não estava sendo realizado naquela CIfnlca, conveniada, porque o equipamento estaria
com defeito.
A pessoa fez outro tipo de exame em Mato
Grosso, mas não foi suficiente, e lhe foi Informado
que passado o prazo de carência, caso não apresentasse o laudo solicitado, teria que voltar a pagar ao
INSS para ter direito ao beneficio, o que chegou a fazer em relação aos meses de maio, Junho e julho de
1997. E, voltando à Clfnlca para fazer o exame, foi informada que não mais prestava serviços ao SUS, porque não recebia do Governo do Estado. Depois, que
seria necessário o pagamento de R$ 80,00 (oitenta
reais) para despesas com uma Injeção.
Finalmente, obteve o exame probatório, em
março de 1999, e no INSS Informaram que teria que
pagar os meses atrasados, desde agosto de 1997,
para receber o beneficio.
A paciente velo a Brasma, estava hospedada
em uma Igreja, bUscando tratamento e cópia do relatório da Tomografia realizada em 1997 no Hospital
Sarah, e pedia auxilio de 1163 reais, para pagar atrasados ao INSS, e vo~ar a receber o beneficio.
Não me pareceu correto que o segurado fosse
penalizado porque o Poder Público não cumpriu a
obrigação de propiciar o exame requerido pela perlela. Mandei que Investigassem a história. Também
podia ser só argumentação para viver do pedir, com a
papelada apresentada. .
E agora, vem ao conhecimento, na auditoria da
Secretaria de Saúde de Rondônia, que aquela cllnica,
efetivamente, cobrava Indevidamente do~ usuários
pelo exame que já lhe era pago pelo SUS. O qual, não
foi feito naquelà' paciente porque não podia pagar o
que lhe foi cobrado Indevidamente. E a paciente, por
não ter feito o exame, não recebeu o beneficio que
lhe é devido pelo-INSS, que lhe cobra os meses atrasados de contribuição; mesmo sabendo que desde
então ela já apresentava o problema de saúde, que
lhe impedia e lhe impede trabalhar.
Sr. Presidente, este é um exemplo do que acontece nos desencontros da burocracia eda corrupção.
Por casos destes, e tantos outros, é que sempre
insisto em buscar a Identificação dos responsáveis
pelas Irregularidades, e a correção com a responsabiIIzação' dos culpados.
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Este caso, estou encaminhando-o ao Ministro
da Previdência. Há de haver algum meio desta senhora receber o beneficio que lhe é devido, sem pagar contribuição referente aos meses que não trabaIhou porque não podia trabalhar - pactuando de uma
fraude -, desde quando não fez o Exame requerido
porque o Estado não lhe propiciou os meios que são
de sua obrigação. E, para instruir, vou juntar o documento probatório da auditoria feita pelo Ministério da
Saúde, que o exame estava sendo cobrado, indevldamente.
Muito obrigado.
O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB - RR) - Sr. Presldente, Sr"s e Srs. Senadores, como um estalo entre
os dedos, o assunto reservado para a semana na
agenda polftica do Pais se concentrou, de súbito, no
problema do endividamento do setor rural brasileiro.
No entanto, mais do que uma causa justa, já não era
sem tempo de o Governo Federal destinar sua atenção às demandas da produção agrlcola. A mobllização que ora assalta Brasma, com tantos tratores e caminhões a Invadir o eixo monumental, adquire slgniflcado de dimensões imprevislvels. Mal ou bem, o "ca_
minhonaço" dos produtores veio a provocar a presença urgente do Ministro da Agricultura, Pratlni de Moraes, à cena das negociações.
Sejamos francos: temos que reconhecer a legitimidade das reivindicações. O endividamento estratosférico dos médios e pequenos prOdutores desde
as últimas safras tornou-se ônus insuportável, InviabiIIzando planos de colheita farta nos próximos anos. A
comunidade ruralista é muito clara em seus prognóstlcos de curto prazo: caso a Indiferença governamental perdure, a primeira safra do ano 2000 ficará Intelramente comprometida.
Isso se justifica, na medida em que se apontam
estrangulamentos bem definidos na agricultura brasileira, Trata-se, em slntese, da divida gigante dos
produtores, que já alcança a escala, nada desprezlvel, dos 23-bilhões de Reaisl Parece-me que seria
descabido discutir, aqui e agora, o mérito, ou não,
dapolltica agrlcola que tem sido adotada pelo Governo Fernando Henrique. A questão, na verdade,
ultrapassa o jUlgamento da eficiência polftlca para
ceder lugar à urgente superação da precariedade
vigente no campo. Isso implica, naturalmente, maior sensibilidade das autoridades governamentais
no que tange a novas rodadas de negociação das
dividas.
Retrospectivamente, não há corno comparar a
euforia verificada no ano passado, quando os plantadores de soja foram premiados com uma grande co-
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Ihelta e bons preços, com a melancolia gerada pela
safra de 99, cuja avaliação de desempenho não autorlza otimismo algum. E, para azedar ainda mais o panorama, tampouco a soja deverá contar com uma alta
cotação no mercado mundial.
Na realidade, a expectativa de que a primeira
safra do ano 2000 alcançasse a faixa dos 90 milhões
de toneladas de grãos não mais encontra credibilidade alguma. Conscientes do quadro, os agricultores do
Brasil manifestam enorme preocupação com as duras conseqüências que dar podem advir. Para completar, o custo de produção, ao longo desses anos,
tem-se elevado de forma constante no Pais. De acordo com dados da CONAB, eles evolulram de 419 reaIs, em 1995, para 451 reais, em 96; 485 reais, em 97,
e 601 reais, em 98. De acordo com a mesma CONAB,
para este ano, deverá estar em torno de 804 reais, o
que representa uma evolução de quase 100% em
apenas 4 anos.
Segundo o presidente da Comissão de Crédito
Rural da Confederação Nacional de Crédito Rural
(CNA), Carlos Sperotto, "as dificuldades financeiras
dos produtores não permitem o pagamento dessas
dividas, mesmo as que já foram securitlzadas ou
alongadas no Programa Especial de Saneamento de
Ativos".
Nessas circunstâncias, é perfeitamente razoá, vel, a proposta dos agricultores Inadimplentes, que
pleiteiam nova negociação dos débitos rurais, para
pagamento em prazo de 20 anos, com 4 anos de carência e juros fixos de 3% ao ano, sem correção. Em
contrapartida, os produtores se comprometem a atingir a meta produtiva de 100 milhões de toneladas de
grãos nos próximos 3 anos. Além disso, o setor promete a criação de 1 milhão e melo de empregos até
2003. Tal proposta não vaga no ar, mas já conta com
'O apolo da' Frente Parlamentar da Agricultura, da
Organização das Cooperativas Brasileiras, da Sociedade Rural Brasileira dos Criadores de Zebu, da
Associação dos Municlplos e da Comissão da Agricultura da Câmara.
'
Em outras palavras, 6 momento é de resolver de
vez os problemas de renda do produtor, sem reincidir
, em soluções habitualmente paliativas. Caso contrário, quem sai perdendO mesmo é o pequeno e médio
pr.odutor, cujo <:Iesaparecimento da estrutura rural
brasileira é notada, visivelmente, no último censo
.,l!gr9pec~ário,. Datado,de 96, registra a desintegração
de quase 1 milhão de estabeleclm~ntos rurais entre
86
e 96,, dos
a
1',-, "-:;.'
,_. " quais
, ' " , 96%
. possuram áreas inferiores
"
100 hectares.
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Sr. Presidente, a situação se agravou ainda
mais no infcio de julho último, por ocasião do anúncio do Plano de Safra do Governo. Bem aquém do
que se esperava, o volume de 13,1 bilhões de Reais
destinado ao financiamento de custeio e Investimento agropecuário para a safra 1999/2000 despertou,
apenas, mais descontentamento no campo. A Insuficiência dos recursos é patente para atender às demandas da realidade atual. Na verdade, setores da
agricultura avaliam que o valor prometido chega a
ser menor do que as cifras do ano anterior Convertidas em dólar.
Vale frisar que, por esses cálculos, o Governo
está disponibilizando menos 12,16% em relação à
safra que se encerra agora com a colheita do algodão. Pior ainda, o custo dos Insumo,s agrfcolas explodiu depois da liberação do câmbio em janeiro,
afetando os negócios fechados com as multlnaclonals, com abruptas majorações de até 40%, em real.
O preço de máquinas agrfcolas, fertilizantes, sementes e defensivos estão todos cotados em dólar, o que
caracteriza um grave fator de insegurança para o
produtor nacional.
Nesse contexto, ainda que os 13 bilhões oferecidos pelo Estado estivessem disponrvels, hoje,
na paridade do dólar de 98, ,poucos produtores lograriam ter acesso aos mesmos bilhões, já que o
estigma da inadimplência em créditos anteriores
desautorlza o pleito por novas verbas. O sistema
bancário não hesita em levar para a instância judicial devida os inadimplentes do campo, ,inviabilizando novos financiamentos.
Além do mais, convém esclarecer que a calamidade no setor agrfcola não foi desencadeada, propriamente falando, durante o atual Governo. Segundo o
Deputado José Genofno, a crise do produtor deita rafzes no Plano Collor, em 1990, quando a dfvida agrfcola foi ajustada em 74,02% para um reajuste de preços dos produtos de apenas 33%. Aliás, se retrocedermos mais no tempo, detectaremos que a primeira
fafsca se deu, de fato, por ocasião da, mudança do
, modelo de crédito rural, nos anos 80, com a extinção
da Conta Movimento do Banco d9 Brasil, com o corte
de financiamentos e com a reforma tarifária.
, Diante do exposto, estou convencido de que o
Governo Federal, representado na pessoa do Ministro Pratini de Moraes, não agirá, de modo algum, na linha da intransigêr)Cia polftica. A flexibilidade exigida
nas negociações não encontrará resistência por parte
do Estado, pois a ponderação no estudo d~~ propos,tas e no diálogo está garantida na filosofia:do Governo. Por isso, a proposta apresentada pelo' Ministro,
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que contempla, entre outras coisas, o perdão da dfvida para os pequenos produtores com perdas de safra
por conta da seca, demonstra a iniciativa do Governo
em desatar os nós mais apertados da questão.
Concluindo, quero reiterar, aqui, meu apoio aos
produtores rurais e penhorar meus esforços na superação de eventuais impasses que venham a surgir no
diálogo entre ruralistas e o Governo. Desse modo,
faço um veemente apelo a ambas as partes para que
um acordo bilateralmente proffcuo seja alcançado o
mais breve possfvel. Afinai de contas, quem sai ganhando é a Nação brasileira.
Era o que eu tinha a dizer.
Multo obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocfnlo) Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar OS trabalhos, lembrando às Sras e Srs Senadores
que constará da sessão deliberativa ordinária de
amanhã, a realizar-se às 10 horas, a seguinte:

-3PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 41, DE 1999
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n" 41, de 1999 (nO 777/99, na Câmara
dos Deputados), que aprova o texto do Acordo de Cooperação para Impedir o Uso Ilegal de Precursores e
Substãncias Qu(micas EssencIais para o Processamento de Entorpecentes e Substãncias Psicotrópicas,
celebrado entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da RepÚblica da Col6mbia, em Cartagena de {ndlas, em 7 de novembro de 1997, tendo
Parecer favorável, sob nO 386, de 1999, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
Relator: Senador José Jorge,

-4PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº42, DE 1999

ORDEM DO DIA

-1PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 59, DE 1998
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara nO 59, de 199B (nO 4.419/98, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que
Inscreve o nome de D. Pedro I no Livro dos Heróis da
Pátria, tendo
Parecer sob n2 233, de 1999, da Comissão de
Educação, Relator: Senador Juvênclo da Fonseca,
favorável, com a Emenda nO 1-CE, que apresenta.

-2-

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 42, de 1999 (nO 7BO/99, na Câmara
dos Deputados), que aprova o texto das Emendas
aos arts. 6', 14, 15 e 22 do Acordo Operacional da
Organização Internacional de Telecomunicações por
Satélite (INTELSA T), aprovadas pela XXVI Reunião
dos Signatários, em 16 de abril de 1996, tendo
Parecer favorável, sob nº 39B, de 1999, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
Relator: Senador Romeu Tuma,
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocfnio) - Está
encerrada a sessão.

SUBSTITUTIVO DA CÂMARA
AO PROJETO DE LEI DO SENADO
N2 240, DE 1989
Discussão, em turno único, do Substitutivo da
Câmara ao Projeto de Lei do Senado nO 240, de 1989
(nO 4.566/89, naquela Casa), de autoria do Senador
Márcio Lacerda, que estabelece prazo de dois anos
para que as fábricas de alimentos adôtema tecnologia de costura eletr6nica no acondicionamento de enlatados e determina a impressão, no rótulo ou na parte externa da embalagem, do número do lote, data de
fabricação e validade do alimento acondicionado,
tendo
Parecer sob n2 442, de 1999, da Comissão de
Assuntos Econômicos, Relator: Senador Lauro Campos, favorável, com a apresentação do Requerimento
n2 362; '.de 1999-CAE, de destaque para votaçãO em
'. ~.
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separado do art_ 42 do Substitutivo da Câmara, pára
adequação à Lei Complementar n2 95, de 1998_

(Levanta-se a sessão às 18 horas e
4 minutos.)

(OS 16269/99)

AGENDA DO PRESIDENTE
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
18-8-99
Quarta-feira
. 11 h

-

14h30 -

18h -

Senhor Armfnio Fraga, Presidente do Banco Central
Sessão Deliberativa Ordinária do Senado
Federal
Comemoração do 20° aniversário dei advento da anistia .
Sessão Conjunta do Congresso Nacional

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

20712 Quinta-feira 19

, ."

Agosto de 1999

CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

Emendas
AO

PROJETO DE LEI
N° 008/99-CN

MENSAGEM
N° 631, de 1999 - CN
(N° 932, de 06.07.99, na origem)

Ementa:

"Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do
'Ainistério da Previdência e Assistência Social, crédito suplementar
no valor de R$ 84.097.645,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento".
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EMENDA - 0001

]

CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

PL 008/99-CN

PROJETODELEttNMERO - - - - - - - ,

r:=PAOINA~

--I1 ~

L-_PL_N_-_OO_8_/9_9_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

De

~

, - - - - - - - - - - - - - - - - - nno - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,

ACRESCENTE-SE AO PROGRAMA DE TRABALHO DA FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAUMPAS, O SEGUINTE SUBPROJETO: 15.081.0483.2593:

ACRÉSCIMO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 33 901- FNAS/MPAS
SUBPROJETO: 15.081.0483.2593:
TÍTULO: ATENDIMENTO À CRIANÇA CARENTE EM CRECHE NO PIAm
VALOR: RS 80.000,00
CANCELAMENTO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 33901- FNAS/MPAS
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 15.081.0483.2593.0001
VALOR: RS 80.000,00

r-----------------~~~~~---------------~---.

O ATENDIMENTO À CRIANÇA CARENTE EM MUNICIPIOS DO PIAm, É DE VITAL
IMPORTÂSNCIA PARA A MELHORIA DA QliALIDADE DE VIDA E COMBATE A
DESNUTRIÇÃO EM CRIANÇAS DE FAIXA ETÁRIA ATÉ SEIS ANOS DE IDADE.
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EMENDA - 0002

EMENDA A CRÉDITO ADICINAL

CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 _ CN

[ PL DOB/99-CN

J

I. INSTRUÇÕES NO VERSO I
TEXTO

Suplementação:
15.081.0486.3335.0020 - Construção e Equipamento de creche em CUMARÚDO
NORTE - PA
,,'
",
GND-4-Fte 151
ValorR$:50.000,00
,

Cancelamento:
15.081.0486.2595.0001 -Apoio a pessoas portadoras de deficiência.
Valor R$:50.000,00
GND - 3 - Fte 151
JUSTIFICATIVA

Complementação de dotações, com objetivo de adequàção de~ustosémetasGonstantes no
, Plano de Trabalho.'
.'
"'"

I,

DATA

I Z{,tI/}?
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EMENDA - 0003
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

EMENDA A CRÉDITO ADICINAL

[

PL 008/99-CN

IINSTRUÇÕES NO VERSO I LC
__·___..:~..:;I~:;..~..:8_D_E_LE_I_·

]

--,1 Li__P~:...o"":~:::~""':"'---l

___

TIlXTO

Suplementação:
15.081.0483.4911.0134 - Assistência a criança e ao Adolescente em CASTANHAL - PA
GND-3-Fte 151
ValorR$:80.000,00

Cancelamento:
15.081.0483.4911.0028 - Assistência integral a criança e ao Adolescente.
GND - 3 - Fte 151
Valor R$: 80.000,00

iUSTIFlCATIVA

O trabalho desenvolvido pelo município, necessita de uma suplementação, com objetivo
de adequação das dotações junto ao programa de Trabalho previsto para o exercício de
1999.

NOME 00 PARLAMENTAR

IIYI

~

~_______J_o_sé_P_ri_a_n_re_ _ _ _ _ _~~~

IlJ,f!,7f
DATA
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EMENDA· 0004

EMENDA A CRÉDITO ADICINAL

CMPOPF • MENSAGEM 0631/99 • CN

PL 008/99-CN

~_I~_~_80_D_E_LE_I

I INSTRUÇÕES NO VERSO I L..1_______

. .J1

______

LI_--=P~,-·G-=~.::.~_I,---,

TEXTO

Suplementação:
15.081.0483.4911.0126 - Assistência integral a criança e ao Adolescente em Breves ~ PA
GND - 3 -Valor de R$: 100.000,00. Fte - 15l

Cancelamento:
15.081.0483.4911.0028 - Assistência integral a criança e ao Adolescente.
GND - 3 - Valor de R$: 100.000,00. Fte - 151

JUSTIFICA TIY A

As dificuldades fmanceiras que passam nossos municípios, hoje de conhecimento das
autoridades Governamentais, urge da necessidade de suplementação das dotações
aprovadas, visando cumprir as metas constante no Plano de Trabalho.

I

CÓDIGO

I

I:/l:~Jf1.
DATA

N_O_~_OOO_Sé_Pp_~_i_a_nt_e_AR_ _ _ _ _ ____'1

L -_ _ _ _ _ _

m ~~~B
I

I
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EMENDA - 0005

EMENDA A CRÉDITO ADICINAL

I CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

[

I

INSTRUÇÕES NO VERSO

PL 008/99-CN

I ~_________;~~lli__~_ID_D_E_LE_I

________

~1

LI_ _

]

~~~'G~~~~~~

TEXTO

Suplementação:
15.081.0483.4911.0094 - Assistência a criança e ao Adolescente em BARCARENA - PA
GND - 3 - Fte 151
Valor R$:50.000,OO

Cancelamento:
15.081.0483.4911.0028 - Assistência integral a criança e ao Adolescente em
BARCARENA PA
GND - 3 - Fte 151
Valor R$:50.000,00

ruSTIFICATIV A

Complementação das dotações aprovadas para o exercício de 1999, visando adequação do
Plano de Trabalho.

NOME 00 PARLAMENTAR

IIY.II

PART=

J_o_se_'__
P ri_an_t_e__~________~~ P~DB

L -_____________

I
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EMENDA. 0006
EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

[

PL 008/99-CN

, - - - PROJETO DE Lei NUMERO

INSTRUÇÕES NO VERSO

PLN°8-CN

J

[

PAG~A
1

DE

TEXTO

Suplemente-se O subprojeto 15.081.0483.2593.0026 "Atendimento
a crianças carentes em creches no Estado e Municípios de Goiás/GO".
Valor: R$ 200.000,00
Fonte de cancelamento:
Subprojeto: 15.081.0483.2593.0001
Valor: R$ 200.000,00

JUSTIFICAÇÃO

A presente emenda visa apoiar ações de atendimento a criança
carente no Estado de Goiás em especial nos municípios de Aparecida
de Goiânia, Iporá , Hidrolândia, Orizona, dando a eles melhores
condições de vida, tais como: Saúde, Higiene e Alimentação.

í

c.ÓnlC.o

l 1-'_-_-_-_-

~

_A_-+_ _-r-..J

_ -_-_-_-_N_O_MI'_.T1O_P_AR_I._AMENT_.

llEP.l'<ORBERTO TEIXEIRA
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EMENDA - 0007
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 _ CN

PL 008/99-CN

, . . . - - - - - - PROJETO DE LEI HUMERO - - - - - - "

INSTRUÇOES NO VERSO ..

I., L..1_ _p_L_N_/9_9_.:::0_0..;o:f:...-_ _ _ _ _ .•
TEXTO

.J

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-,

Acrescente-se ao PLN/008/99, a seguinte suplementação:
ACRÉSCIMO: R$ 100,000,00
U,O. 33.903 - FNAS
GND: 3

15.081.0483.4911.0028
ASSISTÊNCIA INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
DO CENTRO DE A TENÇÃO AOS MAUS TRA TOS NA INFÂNCIA-CRAMI, EM
CAMPINAS/SP.

CANCELAMENTO: R$ 100.000,00
U,O. 33.903 - FNAS
GND: 3

15.081.0483.4911.0028
ASSISTÊNCIA INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

. - - - - - - - - - - - - - - - - J U S T I F I C A Ç A o _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-,-...,

Os recursos preteridos nesta emenda serão para promover o apoio
e atendimento à criança e ao adolescente, assim como de suas famflias, contra a
violência física, psicológica, sexual, abandono intencional, dentre outros programas que
esta instituição se especializou.
Dada a importância reconhecida deste trabalho, este apoio seria de
grande valia para a comunidade de Campinas e região, pois, como referência, inclusive
funcionando como apoio do Poder Judiciário local em casos de maus tratos à crianças
e adolescentes, o CRAMI necessita de ampliar e intensificar seus trabalhos,
principalmente no momento em que a violência juvenil produz índices crescentes em
todo o país.
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EMENDA - 0008
CMPOPF· MENSAGEM 0631/99 • CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

PL 008/99-CN
[

I LI__P_LN_'_99_.!:.0I~'O!!..f

. - - - - - - - PROJETO DE LEI HuMERO - - - - - - - ,

INSTRUçOeS NO VERSO

_ _-,-_ _ _.--J

nno ___________________________- - ,

Acrescente-se ao PLN/008/99, a seguinte suplementação:
ACRÉSCIMO: R$ 100.000,00
U.O. 33.903 - FNAS
GND: 3
15.081.0483.4911.0028
ASSIST~NCIA INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
DO CENTRO INFANTIL DE INVESTIGAÇÓES HEMATOLÓGICAS DR. DOMINGOS
ADEMAR BOLORINI, EM CAMPINASlSP.

CANCELAMENTO: R$100.000,00
U.O. 33.903 - FNAS
GND: 3
15.081.0483.4911.0028
ASSIST~NCIA INTEGRAL ACRIANÇA E AO ADOLESCENTE
. - - - - - - - - - - - - - - - _ J u s n F I C A o A o _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _....

Os recursos preteridos nesta emenda serão para promover o apoio
e atendimento à criança e ao adolescente, assim como de suas famllias, no tratamento
de doenças hematológicas e oncológicas.
Este respeitado Centro, merece de nossa parte apoio e incentivo ao
desenvolvimento de suas atividades, assim' como ao crescimento do universo de
pessoas necessitadas que não podem dispor de tratamento em clinicas ou hospitais
particulares.
Não bastasse isso, este Centro também desenvolve um trabalho
magnífico no campo da pesquise: cicntrf::c, tendo sido o primeiro centro brasileiro:;,
efetuar um transplante de medula óssea no pais a custos muito inferiores <1CS
praticados em outros países. Tudo isto em parceira com o Ministério da Saúde.

OI
[@iftBI

HOME DO PARlAMENTAR

JJIj.

)lilJO
..

~/
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EMENDA - 0009
f

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL
[

INSTRUÇOES NO VERSO

I LI___

P_L_N_/9_9

CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

PL 008/99-CN

]

'ôõtDOI.ElHU••ftO

T~O -------------------------~
Acrescente-se ao PLN/008/99, a seguinte suplementação:

ACRÉSCIMO: R$ 100.000,00
U.O. 33.903 - FNAS
GND: 3
15.081.0483.4911.0028
ASSISTÊNCIA INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXPEPC/ONA/S CAMPINASlSP.

APAE DE

CANCELAMENTO: R$ 100.000,00
U.O. 33.903 - FNAS
GND:3
15.081.0483.4911.0028
ASSISTÊNCIA INTEGRAL ACRIANÇA E AO ADOLESCENTE
,

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ JUSTlflCAÇ.lO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ •_ _ _ _- ,

Os recurSos serão utilizados nas atividades desenvolvidas pela
APAE de Campinas na reabilitação de crianças e adolescentes portadores de
deficiência física, mental e sensorial é referência em toda a nossa região.
Reconhecidamente sério e profissional, todo este trabalho não pode
deixar de contar com o nosso apoio, pois tais recursos serão aplicados em diversos
tipos de tratamento especializado, reabilitando centenas de crianças, em especial
aquelas cujas famílias não dispõe de recursos capazes de legar aos seus filhos uma
vida mais digna, humana e, sobretudo, de esperança.
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EMENDA - 0010

[

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

PL 008/99-CN

[~~T~~~ÇOesNO VERSO' =======P=L=-=0=8_i_;QJ_9_:C_o~_'_"_'"_U_"'_"O_-_-_-_-_-_-_-_-_--l"
._----,,---------

[;"

:1

tEXTO

":WA~

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- - ,

INCLu:m NO PROJETO/ATIVIDADE DO ANEXO I - 15.081.0483:2593.0001 - APOIO h CRIANÇA CARENTE EM CRECHE, NO MUNICípIO DE SÃO DOMINGOS NO ES
TADO DE GOIÃS, NO VALOR DE R% 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS).

_.. •._---------------------'
"'~_

·~""~-----------

_ _ _ JUSTlncAçJ.O _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- - '

A PRESENTE EMENDA, VISA DOTAR O MUNICípIO DE SÃO DOMINGOS DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA APOIAR TODAS AS AÇÕES DE ATENDIMENTO IN
TEGRAL A CRIANÇA CARENTE DE ATt 6 ANOS DE IDADE, EVITANDO QUE ES
SAS CRIANÇAS, VENHAM FICAR NAS RUAS, E MARGINALIZADAS PERANTE A
SOCIEDADE EM GERAL. COM ESTA E~mNDA, PROCURO AJUDAR TODAS AS CRI
ANCAS DE SÃO DmlINGOS, A TEREH UMA VIDA MAIS DIGNA E COM A -COM PLE~lliNTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO.

I[;:JG::J

[C_01LI-.:D;.;E;.;P;..;U:.;T:.:A.::D;.;0:.....:P.:E;:D;.:.R;:O:...,:C;;;HA:;;"""';.:.VE.;:DO,;;S_'AII_'-""_'_"_··_"___________
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,- EMENDA - 0011
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

. EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

.1

INSTRUÇOES NO VE~

PL 008/99-CN

, - - - - - - .. ~().JETOOE LE!HUMfRO - - - - - - - ,

PL-08/99 CP
~EXTO

INCLUIR NO PROJETO/ATIVIDADE DO ANEXO I - 15.081.0485.2596.0001 _
APOIO A PESSOA IDOSA NO MUNICípIO DE SÃO DOMINGOS, NO ESTADO
DE
GOIÃS, NO VALOR DE R$ 340.000,00 (TREZENTOS E QUARENTA MIL REAIS) •

. - - - - - - - - - - - - - -_ _ _ .JUSllfICACÁO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- ,

A PRESENTE EMENDA, VISA DOTAR O MUNICíPIO DE SÃO DOMINGOS-GO,DE
RECURSOS FINANCEIROS, PARA DAR CONTINUIDADE NO PROJETO SUPRA MENCIO
NAQO. NOS ANOS PASSADO RECENTE, SÃO DOMINGOS FOI O PRIMEIRO MUNICIPIO DE GOIÃS A IMPLANTAR ESTE PROJETO, COM RECURSOS DA SECRETARIA _
NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIA~, NÃO SEI QUAL O MOTIVO QUE A CITADASECRETARIA NÃO MAIS DEU A DEVIDA ATENÇÃO AO REFERIDO PROJETO. QUANDO DA SUA IMPLANTAÇÃO, AS PESSOAS IDOSAS, CHEGAVAM DE MANHÃ TOMAVAM
CAFE DA MANHÃ, PRATICAVAM O ENTRETENIMENTO, O LAZER,E PARTICIPAVAM
DE CURSOS TIPO LABOR TERÂPICOS: COM ISSO; ERAM PROPICIADOS SUA INTE
GRACÃO SOCIAL E O FORTALECIMENTO DOS LAÇOS FAHILIARES. COM ESTA
E
MENDA, PROCURO REATIVAR O PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSÕ
EM SÃO DOMINGOS,GO, POSSIBILITANDO QUE TODOS DA TERCEIRA IDADE TENH
UMA VIDA MAIS DIGNA E COM MAIS RESPEITO PELA SOCIEDADE EM GERAL.

r

COOIOQ,

_ll....;;;;:.;:..:.;:;.::.:....:..=:::.::.-=::.::".,:.OM.:'.:OO_P_._RU_"_'...;H'_AR
_ _ _ _ _ _ _ _ _---'I. [ "AM'J CpPMAODTlOOB
DEPUTADO PEDRO CHAVES

~.

J

[~V~T~/~ 1_ _ _ _ _ _ _ _ _p.j.~·.~HA~~T":!:"~=~.:::.»=;;..
___- - - - - - -

I.L

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

..---------~

INSTRUÇOES.NO VERSO I.
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EMENDA - 0012
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

PL 008/99-CN

r - - - - - - ""OJETODELEI NUM!ItO - - - - - . ,

I'--_....;;;..=..::.:=..;,'-"-~'-'!...
__
P L-GS/99-CN _ _ _ _ _ _ _ _..J
TEXTO

SUPRIMIR DO PROJETO/ATIVIDADE DO ANEXO! - ~5_J81_~485.2596.JDDl ;POIO A ~ESSOA IDOSA NO VALOR DE R$ 200.000,80 (DUZENTOS MIL REAIS).
INCLUIR NO PROJETO/ATIVIDADE DO ANEXO I - APOIO A PESSOA IDOSA

NO

MUNICIPIO OE:JURUA-AM

r----------------JUSfl'IC.tçJ.O ___________

......__,

~

COM ESTA EMENDA, ?ROCURO APOIAR PROGRAMAS DE ATENDIMENTO
AO IDOSO NAS SUAS NECESSIDADES 8ASICAS, PROPICIANDO SUA !NTEGRAçnO SOCIAL, O FORTALECIMENTO DOS LAÇOS FAMILIARES, BEM COMO, O EXERCICIO
DA CIDADANIA, DESENVOLVER A CAPACITAçnO INSTITUCIONAL E DE RECURSOSHUMANOS QUE OFEREÇAM AOS MUNICIpIOS CONDIÇOES PARA ABSORçnO DA SUAAçnO EXECUTIVA. ASS!M SENDO, MERECE O DEFERIMENTO DESTA EMENDA
DE
REAL INTERESSE DE TODA COr'lUNIDADE DO MUNICIPIO QUE TRATO NESTE MOME~
TO.

~T.-_;----------------

____.~~~~~~~~__------------------,

..-----....
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•
EMENDA" 0013

[

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 " CN

PL 008/99-CN

, - - - - - - - •• OJITOOI! U.tHUM."O - - - - - - ,

.1

INSTRUÇOES NO VERSO

, - - - - - - - - - - - -_ _ _

lEXTO

5UPR!MIR DO oROJETO/ATIVIDADõ ~O ANEXO: - 15.081.0485.2596.0001 APOIO A PESSOA :DOSA NO VALOR DE RS 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS).
INCLUIR NO PROJETO/AT1VIOADE DO ANEXO I - APOIO A PESSOA IDOSA
MUNIClpIO DE: COARI/AM.

r--~------

NO

-----__ '"""'0..'.0 ______________--,

COM E3TA EMENDA, PROCURO APOIAR PROGRAMAS DE ATENDIMENTO
AO IDOSO NAS SUAS NECESSIDADES BASICAS, PROPICIANDO SUA !NTEGRAÇAO SOCIAL, J FORTALECIMENTO DOS LAÇOS FAMILIARES, BEM COMO, O EXERCICIO
DA CIDADANIA, DESENVOLVER A CAPACITAÇAO INSTITUCIONAL E DE RECURSDSHUMANOS QUE OFEREÇAM AOS MUNICIPIOS CONDIÇOES PARA ABSORÇAO OA SUAAÇAO EXECUTIVA. ASS!M SENDO, MERECE O OEFERIMENTO OESTA EMENDA
DE
REAL INTERESSE DE TODA COMUNIDADE DO MUNICIPIO QUE TRATO NESTE MOMEN
TO.

_

0.,._-,-_________....,.,..:.. ~~~~_:_--------_-----,

Agosto de 1999

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

20730 Quinta-feira 19

EMENDA· 0014

r ~MPOPF

Ll

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

INSTRUÇÕES NO VERSO

1.

,-1-----.~

- MENSAGEM 0631/99 - CN

008/99-CN

PRQ,JETO OE LEI NUME'IO

__~P~L~-~O~3~/~9~9~-~C~N~______________~
TEXTO

SUPRIMIR DO PROJETO/ATIVIDADE DO ANEXO I - 25.081.0485.2596.0001 APOIO A PESSOA IDOSA NO VALOR DE R$ 200.000,00 (OUZENTOS MIL REAIS).
INCLUIR NO PROJETO/ATIVIDADE DO ANEXO I - APOIO A PESSOA IDOSA
MUNIClplO DE: SILVES/AM.

NO

, . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -_ _ _ .IUSTlFICAC.ÁO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- - .

COM ESTA EMENDA, PROCURO APOIAR PROGRAMAS DE ATENDIMENTO
AO IDOSO NAS SUAS NECESSIDADES BASICAS, PROPICIANDO SUA !NTEGRAÇAO SOCIAL, O FORTALECIMENTO DOS LAÇOS FAMILIARES, BEM COMO, O EXERCICIO
DA CIDADANIA, DESENVOLVER A CAPACITAÇAO INSTITUCIONAL E DE RECURSOSHUMANOS QUE OFEREÇAM AOS MUNIClpIOS CONDIÇOES PARA ABSORÇAO OA SUAAÇAO EXECUTIVA. ASSIM SENDO, MERECE O DEFERIMENTO DESTA EMENDA
OE
REAL !NTERESSE DE TODA Ca['lUNlDADE DO MUNIC1PIO QUE TRATO NESTE MOMEi!
TO.

r~
co~o l1-~~~~~~~~~~N~O~"E~OO~P.;.UM~E~Nr~~·~------~-----JrUFlr-PA~n~-,
DEPUTADO FcDER~L
~~
O",,, -1-------==:::---:7-

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

Quinta-feira 19 20731

EMENDA - 0015
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

INSTRUÇÕES NO VERSO

PL 008/99-CN

1""1------

1_ _

PROJETO P=' Lt:l NUMERO

L _ _':"=.::.l!.E.L."-2..:~~_ _ _ _ _ _ _....J

P L-Oe/99-CN
TEXTO

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _---.

SUPRIMIR DO PROJETO/ATIVIDADE DO ANEXO I - 15.081.0485.2596.0001 APOIO A PESSOA IDOSA NO VALOR DE RI 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS).
INCLUIR NO PROJETO/ATIVIDADE DO ANEXO I - APOIO A PESSOA IDOSA
MUNICIPIO-DE: ITAPIRANGA/AM.

NO

, - - - - - - - - - - - - - - - ..IU$TlflCAcJ.O _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- - ,

COM ESTA EMENDA, PROCURO APOIAR PROGRAMAS DE ATENDIMENTO
AO IDOSO NAS SUAS NECESSIDADES BASICAS, PROPICIANDO SUA INTEGRAÇAO SOCIAL, O FORTALECIMENTO DOS LAÇOS FAMILIARES, BEM COMO, O EXERCICIO
DA C!OADANIA, DESENVOLVER A CAPACITAÇAO INSTITUCIONAL E DE RECURSOSHUMANOS QUE OFEREÇAM AOS MUNICIPIOS CONDIÇOES PARA ABSORÇAO DA SUAAÇAO EXECUTIVA. ASSIM SENDO, MERECE O DEFERIMENTO DESTA EMENDA
DE
REAL INTERESSE DE TODA Cor'lUNIDADE DO MUNICIPIO QUE TRATO NESTE MOME!:)
TD.

I

r~
coo~o lL~~~~~~~~~~H~~E~OO~PAA~~~E~Hr-AA-~~~~-----~rUFlr-PAA~-,
DEPUTADO FEDERAL
~~

20732 Quinta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

EMENDA - 0016

[

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

,.----------, r-----cINSTRUÇOES.NOVERSO

I. .L__.:;,..;.=~~"'-!!.
PL-OS/99-CN

CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

PL 008/99-CN

IUlo.JEtoOE LEI NUMEI'tO - - - - - . . ,

_ _ _ _ _ _ _---.J

TEXTO

SUPRIMIR DO PROJETO/ATIVIDADE DO ANEXO I - 15.081.0485.2596.0001 APOIO A PESSOA IDOSA NO VALOR DE RS 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS).
INCLUIR NO PROJETO/ATIVIDADE DO ANEXO I - APOIO A PESSOA IDOSA

NO

MUNIClpIO DE: ITAMARATI/AM.

, - - - - - - - - - - - - - - - J U I T I F H : A C J . O _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

COM ESTA EMENDA, PROCURO APOIAR PROGRAMAS DE ATENDIMENTO
AO IDOSO NAS SUAS NECESSIDADES BASICAS, PROPICIANDO SUA INTEGRAÇAO SOCIAL, O FORTALECIMENTO DOS LAÇOS FAMILIARES, BEM COMO, O EXERCICIO
DA CIDADANIA, DESENVOLVER A CAPACITAÇAO INSTITUCIONAL E DE RECURSOSHUMANOS QUE OFEREÇAM AOS MUNIC1PIOS CONOIÇOES PARA ABSORÇAO DA SUAAÇAO EXECUTIVA. ASSIM SENDO, MERECE O DEFERIMENTO DESTA EMENDA
DE
REAL INTERESSE DE TODA COf'1UNIDAOE DO MUNICIPIO QUE TRATO NESTE MOME!:!
TO.

r~.
CO~O,. l ~~~~~~~~~~H~~.OO~P.~.~UW~.~NT~··~~~-~---~---JrUFlr-p~n~-,
DEPUHDO FEDERAL
~~
..T·-Õ------------~&,

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

~

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

I

1

.~

EMENDA - 0017
CMPOPF • MENSAGEM 0631/99 • CN

E PL 008/99.CN

r------

::,lNSTRUÇOESNO VERSO

Quinta.feira 19 20733

J

PAOJE10 DE LEI NUMERO - - - - - - ,

PL-OS/99-CN

. . . - - - - - - - -_ _ _ _ _ _ _ _

TUTO

SUPRIMIR DO PROJETO ATIVIDADE DO ANEXO I - 15.081.0483.2593.0001 - A
TENDIMENTO DE CRIANÇAS EM CRECHE NO VALOR DE RI 150.000,00 (CENTO E
CINQUENTA MIL REAIS).
INCLUIR NO PROJETO/ATIVIDADE DO ANEXO I CRECHE NO MUN!C[PIO DE: BOCA DO ACRE/AM •

. . . - - - - - - - - - - - - - -_ _ JUSTlFICAÇÁC' _ _ _

ATENDIMENTO DE CRIANÇA EM

------------...,

AO APRESENTAR ESTA EMENDA, PROCURO APOIAR AS AÇOES DE A
TENDIMENTO INTEGRAL A CRIANÇA CARENTE DE ATE 6 ANOS COM A GUAROA,SAQ
DE, HIGIENE, ALIMENTAçno E EDUCAçno DE FORMA ARTICULADA COM A FAMI LIA E A COMUNIDADE, ATRAVEs DE AÇOES CONVENIADAS DESENVOLVENDO A CAPACITAçno INSTITUCIONAL E DE RECURSOS HUMANOS QUE VENHAM A OFERECERUMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA PARA A CRIANÇA NESTE MUNIC[PIO QUE ORAESTOU A TRATAR.

DATA

-.-----------.,..çL-.K.~.

20734 Quinta-feira 19

[

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

JNSTRUÇOESNOVERSO

Agosto de 1999

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

EMENDA - 0018
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

PL 008/99-CN

"

.

I IrL====~~:::!.:;-:..::..:·':..:OJ:.::":.::O:...D'_'_"_"Ú_"E_'_D==========1
PL-08/99-CN

j

.

L-º.:
º~~ I
rO1PA:~uAI0

TEXTO

SUPRIMIR DO PROJETO ATIVIDAOE DO ANEXO I - 15.Q81.0483.2593.0001 - A
TENOIMENTO OE CRIANÇAS EM CRECHE NO VALOR DE RS 150.000,00 (CENTO E
CINQUENJA MIL REAIS).
INCLU:R NO PROJETO/AT!VIDAOE DO ANEXO I
CRECHE NO MUtJ!C!PID DE: CARAUARI/AI'I.

ATENDIMENTO DE CRIANÇA EM

, - - - - - - - - - - - -_ _ _ ,JUSTIFICACÃO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- ,

AO APRESENTAR ESTA EMENDA, PROCURO APO!AR AS AÇDES DE A
TENDIMENTO INTEGRAL A CRIANÇA CARENTE DE ATE 6 ANOS COM A GUARDA,SAÚ-,
DE, HIGIENE, ALIMENTAÇAO E EDUCAÇAO OE FORMA ARTICULAOA COM A FAMI LIA E A COMUNIOADE, ATRAVES DE AÇOES CONVEN!ADAS DESENVOLVENOO A CAPACITAÇAO INSTITUCIONAL E DE RECURSOS HUMANOS QUE VENHAM A OFERECERUMA MELHOR QUALIDADE OE VIDA PARA A CRIANÇA NESTE MUNICIPID QUE DRAESTOU A TRATAR.

OATA

-..,..-----------.-G

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

Quinta-fcim 19 20735

EMENDA· 0019
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

PL OOB/99-CN

------------, r-----INSTRUÇÕES NO VERSO
=,:, ; ~, ,-'~: :.8:. .í ~: . . _-:..;C:.,:;:..'_ _ _ _ _ _ _-.J

I

J

-lII.OJETOOE LEtNUMEIIO - - - - - - ,

1..1 _

_

c,:._

_

':"eXTO

SUPR:MiR 80

- A
:~~D]MENTO DE CRIANÇAS EM CRECHE NO VALOR DE RS 150,COO,:0 (CENTO E
:INQUENTA MIL REAIS),
~ROJ~TO

AT:~::~J~

JJ

~NEXO

:NCUU:R NO PROJETO/AT!VIOADE JO ANEXO
:RECHE NO MUN:C!?IJ Q~: UARINI/AM.

! -

~~.:el.:4e3.25?3.:JOl

~iENDIMENTO

DE CRIANÇA EM

, - - - - - - - - - - - - -_ _ _ .lUSTI'K:AÇÀO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- ,

=0

E57: EMENDA, =RCCURO ~~G:AR ~S =ÇOES DE A
·~~~DIME~!TO :~lTEGRAL ~ :R!;NÇ~ CARENTE DE ATE 6 ANOS COM A GUARDA,SAQ
JE, ~IS:~~E, ~LIMENTAÇAO E EDUCAÇAO DE FORMA ART!CUL~DA COM. FAMI ~:A E ~ COMUNIDADE, ~iR~U~3 :E 1ÇOES CONVENIADAS DESENVOLVENDO A CA;AC!TAçnO !NSr:TUC:CNAL ~ D[ ~ECURSOS HUMANOS QUE ~ENHAM 4 OFERECERUMA MELHOR QUALIDADE DE ::DA =ARA A CRIANÇA NESTE MUNIC!?!O QUE ORAESTOU ,i :RAiAR.

-

APRESE~T:R

OA1A - - ; - - - - - - - - - -_ __

,

,
./

20736 Quinta-feira 19

, .'

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

EMENDA· 0020
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

I

PL 008/99-CN

r-----I I'-___P:.. :;.L-. :0: .;8: .;/. .; 9:. : 9~-.:C.:.:N_ _ _ _ _ _ _---l
.ROJEtO DE LEI NUMERO

;:INSTRUÇÕESNO VERSO

TEXTO

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- - ,

SUPRIMIR DO PROJETO ATIVIDADE DO ANEXO I - .15.081.0483.2593.0001 - A
TENDIMENTO DE CRIANÇAS EM CRECHE NO VALOR DE RS 150.000,00 (CENTO E
C!NQUENTA M!L REAIS).
INCLU!R NO PROJETO/AT!VIDADE DO ANEXO I - ATENDIMENTO DE CRIANÇA EM
CRECHE NO MUN!C!PIO DE: SANTO ANTONIO DO IÇA/AM.

r - - - - - - - - - - - - - - - .,IUSTl"CACÃO _ _ _ _ _ _ _ _ _...;.._ _ _ _- - ,
AO APRESENTAR ~srA EMENDA, PROCURO APO!AR AS AÇOES DE A
rENDIMENTO INTEGRAL A CRIANÇA CARENTE DE ATE 6 ANOS COM A GUftRDA,SAQ
DE, HIGIENE, ALIMENTAÇAO E EDUCAÇAO DE FORMA ARTICULADA COM A FAMI LIA E A COMUNIDADE, ATRAVES DE AÇOES CDNVEN!ADAS DESENVOLVENDO A CA,PACITAÇAO INSTITUCIONAL E DE RECURSOS HUMANOS QUE VENHAM A OFERECERUMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA PARA A CRIANÇA NESTE MUNICIPIO QUE ORAESTOU A TRATAR.

o... -~----------_~"'~~ .,;~~--------...;..-----,

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

Quinta-feira 19 20737

EMENDA - 0021
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL
,....---------,
;INSTRUÇOES.NOVERSO

PL 008/99-CN

r - - - - - - ..ltOJE'TOOE LEI NUIo4EIIIO . - ' - - - - - ,

J

I I...__...:....P.::.L-. ,;0: .:8: .:/. .:9:. .:9:. .-. : C~N_ _ _ _ _ _ _ _-,
TEXTO

SUPRIMIR DO PROJETO ATIVIDADE DO ANEXO I - 15.081.0483.2593.0001 - A
TENDIMENTO DE CRIANÇAS EM CRECHE NO VALOR DE RI 150.000,00 (CENTO E
CINQUENTA MIL REAIS).

,
INCLU!R NO PROJETO/ATIVIDADE 00 ANEXO I CRECHE NO MUN!ClpID DE:~~RURI/A~.

ATENDIMENTO DE CRIANÇA EM

, - - - - - - - - - - - - - - _ ,JUSTlfK:ACÁO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- - ,

AO APRESENTAR ESTA EMENDA, PROCURO APOIAR AS AÇOES DE A
TENDIMEnTO INTEGRAL A CRIANÇA CARENTE DE ATE 6 ANOS COM A GUARDA,SAQ
DE, HIGIENE, ALIMENTAÇAO E EDUCAÇAO DE FORMA ARTICULADA COM A FAMI LIA E A COMUNIDADE, ATRAVES DE AÇOES CONVENIADAS DESENVOLVENDO A CAPACITAÇAO INSTITUCIONAL E DE RECURSOS HUMANOS QUE VENHAM A DFERECERUMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA PARA A CRIANÇA NESTE MUNIClPID QUE ORAESTOU !\ TRATAR.

l
r lr l
L-.J ~~""'"........w................Il.Q.~I.\!f~.llM~E...L.!.!.O__:7".:::..------..-IliillJ l..e.u...-l

r

COOIGO

N()NE DO PAIHAMENTAR

UF

PlJlnoo

,,/';

-

D... , ...

.....

-,..,---------:.,--h~

2.L6Jl.J9!l..

i

lURA - - - - - - - - - - - - - - - - ,

20738 Quinta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

EMENDA - 0022
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

PL 008/99-CN

INSTRUÇOESNO VERSO

I

r-1------PROJETOOELEINUIo4ERO

OO8 / 1 999

]

rPAQ'''~

~

DE02..j

TEXTO

INCLUA-SE ONDE COU8ER O SEGUINTE SU8PROJETO
"ASSISTENCIA INTEGRAL A CRIANÇA AO ADOLESCENTE EM JOANESIA
VALOR R$ 100.000,00

.
MG"

FONTE DE CANCELAMENTO 15.081.0483.4911.0028
·VALOR R$ 100.000,00

r - - - - - - - -_________ JUSnncAç.lo _ _ _ _ _ _ _ _ _- - -_ _- - - ,
O MUNICIPIO VEM PASSANDO POR SERIAS DIFICULDADES NO TOCANTE A ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, EM RAZAO DA ESCACEZ DE RECURSOS.
PRETENDE-SE COM ESTES RECURSOS A IMPLANTAÇAO DE PROJETOS QUE VISEM
A
MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DESSAS PESSOAS, ATRAVES DA ASSISTENCIA
I NTEGRA L.

.'r

ll__________

CÓDIGO
~_

_OO_P_A"-:'AM_'H_TA_"_________..J1. [M".'GJ [pP""F.'L'OO.]
DEPUTADO LAEL HO_M_'
VARELLA

•[#t°&ft9r I___-=~:=._\..;l;.....')
._.~~-'~~~.,

- - - - - -

EMENDA·0023
CMPOPF • MENSAGEM 0631/99 - Cf!

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

INSTRUÇOES NO VERSO

I

PL 008/99-CN

r-----

PftOJETO DE LEI HUM!JtO - - - - -

.:.00:.8:./_1:...:9..:.9..:.9_ _ _ _ _ _ __

1-1_ _ _ _

'6'0 -

__________

~,,

INCLUA-SE ONDE COUBER O SEGUINTE SUBPROJETO
"ASSISTtNCIA INTEGRAL A CRIANÇA AO ADOLESCENTE EM LEOPOLOINA
VALOR R$ 100.000,00
FONTE DE CANCELAMENTO
VALOR R$ 100.000,00

__

~_.

I~G"

15.081.0483.4911.0028

O MUNICIPIO VEM PASSANDO POR SERIAS DIFICULDADES NO TOCANTE A
ASSISTtNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, EM RAZAD OA ESCAZES DE RECU.Il
SOS.
PRETENOE-SE COM E~TES RECURSOS A IMPLANTAÇAO DE PROJETOS QUE VISEM,
A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DESSAS PESSOAS, ATRAV~S DA ASSISTE~
CIA INTEGRAL.

r

c6otoo

li

HOMEDOPARLAMENTAII:

-I1r ;~ [i;;T~:]

L-J L-_ _ _D_E_P_U_T_A_D_D_LA_E_L_V_A_R_E_LL_A_ _ _ _ _ _ _ _ _

~~/iZ I

--~i

:;-~_:~-~~;"]

20740 Qulnta·felra 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

EMENDA·0024
CMPOPF· MENSAGEM 0631/99 - CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

PL 008/99-CN
[

r-------

INSTRUÇOES NO VERSO

]

PROJETO DE lEI NÚMEI\O

I I~--~~~--------~
008/1999
TEXTO

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- ,

INCLUA-SE ONDE COUBER O SEGUINTE SUBPROJETO
"ASSISTENCIA INTEGRAL A CRIANÇA AO ADOSLECENTE EM LARANJAL MG"
VALOR R$

100.000,00

FONTE DE CANCELAMENTO
VALOR R$ 100.000,00

15.081.0483.4911.0028

r---------------JUSnFtCAçAo--------------......,
o MUNICIPIO VEM PASSANDO POR SERIAS DIFICULDADES .NO TOCANTE A

ASSI~ .

TENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, EM RAZAO DA ESCAZES DE RECURSOS.
PRETENDE-SE COM ESTES RECURSOS A IMPLANTAÇAD OE PROJETOS QUE VISEM A
MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DESSAS PESSOAS, ATRAVES DA ASSISTENCIA
INTEGRAL.

rc~lL..I
_____~~~~~~H~_E~oo~p~AR~L~~EN_r~
f!pPFMLr~J
~.
DEPUTADO LAEL VARELLA __________~lrMUGFJ.
.

C~=~~'I~==~·~~UM~~~~J

mÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

[

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

1

L

_~N::;T~{UÇOES
NO VERSO .
__

1'"1------

Quinta-feira 19 20741

CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

PL 0008/99-CN

PROJETO DE LEI NUMERO - - - - - - - .

.1..._ _ _ _::::.:::.:....:..:..:..:....
008/1999 _ _ _ _ _ _ __
TEXTO

]

EMENDA· 0025

r::-.. .

I o-c

0 .... - - ,

DE

01

!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- .

INCLUA-SE ONOE COUBER O SEGUINTE SUBPROJETO
"ASSISTENCIA INTEGRAL A CRIANÇA AO ADOLESCENTE EM BORDA DA MATA MG"
VALOR R$

100.000,00

FONTE DE CANCELAMETO
VALOR R$ 100.000,00

15.081.0483.4911.0028

r--------------

JUSTIFlCACAo.---------------

O MUNICIPIO VEM PASSANDO POR SERIAS DIFICULDADES NO TOCANTE A ASSIS
TENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, EM RAZAO DA ESCACEZ DE RECURSDS
PRETENDE-SE COM ESTES RECURSOS A IMPLANTAÇAO DE PROJETOS DE VISEM
A
MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DESSAS PESSOAS, ATRAVES DA SSISTENCIA
INTEGRAL.

í

eÔOloo

l

L ____~_HOM..:....-.'OO._
...LAM'_HT
... _ _..--JI

~.

[fl,;;f,qq I

DEPUTADO LAEL VARELLA

~~

rMf']uu;'G'

l ~P'F"LT1°O

.~I

'

J

I

Agosto de 1999
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20742 Quinta-feira 19

EMENDA.0026
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL
[

I LI____~0~0!l.B/!..1.u9:!.:9:!.:9~

Pl 0008/99-CN

]

. . - - - - - - PROJfTO DE LEI HUMfRO - - - - - - ,

INSTRUÇOES NO VERSO

TEXTO

_ _ _ _ _ ___.J

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. ,

°

INCLUA-SE ONOE COUBER
SEGUINTE SUBPROJETO
'ASSIST€NCIA INTEGRAL A CRIANÇA E AL ADOLESCENTE EM MIRADOURD
VALOR R$ 100.000,00

MG

FONTOE DE CANCELAMENTO
VALOR R$ 100.000,00

. . . - - - - - - - - - - - - - - - - - JuIT'ncAÇAo-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-,

o MUNICIPIO VEM PASSANDO POR StRIAS OIFICULOAOES NO TOCANTE A ASSIST€~
CIA A CRIANÇA E AO AOOLESCENTE, EM RAZnO DA ESCACEZ DE RECURSOS.
PRETENOE-SE COM ESTES RECURSOS A IMPLANTAçnO OE PROJETOS QUE VISEM
A
MELHORIA DA QUALIDADE OE VIDA DESSAS PESSDAS, ATRAVtS DA ASSIST€NCIA
INTEGRAL.

r lr

l

~ll_____~D~E~P~U~T~A~D~O~LA~E~L~V~A~R~E~L~l~A~__________-JI~~
C"'OO

NOME DO PARLAMENTAR

UF

PAATIDO

@t~~ç'91----.....:::~=----:.
. .::..:.I;~=::::..'-·- - - - - -

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

[

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

'
I

INSTRUÇOES NO VERSO

1 '"1------

EMENDA - 0027

]

CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

PL 0008/99-CN

PROJElOOELElHUMERO-........

00B/1999 _ _ _ _ _ _ _ _~
L -_ _~~~
TUTO

Quinta-feira 19 20743

r::-PJ..... :-l

I

ot

DE

01

I

_______________________________- ,

INCLUA-SE ONDE COUBER O SEGUINTE SUBPRDJETO
"ASSISTENCIA INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SIMAO PEREIRA MG"
VALOR

R$ 100.000,00

FONTE OE CANCELAMENTO
VALOR R$ 100.000,00

r------------------------

JUSTlFICAçAo ___________________________--,

O MUNICIPIO VEM PASSANDO POR VARIAS DIFICULDADES NO TOCANTE' A'ASSI!
TENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, EM RAZAD DA ESCACEZ DE RECURSOS.
PRETENDE-SE COM ESTES RECURSOS A IMPLANTAÇAO DE' PROJETOS QUE VISEM A
MELHORIA OA QUALIOADE OE VIDA DESSAS PESSOAS, ATRAV~S DA ASSISTENCIA
INTEGRAL.

r~,
COOlOO l L_,--_______
_'~~~~~~~~~~~~~~~~1_~MuGFJ, IrpPF""L'mG J
DEPUTADO "OM_E_OO_P_
LAEL ..VARELLA
_L...
_e:...H_T
..

f

~~±::=:
-=~O'''~I~====',
~=~~~~\'=~'========I_
l~/~J1!l:l

Agosto de 1999

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

20744 Quinta-feira 19

IL~~POPF

EMENDA· 0028

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

INSTRUÇOES NO VERSO

I

]

- MENSAGEM 0631/99 - CN

0008/99-CN

rl-----008/1999

PROJETO DE LEI NUMERO

~----~--------------~
JUTO ____________________________

~

INCLUA-SE ONDE COUBER O SEGUINTE SU8PROJETO
"ASSISTENCIA INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM CALDAS MG"
VALOR

R$ 100.000,00

FONTE DE CANCELAMENTO
VALOR R$ 100.000,00

r------------------JUST1FlCACÁO,-;-;:-;-;::7:7-;:;-;;=-::-=---;-===--'---""=""""""
O MUNICIPIO VEM PASSANDO POR VARIAS DIFICULDADES NO TOCANTE A ASSI~
TENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, EM RAZAO DA ESCACES DE RECURSOS.
PRETENDE-SE COM ESTES RECURSOS A IMPLANTAÇAO DE PROJETOS QUE VISEM A
MELHORIA DA QUALIDADE 't1E"VIDA DESSAS PESSOAS, ATRAV,ES DA ASSISTENCIA
INTEGRAL.

r

DEPUTADONOM_E_OO_._
LAEL••_LA_._EN_'
VARELLA
l I_...,...
... ________
..
_~===============~JI. GM"G'] [

~_
CÓDlOO

[i/&A1~1

'P""F'L'DO

J

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

Quinta-feira 19 20745

EMENDA.0029
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL
[

INSTRUÇOES NO VERSO

I

r-- "
L__

PL 0008/99-CN

PRO,JETO DE L.EI NUMERO

00a/1999

----------------~
TEXTO

r:-::01

I

]

p ... aIHA~
DE 01

I

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- - - ,

INCLUA-SE ONDE COUBER O SEGUINTE SUBPROJETO
I'ASSISTENCIA INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM GUIDDVAL MG"

.

VALOR

,

R$

100.000,00

FONTE DE CANCELAMENTO
VALOR R$ 100.000,00

r---------------JUsTlFlCAç.lo---------------O MUNICIPIO VEM PASSANDO POR VARIAS DIFICULDADES NO TOCANTE A ASSI~
TENCIA A CRIANÇA EAO ADOLESCENTE, EM RAZAO DA ESCACEZ DE ~ECURSOS.
PRETENDE-SE COM ESTES RECURSOS A IMPLAN1nçAO q~ PROJETOS QUE VISEM A
MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DESSAS PESSOAS, ATRAV~S DA ASSISTENCIA
INTEGRAL.

_______~~~~~~~·:~:·_·R:~~"~N:T~~~

1co~o
- - ]ll~
. "

r

rir:?
I ~/élfi ~
DA,.

,.

DEPUTADO LAEL VARELLA

~~!i

~ N_:::t::
\.

________~I~~GU'Fl
. r-PP~FTL~."]
.0

I

Agosto de 1999

DIARIO DO SENADO FEDERAL

20746 Quinta·feira 19

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

INSTRUÇOES NO VERSO

1

1"1-----008/1999

[

EMENDA - 0030
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 • CN

PL 0008199-CN

PROJETO DE LEI NuMERO

~--~~~~--------~

. ,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

TEXTO

J

r:P'.'NA:=l

~1DEO~

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _....,

INCLUA-SE ONOE COUBER O SEGUINTE SUBPROJETO
"ASSISTENCIA INTEGRAL A CRIANÇA E AO AOOLESCENTE EM BRAONAS MG"
VALOR

R$

100.000,00

FONTE OE CANCELAMENTO
VALOR R$ 1JO.000,OO

r---------------JV.TlfICAO.lO--------------~

O MUNICIPIO VEM PASSANOO POR VARIAS OIFICULOADES NO TOCANTE A ASSI~
TENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, EM RAZ~O OA ESCACES DE RECURSOS.
PRETENOE-SE COM ESTES RECURSOS A IMPLANTAÇAO OE PROJETOS QUE VISEM A
MELHORIA OA QUALIOADE DE VIOA OESSAS PESSOAS, ATRAV~S DA ASSISTENCIA
INTEGRAL.

.

ll__________N_""'_._DO_P._._" '_._NT_..________....J1 [pPAATlOO J
I
\.:K
I1Jõ0A"
3J&f1!!l ---...,;;::::::::::~.=~=~~~-----

r

~.
CÓDIGO

DEPUTADO LAEL VARELLA

. [Mv'G]

FL

Quinta-feira 19 20747

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

EMENDA - 0031

[

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

PL 0008/99-CN

II~--~~~--------~
008/1999
TEXTO

[0 o}]
PÂ,OIHA

r-- - - - - - PROJETO DE LEI NUMERO

INSTRUÇOES NO VERSO

DE

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- ,

INCLUA-SE ONDE COUBER O SEGUINTE SU8PROJETO
"ASSISTENCIA INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM CONFINS MG"
VALOR R$ 100.000,00
FONTE CANCELAMENTO
VALOR R$ 100.000,00

r---------------------~----Ju.n~o,

____________________________

~

,

O MUNICIPIO VEM PASSANDO POR VARIAS DIFICULDADES NO TOCANTE A ASSI~
TENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, EM RAZAD DA ESCACEZ DE RECURSOS.
" ,
PRETENDE-SE COM ESTES RECURSOS A IMPLANTAÇAD DE PROJETOS QUE VISEM A
MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DESSAS PESSOAS, ATRAV€S DA ASSISTENCIA
I NTEGRA L.

í~_
c~ ll~~

rq;~~1

_______~~~~~~E~~~P~~:UW~'N~T~~~~

DEPUTADO LAEL VARELLA ____--____

~I[UMFG~["Pp~FnLoo~
.

20748 Quinta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

EMENDA· 0032
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

PL 0008/99-CN

]

..
, ,r-----008/1999

o.mODEL1IOlMMo

INSTRUçOeS NO VERSO

nooo ____________________________~
~--~~~--------~

INCLUA-SE ONDE COUBER O SEGUINTE SUBPROJETO
."ASSISTENCIA INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM CRuztLIA MG"
VALOR

R$

100.000,00

FONTE DE CANCELAMENTO
VALOR R$ 100.000,00

r-------------- .

USTIPlCAÇJ,O--------------....,

o MUNICIPIO VEM PASSANDO POR SERIAS DIFICULDADES NO TOCANTE A ASSI~
TENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, EM RAZ~O DA ESCACEZ DE RECURSOS.
PRETENDE-SE COM ESTES RECURSOS A IMPLANTAÇ~D DE PROJETOS QUE VISEM A
MELHORIA DA QUALIDAOE DE VIDA DESSAS PESSOAS, ATRAVEs DA ASSISTENCIA
INTEGRAL.

r ~ ll____________~~~~~~EOO~P~~~_E:HT~~~~~
DEPUTADO LAEL VARELLA
~.

~I[~G~["p'~F~L
"]
. ,.,

_$--\--.=-_ _ _ __

[&/~~I_· __
c

______

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

Quinta-feira 19 20749

EMENDA - 0033
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

PL OOOB/99-CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL
[

INSTRUÇOES NO VERSO

I

]

. - - - - - - PROJETO DE LEI NUMERO - - - - - - - ,
LI_ _ _ _ _

--!:!0!::.0~8/~1~9~9~9:_._ _ _ _ _

..J

TEXTO - ______________,

INCLUA-SE ONDE COU8ER O SEGUINTE SU8PROJETO
"ASSISTENCIA INTEGRAL A CRIANÇA AO ADOLESCENTE EM GRnO MOGOL:
VALOR R$ 100.000,00

MG"

FDNTE DE CANCELAMENTO 15.081.0483.4911.0028
VALOR R$ 100.000,00

.--------------_JUSTlfICAc10______________-,
O MUNICIPIO VEM PASSANDO POR S~RIAS DIFICULDADES NO TOCANTE A ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, EM RAZAO DA ESCACEZ DE RECURSOS.
PRETENDE-SE COM ESTES RECURSOS A IMPLANTAÇAO DE PROJETOS QUE VISEM A
MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DESSAS PESSOAS, ATRAV~S DA ASSISTENCIA
INTEGRP.L.

re~lLI__~=-~=-~~~~~_E~~~P~~_~_.=NT-AA-----__------~IGUGFJGpPFAALmoJ
; DEPUTADO LAEL VARELLA
" '"'
~_

Agosto de 1999

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

20750 Quinta-feira 19

EMENDA· 0034
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 • CN

PL 0OO8199-<:N

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

II

. - - - - - - PROJETO O< L E I _ - - - - - - ,

INSTRUçOeS NO VERSO

L

_ _ _ _0:.;0:.;8::./..;1.:9.:,9.:.9_ _ _ _ _ _---'
~

--------------------------,

INCLUA-SE ONDE COUBER O SEGUINTE SUBPROJETO
"ASSISTeNCIA INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM AÇUCENA MG"
/JÚOR R$ 100.000,00
FONTE DE CANCELAMENTO 15.081.0483.4911.0028
VALOR R$ 100.000,00

. - -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ JusnFlCAÇJ.O _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- ,

O MUNICIPIO VEM PASSANDO POR S~RIAS DIFICULDADES NO TOCANTE A ASSITeNCIA A CRIANÇA E AO ADOLECENTE, EM RAZnO DA ESCACEZ DE RECURSOS.
PRETENDE-SE COM ESTES RECURSOS A IMPLANTAçnO DE PROJETOS QUE VISEM
A
MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DESSAS PESSOAS, ATRAV~S DA ASSISTeNCIA
INTEGRAL.

CJ LI_D_E_P_U_T_A_I)_O_L_A_f._L_V_A_R_E_7_L_~DO_P""'_""'_'_NT_'"

_ _ _ _ _ _ _ _--11

[!t;;~1

G

G~ J ~~noo J

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

Quinta-feira 19 20751

EMENDA - 0035
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

PL 0008/99-CN
[

...----------, r-----INSTRUÇÕES NO VERSO

1

]

PROJElOOfl.ElNUMEftO - - - - - - ,

...
1 _ _ _ _ _0_0_8_/_1_9_99
_ _ _ _ _ _ _ _-'

...-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 'u'o - - - - - - - - - - - - - - - - ,

INCLUA-SE ONDE COUBER O SEGUINTE SUBPRDJETO
"ASSISTENCIA INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM PERIQUITO
VALOR R$ 100.000,00

MG"

FONTE DE CANCELAMENTO 15.081.0483.4911.0028
VALOR R$ 100.000,00

...-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ju.n~o

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

O MUNICIPIO VEM PASSANDO POR S~RIAS OIFICULDADES NO TOCANTE A ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, EM RAZAO DA ESCACEZ OE RECURSOS.
PRETENE-SE COM ESTES RECURSOS A IMPLANTAÇAO DE PROJETOS DE VISEM
A
MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DESSAS PESSOAS, ATRAV~S DA ASSISTENCIA
INTEGRAL.

rc~llL__________
-_·_~~·~~~-~-T-M------------~I~Gu'JrPF-L'W]
~_ __~
:DEPUTADO
LAEL VARELLA
.

~M~I ______==~~·
~.~.~------------

20752 Quinta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

r-------

INSTRUçOeSNOVERSO

[

Agosto de 1999

EMENDA - 0036

]

CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

PL 0008/99-CN

,PA~I

I 1-1. . _____......;.0.;;0.;;8,;../.;;1.;.9.;.9,;..9_ _ _ _ _-----'1 ~
PftQJETOOELEJNÚM!RO - - - - - - .

DE

}l1

I

~ -----------------------------~
INCLUA-SE ONOE COU8ER O SEGUINTE SU8PROJETO
"ASSIST~NCIA INTEGRAL A CRIANÇA AO ADOLESCENTE EM SilO PEDRO DO SUAÇUI 1'1["
VALOR R$ 100.000,00

FONTE DE CANCELAI'IENT 15.081.0483.4911.0028
VALOR R$ 100.000,00

r----------------Ju.nflCAÇl.o--------------~

O MUNICIPIO VEM PASSANOO POR S~RIAS DIFICULDADES NO TOCANTE A ASSIST~NCIA A CRIANÇA E AO AOOLESCENTE, EM RAZIID DA ESCACEZ DE RECURSOS;
PRETENDE-SE COM ESTES RECURSOS A IMPLANTAçnD DE PROJETOS QUE VISEM
A
MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DESSAS PESSOAS, ATRAV~S DA ASSIST~NCIA
INTEGRAL.

r CÓOIOO lL_________
NOM_"_OO_"_'
"_Wl_"HT_'"_ _ _ _ _ _ _ _--'1."
~uG'J ~P·F....Lnoo J
OEPllTADO LAEL
VARELLA
~_

[ft~2Z 1--=---">-t'~'---l:tr--3i..:;::..-----'-'--'.\-

Quinta-feira 19 20753

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

MENDA.0037

[1

j

CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

EMENDA A CRÉblTO ADICIONAL

PL OOOB/99-CN

I. l. _____-l!~~
008/1999

,.----------,

INSTRUÇOES NO VERSO

, - - - - - - - PROJETO DE LEI HUMERO - - - - - ,

......L__ _ _ _ __

TEXTO

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- ,

INCLUA-SE ONDE COU8ER O SEGUINTE SU8PROJETO
"ASSISTENCIA INTEGRAL A CRIANÇA AO ADOLESCENTE EM MESQUITA
VALOR R$ 100.000,00

MG

FONTE DE CANCELAMENTO 15.081.0483.4911.0028
VALOR R$ 100.000,00

. - - - - - - - - - - - -_ _ _ JUSTIFlCAOÃO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- ,

O MUNIC!PIO VEM PASSANDO POR SERIAS DIFICULDADES NO TOCANTE A ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, EM RAZnO DA ESCACEZ DE RECURSOS.
PRETENDE-SE COM ESTES RECURSOS A IMPLANTAçnO DE PROJETOS QUE VISEM
A
MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DESSAS PESSOAS, ATRAVES DA ASSISTENCIA
INTEGRAL.

r~.
l _.;. :.:. :..: .:DEPUTADO
. : . : . : ~.:.:. : . : . .LAEL
. : . :.:.:HOMVARELLA·
.:. : . :E:.: O :.:.:P_"~lAM_._EN_'AA,-,-.~.~.~~=============I. LMUG'] kpFPAIIL
CÓDIGO

noo

J

.. ;.:;:. . . . . :. :. :. --'------"'-'----

@t~/~ I----=~==~ ~:

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

20754 Quinta-feira 19
,

l

Agosto de 1999

EMENDA - 0038
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 _CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL
[

Pl 0008/99-<:N

J

r-------ItROJETODeLElHÚMV\O - - - - - - ,

INSTRUçOeS NO VERSO

I L.1____.....;;O_O_8/;..1-'9-'9""9_ _ _ _ _ _---'

INCLUA-SE ONDE COUBER O SEGUINTE SUBPRDJETO
"ASSIST~NCIA INTERGRAL A CRIANÇA AO ADOLECENTE EM SANTANA DO PARArSO MG
VALOR R$ 100.000,00
FONTE DE CANCELAMENTO 15.081.0483.4911. 0028
VALOR R$ 100.000,00
.

r-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ JUST11lCAÇ,lO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-,

O MUNICrPIO VEM PASSANDO POR SERIAS DIFICULDADES NO TOCANTE A ASSIST~N
CIA A CRIANÇA E AO AOOLECENTE, EM RAZAO DA ESCACEZ DE RECURSOS.
.
PRETENDE-SE COM ESTES RECURSOS A IMPLANTAÇAO DE PROJETOS QUE VISEM
A
MELHORIA DA QUALIDAOE DE VIDA DESSAS PESSOAS, ATRAVEs DA ASSIST~NC!A
INTEGRA L.

OI

NOME DO P.lRUMENfAA

[lr.PUi"AOO

l.AEL VARELLA

rU'lr '''"''00 I
I~~

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

Quinta-feira 19 20755

EMENDA - 0039
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

.------------,

INSTRUÇOES NO VERSO

PL 0008/99-CN

. - - - - - - - PROJETO DE LEI HUMERO - - - - - - - ,

I 1.1___0_0_8_/_19_9_9_ _ _ _ _ _ _ _ _

--J

TEXTO

INCLLUA-SF ONDE COUBER O SEGUINTE SUBPROJETO
"ASSISTENCIA INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM TURVOLANDIA - MG
VALOR R$ 100.000,00
FONTE DE CANCELAMENTO: 15.081.0483.4911.0028
~ALOR R$ 100.000,00
.

.---------------------------Ju.n~~o

_________________________

õ

MUITAS S~O AS DIFICULDADES ENCONTRADAS PELO MUNICIPIO NO QUE DIZ
RESPEITO AO ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.
COM O PRESENTERECURSO, PRETENDE-SE A IMPLANTAÇAO DE PROJETOS QUE VISEM
MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DESSAS PESSOAS.

r c~~llL...____~~~~~~~~~~·_oo
__PAA_~__~_TAA
DEP.LAEL VARELLA
~_

________________

~I~MuGFJr;pPFAALnoo~
_

Wf/~ I----==-~~"'::::::...::..--_---

20756 Quinta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

[

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

Agosto de 1999

EMENDA - 0040
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

PL 0008/99-CN

.----------,

, - - - - - - - - PftOJETOOELElNUMfltO - - - - - - ,

INSTRUÇOES NO VERSO I

L-.1_ _ _ _ _-.::.;00::.;8:.:;1;.;1.;;9.;;9.;;.9_ _ _ _ _ _..J
TEXTO

]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-,

INCLUA-SE ONDE COUBER O O SEGUINTE SUBPROJETO
"ASSISTENCIA INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM PATRDCINIO DO
I'IURIAE -I'IG"
VALoRrR$100.0oo,00
fonte de cancelameno: 15.081.0483.4911.0028
Valor R$ 100.000,00

. - - - - - - - -_ _ _ _ _ _ _ _ _ Ju.nflCAçAO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-,

o MUNICIPIo QUE FAZ PARTE DO PROGRAMA COMUNInADE SOLIDARIA, VEM PASSANPOR SERIAS oIFICULOAOES NO TOCANTE AO ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADDLE1
CENTE •
PREETENDE-SE COM ESTES RECURSOS A IMPLANTAÇAO DE PROJETOS QUE VISEM A
MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DESSAS PESSOAS.

OI

NOME 00 PARLAMENTAR

[)fJLlTADO I.AEL VARELLA

Ir:: lr:~noo-,
~~

Quinta-feira 19 20757

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

EMENDA - 0041

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

[

INSTRUÇOES NO VERSO

PL 0008/99-CN

I 1============0~~~:OJ.:../"'...:.1°.:..:.:..;.::..;_'H_U._ER_O~~~_-:_-_-_-:~I

]

C' -~.- J

TEXTO

INCLUA-SE ONDE COUBER O SEGUINTE SUBPROJETO
"ASSISTeNCIA INTEGRAL A CRIANÇA AO ADOLESCENTE EM BARAO 00 MONTE ALTO
VALOR R$ 100.000,00

~(n

FONTE DE CANCELA~ETO 15.0B1.0483.4911.0028
VALOR R$ 100.000,00

r - - - - - - - - - - - - - - - . I U S T I F l C A Ç A O -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-,

O MUNICIPIO VEM PASSANDO POR SERIAS DIFICULDADES NO TOCANTE A ASSITEN~IA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, EM RAZAO DA ESCACEZ DE DE RECURSOS.
PRETENDE-SE COM ESTES RECURSOS A IMPLANTAÇAO DE PROJETOS QUE VISEM A ME=
~HORIA DA QUALIDADE DE VIDA DESSAS PESSOAS, ATRAVtS DA ASSISTENCIA INTEpRAL.

OI

NOME DO PARLAMEHTAR

,DEPUTA0 LAEL VARELLA

r"'lr"·-l
I~~

[4M~I---"-~-+:
~----

7.075R Qulntu·feira
19 _ _ _ _ _
........
_ _ _ :.c.:...

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL _ _ _ _ _ _ _.:..::!!.:;;.:.:....::;:..;.:..:..:..
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.--.:.c=-=-=-:c..::.:::.:.c.=~=c:.=

EMENDA - 0042
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 • CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

[~S'~'nUçOES NO VERSO I

PL 0OO8/99-CN

PROJETO DE L ... " .....nU

]

PÁGINA

PLN N,· 08/99-CN
TEXTO

ACRESCENTE·SE AO PROGRAMA DE TRABALHO DO MINIsTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL FUNDO
NACIONAL DE ASSISTÉNCIA SOCIAL - 33903, O SEGUINTE SUBPROlETO: 15.081.0483.2593.XXXX
ACRt.'!ÇWQ
UO.: 33903

TlTIJLO, ATENDIMENTO A CRIANÇA CARENTE EM CRECHE EM SERTÂNIA - PE
VALORRS 50.000,00
GND:3
MOD.:40
Ç,\NQ;L.AMENTO

U.O.: 33903
HINC.lONALPROGRAMÁTICA: 15.081.0483.2593.0001
VALOR R$ 50.000,00

';ND 3

-_... _-----------------------------'
JUmFlCA

o

ESTA EMENDA VISA APOIAR AS AÇÕES INTEGRAL DE ATENDIMENTO AS CRIANÇAS
C. \HENTBS DO MUNICÍPIO ATÉ 06 ANOS, DE FORMA ARTICULADA COM A FAMÍLIA E A COMUNIDADE,

ATRAVÉS AÇÕES CONVENIADAS.

Quinta-feira 19 20759

DIÁRIO DO SENADO FEDllRAL

Agosto de 1999

[

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

EMENDA - 0043
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

PL 0008/99-CN

PROJETO DE LEI NUMERO

INSTRUÇÕES NO VERSO

]

PÁGINA

PLN N,· 08/99-CN

01

DE

01

TEXTO

ACRESCENTE-SE AO PROGRAMA DE TRABALHO DO MlNIsTÉRIo DA PREVIDÊNCIA SOCIAL FUNDO
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 33903, O SEGUINTE SUBPROffiTO: 15.081.0483.2593.XXXX
ACRÉSCIMO
U.O.: 33903
TÍTULO: ATENDIMENTO A CRIANÇA CARENTE EM CRECHE EM ARCOVERDE - PE
VALOR R$ 50.000,00

GND:3
MOD.:40
CANCELAMENTO

U.O.: 33903
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 15.081.0483.259300001
VALOR R$ 50.000,00

GND:3

JCSTlnCAçÁO

ESTA EMENDA VISA APOIAR AS AÇÕES INTEGRAL DE ATENDIMENTO AS CRb'.NÇAS
CARENTES DO MUNICÍPIO ATÊ 06 ANOS, DE FORMA ARTICULADA COM A FAMÍLIA E A COMUNIDADE,
ATRAVÉS AÇÕES CONVENIADAS.

CÓDIGO

II

,-------,-,o
DATA

12/08/99

,

'.

~I

\

20760 Quinta-feira 19

DlARIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

EMENDA· 0044
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 _CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

INSTRUÇÕES NO VERSO

PLOOO8l9~N

]

~___~_L_N_N_O~_:_;:_~_NiliãR
____O__~1
1~_____O:_A_:~_~_I____-"1
TEXTO

ACRESCENTE-SE AO PROGRAMA DE 1RABALHO DO MINIsTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL FUNDO
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 33903, O SEGUINTE SUBPROJETO: 15.081.0483.491I.XXXX
ACRÉSCIMO

~~:~SISTENCIA INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SERTÃNIA. PE
VALORRSIOO.OOO,OO
GND:3
MOD.:40
CANCELAMENTO
U.O.: 33903
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 15.081.0483.4911.0028
VALORRSIOO.OOO,OO
GND:3

JUsnFICAÇ o

ESTA EMENDA VISA DESENVOLVER AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VOLTADAS A

.~

/:,

ENRIQUECER O UNIVERSO INFORMACIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DE CRIANÇAS E
ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO.

CÓDIGO

~
~

DATA

~___12_ro_8_/~
_______-=--~==-=-~-~==~~tt~~~~==~============~

Quinta-feira 19 20761

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

[

. EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

EMENDA·0045
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CM

PL 0008/99-CN

PROJETO DE LEI NUMERO

INSTRUÇÕES NO VERSO

PAGINA

PLN N.· 08/99-CN

01

DE

01

]
J

nxro
ACRESCENTE-SE AO PROGRAMA DE TRABALHO DO MINIsTÉRIo DA PREVIDÊNCIA SOCIAL FUNDO
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 33903. O SEGUINTE SUBPROlETO: 15.081.0483.491I.XXXX
ACRÉSCIMO
U.O.: 33903
TÍTULO: ASSISTENCIA INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM PETROLINA - PE
VALORRS1oo.000,00
GND:3
MOD.:40
CANCELAMENTO
U.O.: 33903
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 15.081.0483.4911.0028
VALORRS1oo.000,00
GND:3

JUrnrtCAÇAO

ESTA EMENDA VISA DESENVOLVER AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VOLTADAS A
ENRIQUECER O UNIVERSO INFORMACIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DE CRIANÇAS E
ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO.

NOME1~AIlIAMINTAR

r'l

~
,--.,.\l\/

DEPUTADOCtiNZAGAPATRIOT.v--.

\,

f""I

DATA

12/08/99
• I

I'

\

I

\

'""'

I

PARTIDO

PSB

I
.

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

20762 Quinta-feira 19

Agosto de 1999

EMENDA - 0046
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

PL OOOB/99-CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

PROJETO DE LEI NUMERO

INSTRUÇÕES NO VERSO

]

PÁGINA

PLN N.· 08/99-CN

01

DE

01

TEXTO

ACRESCENTE-SE AO PROGRAMA DE lRABALHO DO MINIsTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL FUNDO
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 33903. O SEGUINTE SUBPROJETO: 15.081.0483.491 I.XXXX
ACRÉSCIMO
U.O.: 33903
TITuLo: ASSISTENCIA INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM LAGOA GRANDE- PE
VALORRS 100.000,00
~:3

.

MOD.:40
CANCELAMENTO

U.O.: 33903
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 15.081.0483.4911.0028
VALORRS100.000,OO
GND:3

JUmnCAçAO

ESTA EMENDA VISA DESENVOLVER AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VOLTADAS A
ENRIQUECER O UNIVERSO INFORMACIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DE CRIANÇAS E
ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO.

I

I

CóDIGO

I

NO'

DEPUTADO

NTAR

DO

;m ZAGA PATRIOTA\
/

DATA

12/08/99

"

.

"

/

\ \

(\

I \ k

~ ,Íf\/\/)/1i\k\l .. 1
'li
I

0

\

WI
PE

V

.' -

PARTIDO

PSB

I

Agosto de 1999

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19 20763

EMENDA - 0047
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

PL 0008/99-CN

PROJETO DE LI

INSTRUÇÕES NO VERSO

]

PAGI:'i"A

PLN N.· 08/99-CN

01

DE

01

TE:'\.O

ACRESCENTE-SE AO PROGRAMA DE TRABALHO DO MINIsTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL FUNDO
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 33903, O SEGUINTE SUBPROJETO: 15_081.0483-491I.XXXX
ACRÉSCIMO
U.O.: 33903
TÍTULO: ASSISTENCIA iNTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SANTA M. DA BOA VISTA - PE
VALOR R$ 100.000,00
GND:3
MOD.:40
CANCELAMENTO
U.O.: 33903
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 15.081.0483.4911.0028
VALOR R$ 100.000,00
GND:3

JUSTIFICAÇÃO

ESTA EMENDA VISA DESENVOLVER AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VOLTADAS A
ENRIQUECER O UNIVERSO INFORMACIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DE CRIANÇAS E
ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO.

CÓDIGO

NOME

"'l PARlA'j"TAR

DEPUTADO GdN

A PATRIOTA

r"l

L-----"=-"-"==:=P"?~O'=='-"-';:-;.----';-\.Ji!

DATA

12/08/99

I': I I

PAKI1DO

PSB
:CI I ! i .L-":'::=--'

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

20764 Quinta-feira 19

Agosto de 1999

EMENDA - 0048
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

PL 0008/99-CN

PROJETO DE LEI NlJMERo

INSTRUÇÕES NO VERSO

]

PÁGINA

01

PLN N.· OS/99-CN

DE

01

TEXTO

ACRESCENTE-SE AO PROGRAMA DE TRABALHO DO MINIsTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL FUNDO
NACIONAL DE ASSISTÉNCIA SOCIAL - 33903, O SEGUINTE SUBPROJETO: 15.081.0483.4911.XXXX
ACRÉSCIMO
V.O.: 33903
TÍTULO: ASSISTENCIA INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM CARNAUBEIRA DA PENHA - PE
VALOR RS 100.000,00
GND:3
MOD.:40
CANCELAMENTO
V.O.: 33903

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 15.081.0483.4911.0028
VALORRS 100.000,00
GND:3

JUSTIFlCAÇAO

ESTA EMENDA VISA DESENVOLVER AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VOLTADAS A
ENRIQUECER O UNIVERSO INFORMACIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DE CRIANÇAS E
ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO.

OO

II

L-êóDI----I

DATA

12/08/99

.""

NOME DOPARLAMElfAR'

DEPUTADO GONZAGiPATIuOTA

L

II
cN

UF

I

PE"

~

~

;t.';~.
~mAmP±?;

:;;=S~·~

Quinta-feira 19 20765

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

EMENDA - 0049
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

PL 0008/99-CN

PROJETO DE LEI NUMERO

INSTRUÇÕES NO VERSO

PLN N,· 08/99-CN

PAGINA

01

DE

01

TEXTO

ACRESCENTE-SE AO PROGRAMA DE TRABALHO DO MINIsTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL FUNDO
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 33903, O SEGUINTE SUBPROJETO: 15.081.0483.4911.XXXX
ACRÉSCIMO
U.O.: 33903
TÍTULO: ASSISTENCIA INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SALGUEIRO - PE
VALORRS 100.000,00
GND:3
MOD.:40
CANCELAMENTO
U.O.: 33903
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 15.081.0483.4911.0028
VALOR RS 100.000,00
GND:3

JUSTIFICAÇÃO

ESTA EMENDA VISA DESENVOLVER AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VOLTADAS A
ENRIQUECER O UNIVERSO INFORMACIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DE CRIANÇAS E
ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO.

PARl1DO

L-C_oDlGO---l11
DATA

12/08/99

•

\ \;;

:'..
;\..

",,:

20766 Quinta·feirá 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

EMENDA - 0050
CMPOPF • MENSAGEM 0631/99 • CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

I

INSTRUÇÕES NO VERSO

I

PL 0008l99-CN

]

pAGINA

PROJETO DE LEI NUMERO

01

PLN N.· 08/99-CN

DE

01

ACRESCENTE-SE AO PROGRAMA DE TRABALHO DO MINIsTÊRlO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL FUNDO
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL· 33903, O SEGUIN1E SUBPROlETO: 15.081.0483.491I.XXXX
ACRÉSCIMO
U.O.: 33903
TÍTULO: ASSISTENCIA INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM AFOGADOS DA INGAZEIRA· PE

VALORRSIOO.OOO,OO
GND:3
MOD.:40
CANCELAMENTO
U.O.: 33903
FUNCIONAL PROGRAMÁTiCA: 15.081.0483.4911.0028

VALORRSIOO.OOO,OO
GND:.3

.n:S1lflCAÇÃO

ESTA EMENDA VISA DESENVOLVER AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VOLTADAS A
ENRIQUECER O UNIVERSO INFORMACIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DE CRIANÇAS E
ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO.

__
L.

ro
__D_IW__'~1

l____~~~~~NO~'~ffi~OO~P~~~~~~AA~~~~----~
,--\ \

DEPUTADO GON:&ACA PATRIOTA

\ /

if..12/08/99
..:=:.:::;:=;:;:::z:::/=~\~
Y:r
'" r-1=::::t.-!.r=,.~,
~::"
~'=":jA'ç:'''''''''='='===-J
'---------.---'-.
~
'i. h/~~r'=+
~. ~
DATA

. . ."'í ' ..... ~~.:\Tul'"
I

\

;

.i

: !

,

.

'.:
\

I

'-

Quinta·feira 19 20767

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

EMENDA - 0051
CMPOPF • MENSAGEM 0631/99 • CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

[

PL 0008/99-CN

.

PROJETO DE LEI NúMERO

INSTRUÇÕES NO VERSO

]

PAGINA

PLN N.' 08/99-CN

01

DE

01

TEXTO

ACRESCENTE·SE AO PROGRAMA DE TRABALHO DO MINIsTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
NACIONAL DE ASSISTÉNCIA SOCIAL· 33903, O SEGUIN1E SUBPROJETO: 15.081.0483.491I.XXXX

FUNDO
•

ACRÉSCIMO
U.O.: 33903
TÍTULO: ASSISTENCIA INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM ARCOVERDE - PE
VALORRS100.000,OO
GND:3
MOD.:40
CANCELAMENTO
U.O.: 33903
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 15.081.0483.4911.0028
VALORRS 100.000,00
GND:3

•

JUmFlCAçÃO

ESTA EMENDA VISA DESENVOLVER AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VOLTADAS A
. ENRIQUECER O UNIVERSO INFORMACIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DE CRIANÇAS E
ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO.

li

NOME 00 PARLAMENTAR

DEPUTADO GONZAGA PATRIOTA
DATA

''"',
'v

ASSINATIJRA',

~
~

-+J

..

\.

'

:.

i"

.:/ ..
"

12/08/99

t

,

20768 Quinta·feim 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

[

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

Agosto de 1999

EMENDA - 0052
CMPOPF • MENSAGEM 0631/99 • CN

1

PL 0008/99-CN

PROJETO DE LlI NúMERo

INSTRUÇÚES NO VERSO

PLN N.· 08I99-CN

01

DE

01

1

TEXTO

ACRESCENTE·SE AO PROGRAMA DE TRABALHO DO MINIsTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL FUNDO
NACIONAL DE ASSISTÉNCIA SOCIAL· 33903, O SEGUINTE SUBPROJETO: 15.081.0483.491I.XXXX
ACRtSCIMO
U.O.: 33903
TÍTIJLO: ASSISTENCIA INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM GOIANA· PE'
VALORRS 100.000,00
GND:3
MOD.:40
CANCELAMENTO
U.O.: 33903
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 15.081.0483.4911.0028
VALORRSIOO.ooo,OO
GND:3

JU!II'lnCACAO

ESTA EMENDA' VISA DESENVOLVER AÇÕES DE ASSISTÉNCIA SOCIAL,VOLTADAS A
ENRIQUECER O UNIVERSO INFORMACIONAL," EDUCACIONAL E CULTIJRAL DE 'CRIANÇAS E
ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO,

'CÓDIGO

,
I

i

NOMEDOPARJ..t'MENT~·

DEPUTADOGONzÁGAPATRIOTA
,

/

rurl._ ~

~~
f:;' .

DATA

12/08/99

\
'"

j;

Quinta-feira 19 20769

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

EMENDA - 0053
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 _CN

J

PL 0008/99-CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

[

PROJETO DE LEI NúMERO

INSTRUÇÕES NO VERSO

pAGINA

01

PLN N.· 08/99-CN

DE

01

TEXTO

ACRESCENTE-SE AO PROGRAMA DE TRABALHO DO MINIsTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL FUNDO
NACIONAL DE ASSISTÉNCIA SOCIAL - 33903, O SEGUINTE SUBPROJETO: 15.081.0483.491I.XXXX
ACRÉSCIMO
U.O.: 33903
TÍTULO: ASSISTENCIA INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SÃO CAITANO - PE
VALORRS 100.000,00
GND:3
MOD.:40
CANCELAMENTO
U.O.: 33903
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 15.081.0483.4911.0028
VALORRSloo.Ooo,oo
GND:3

JUSTlJlCACÁO

ESTA EMENDA VISA DESENVOLVER AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VOLTADAS A
ENRIQUECER O UNIVERSO INFORMACIONAL,' EDUCACIONAL E CULTURAL DE CRIANÇAS E
ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO.

y "H
./ASSINA11JRA
...

DATA

12/08/99

..' I

/

'f,Ur;
t

l'

f
~.

!

.

/"
-....../

.

.'
,."

Y'

'"",,,

,'ir""K.
,'. ~
r
-' I

\

'-
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

20770 Quinta-feira 19

EMENDA - 0054
[

PL 0008/99-CN

PAG"'m"A---"

PROJETO DE LEI.,~" ......v

INSTRUÇÕES NO VERSO

]

CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

PLN N. o OS/99-CN

01 DE 01

.

TEXTO

ACRESCENTE-SE AO PROGRAMA DE TRABALHO DO MINIsTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
NACIONAL DE ASSISTÉNCIA SOCIAL - 33903, O SEGUINTE SUBPROJETO: 15.081.0483.491I.XXXX

FUNDO
.

ACRÉSCIMO
U.O.: 33903
TÍTULO: ASSISTENCIA INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM cRÃ GRANDE - PE
VALORRS100.000,OO
GND:3
MOD.:40
CANCELAMENTO
U.O.: 33903
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 15.081.0483.4911.0028
VALORR$IOO.OOO,OO
GND:3

JUSTIFlCAÇÃO

,ESTA EMENDA VISA DESENVOLVER AÇÕES DE ASSISTÉNCIA SOCIAL VOLTADAS A
. ENRIQUECER O UNIVERSO INFORMACIONAL; 'EDUCACIONAL E CULTURAL DE CRIANÇAS E
ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO.

CO D1OO
_

_ _ -,--,,·

L-,-_=,-"-,,-,-,,!,-,NO~MEO!CDO=PARIAMI!=,,,m-....f-T·
-=-==~---7J/,. . .'1
DEPUTADO GONZAGA PATRIOTA

. .

L

\

DATA

12/08/99

I

_____

,i
I

UF

PE .,

,1 . I~PARpSTIDOB
.
\.

.,

:..:A~gOS::::::lo:.:d::e..:.I:::99:.:9_ _ _ _ _ _ _ _ _-=D:.::IÁ:.::R1=0..:D:..;0=-S=E=N.::A.:.:DO=-=-F:..:E=D:..:E::.RA=L_ _ _ _ _ _ _-"Q:.;;."i.nl~_.fc_·ira_I~_207:~

EMENDA - 0055
CMPOPF • MENSAGEM 0631/99 - CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

PL 0008/99-CN

PROJETO DE LEI NUMERO

INSTRUÇÕES NO VERSO

PLN N.· OS/99-CN

-l

P GINA

01 nE 01
L..--_ _ _ _._.___

Ji

TEXTO

ACRESCENfE-SE AO PROGRAMA DE TRABALHO DO MINIsTÉRIo DA PREVIDÊNCIA SOCIAL FUNDO
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 33903, O SEGUINTE SUBPROJETO: 15.081.0483.491 LXXXX
ACRÉSCIMO
U.O.: 33903
TÍTULO: ASSISTENCIA INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENfE EM SANTATEREZINHA - PU
VAWRRS1oo.000,oo
GNO:3
MOD.:40

CANCELAMENTO
U.O.: 33903
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 15.081.0483.4911.0028
VALORRS1oo.000,OO
. GNO:3

JUsnnCAçAo

ESTA EMENDA VISA DESENVOLVER AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VOLTADAS A
ENRIQUECER O UNIVERSO INFORMACIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DE CRIANÇAS E
ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO.

NOME OOPARLAME1AR 1:

DEPUTADOGONZAGAP,&TRIOTA
DATA

12/08/99

='

Ir
'l
L1!.J

I"AlmOO ]
~B __

,/-(~7;;;"? y.'=:i6' '~J
I

I

20772 Quinta-feira 19
•.

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

I

EMENDA - 0056
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

PL 0008199-CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

PROJETO DE LEI NuMERO

INSTRUÇÓES NO VERSO

1

[

PLN N_· 08/99-CN

PÁGINA

01

DE

01

TEXTO

ACRESCENTE-SE AO PROGRAMA DE TRABALHO DO MINIsTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL FUNJ}o
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 33903, O SEGUINTE SUBPROIETO: 15.081.0483.491I.XXXX
ACRtSC!MO
U.O.: 33903
TÍTULO: ASSISTENCIA INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM GOIANA - PE
VALORRS100.000,00
OND:3
MOD.:40
CANCELAMENTO
U.O.: 33903
FUNCIONAL PROORAMÁTICA: 15.081.0483.4911.0028
VALOR RS 100.000,00
OND:3

JUSTIFICAÇAO

ESTA EMENDA VISA DESENVOLVER AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VOLTADAS A
ENRIQUECER O UNIVERSO INFORMACIONAL, EDUCACIONAL E CULTIJRAL DE CRIANÇAS E
ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO.
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TEXTO

ACRESCENTE-SE AO PROGRAMA DE TRABALHO DO MINIsTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL FUNDO
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 33903, O SEGUlN1E SUBPROJETO: 15.081.0483.491I.XXXX
ACRÉSCIMO
U.O.: 33903
TÍTULO: ASSISTENCIA INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SERRA TALHADA - PE
VALOR R$ 100.000,00

GNO:3
MOD.:40
CANCELAMENTO
U.O.: 33903
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 15.081.0483.4911.0028
VALORR$loo.ooo,OO

GNO:3

JUSTlfICAÇAO

ESTA EMENDA VISA DESENVOLVER AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VOLTADAS A
ENRIQUECER O UNIVERSO INFORMACIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DE CRIANÇAS E
ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO.
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TEXTO

ACRESCENTE-SE AO PROGRAMA DE TRABALHO DO MINIsTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL FUNDO
NACIONAL DE ASSISTÉNCIA SOCIAL - 33903, O SEGUINTE SUBPROJETO: 15.081.0483.491I.XXXX

ACRÉSCIMO
U.O.: 33903
TÍTULO: ASSISTENCIA INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM BEZERROS - PE
VALORR$ 100.000,00
GND:3
MOD.:40
CANCELAMENTO
U.O.: 33903
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 15.081.0483.4911.0028
VALORRS100.000,00
GND:3

JUmflCAçÁO

ESTA EMENDA VISA DESENVOLVER AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VOLTADAS A
ENRIQUECER O \JNIVERSO INFORMACIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DE CRIANÇAS E
ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO.
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ITXTO

ACRESCENTE-SE AO PROGRAMA DE TRABALHO DO MINIsTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL FUNDO
NACIONAL DE ASSISTÉNCIA SOCIAL - 33903, O SEGUINTE SUBPROlETO: 15_081.0483.491I.XXXX
ACRÉSCIMO
U.O.: 33903
TÍTIJLO: ASSISTENCIA INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM ARARIPINA - PE
VALORR$IOO.OOO,OO
GND:3
MOD.:40
CANCELAMENTO
U.O.: 33903
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 15.081.0483.4911.0028
VALOR R$ 100.000,00
GND:3

JUSTIfICAÇÁO

ESTA EMENDA VISA DESENVOLVER AÇÕES DE ASSISTÉNCIA SOCIAL VOLTADAS A
ENRIQUECER O UNIVERSO INFORMACIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DE CRIANÇAS E
ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO.
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TEXTO

ACRESCENTE-SE AO PROGRAMA DE TRABALHO DO MINIsTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL FUNDO
NACIONAL DE ASSISTÉNCIA SOCIAL - 33903, O SEGUINTE SUBPROJETO: 15.081.0483.491I.XXXX

ACRÉSCIMO
U.O.: 33903
TÍTULO: ASSISTENCIA INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM MORENO - PE
VALORRS 100.000,00
GNO:3
MOD.:40

CANCELAMENTO
U.O.: 33903
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 15.081.0483.4911.0028
VALORR$ 100.000,00
GNO:3

JUSflFICAÇAO

ESTA EMENOA VISA DESENVOLVER AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VOLTADAS A
ENRIQUECER O UNIVERSO INFORMACIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DE CRIANÇAS E
ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO.
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TEXTO

ACRESCENTE-SE AO PROGRAMA DE TRABALHO DO MINIsTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL FUNDO
NACIONAL DE ASSISTÉNCIA SOCIAL - 33903, O SEGU/NTB SUBPROJETO: 15.081.0483.491I.XXXX
ACRtsCIMO
U.O.: 33903
TÍTULO: ASSISTENCIA INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM TRINDADE - PE
VALORRSloo.000,OO
GND:3
MOD.:40
CANCELAMENTO
U.O.: 33903
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 15.081.0483.4911.0028
VALORRSloo.000,OO
GND:3

JUmFICAÇÃO

ESTA EMENDA VISA DESENVOLVER AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VOLTADAS A
ENRIQUECER O UNIVERSO INFORMACIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DE CRIANÇAS E
ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO.
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TEXTO

Suplemente-se ao Programa de Trabalho do Gabinete do Ministro de Estado da Previdência e
Assitência Social o seguinte subprojeto 15.081.0483.2593.0021.
ACRÉSCIMO:
UO: 33903
Título: Atendimento a criança carente em creche no Estado e Municípios de São Paulo - SP
GND3
valor: R$ 1.500.000,00
CANCELAMENTO:
UO: 90000
Funcional Programática: 99.999.9999.9999
Título: Reservas de Contingências
GND3
valor: R$ 1.500.000,00

JUSTIFICAÇÃO

O Estado de São Paulo apresentá grande 'diversificação no contexto de sua eCOnomia. O interior concenua pólos
produtores de diversas culturaS como: Café. Cltricos, Cana-de-açúcar, além de forte representação na atividade
agropecuária. Assim, a migração, bastante acentuada, principalmente, nas épocas de safras e entre-safras,
notadamente, de pessoas carentes (boias~frias). aumenta a demanda por creches para o atendimento dos filhos
daquelas mães, que para reforçar o orçamento familiar. uabalham lado-a-Iado_ com seus respectivos maridos.
Na Capital, acentua-se a migração de brasileiros de outros Estados. Na busca de empregos e melhores condições
de vida o que aumenta a demanda pelos serviços de creches.
Contempla esta emenda os Municlpios de: CubaJão, Campo Limpo Paulista, IndaiaJuba, Glicérlo,

Guarujá, Mococa, Iepê, Registro, São Lourenço da Se"a, Iguape, CaraguaJatuba, São
Sebastião, Mongaguá, Bertioga, Clementina, Casa Branca, Vargem Grande do Sul,
Pitangueiras, Assis, Cobrá/ia Paulista, Santa Isabel, Ourinhos, F~az de Vasconcelos,
Ba"elOS, Santo Antônio do Jardim e TambaÚ-
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TEXTO

Suplemente-se ao Programa de Trabalho do Gabinete do Ministro de Estado da Previdência e
Assitência Social o seguinte subprojeto 15.081.0483.2593.0021.
ACRÉSCIMO:
UO: 33903
Título: Atendimento a criança carente em creche no Estado e Municípios de São Paulo - SP
GND3
valor: R$ 30.000,00
CANCELAMENTO:
UO: 90000
Funcional Programática: 99.999.9999.9999
Título: ReselVas de Contingências
GND3
valor: R$ 30.000,00

JUSTIFICAÇÃO

A Creche da Mooca, situada na Rua Presidente Wilson, sln - Bairro da Mooca - São Paulo - SP,
atende os filhos de mães carentes que precisam deixar suas casas para trabalhar como faxineiras,
diaristas e empregadas domésticas com O intuito de auxiliar no orçamento familiar. Essas mães,
na maioria migrantes de outros Estados da Federação, representam demanda crescente,
obrigando o aumento de vagas por parte das instituições de caridade. Dessa forma, justifica-se o
auxílio financeiro por parte da sociedade e das fundações e autarquias governamentais nas
esferas, estadual e federal visando minimizar os problemas sociais evidênciados pelo êxodo
ocasionado pela busca de emprego na Capital Paulista.

CÓDIGO

NOME DO PARLAMENTAR

II
DATA

1':'12L08L99_

Deputado ZÉ ÍNDIO

UF

PARTIDO

I~I

PMDB

ASSINATURA

11

Elt'd

-7

]

20780 Quinta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

EMENDA - 0064
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

PL OOOB/99-CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

PROJETO DE LEI NÚMERO

~

________~II~_______P_L_00_~_9_-_~

PAGINA

________

~II~_01_DE_0_1~

TEXTO

Suplemente-se ao Programa de Trabalho do Gabinete do Ministro de Estado da Previdência e
Assitência Social o seguinte subprojeto 15.081.0483.2593.0021.
ACRÉSCIMO:
UO: 33903
Título: Atendimento a criança carente em creche no Estado e Municípios de São Paulo - SP
GND3
valor: R$ 50.000,00
CANCELAMENTO:
UO: 90000
Funcional Programática: 99.999.9999.9999
Título: Reservas de Contingências
GND3
valor: R$ 50.000,00

JUSTIFICAÇÃO

o Colégio Pirâmide, situado na rua Canuto Saraiva, 725 - Mooca - São Paulo - SP, atende,
reabilita e educa crianças portadoras de deficiência mental. Entidade de caráter beneficiente,
cuja importância e relevância é
assistencial e sem fins lucrativos, desenvolve trabalho
inquestionável, merecendo por parte da sociedade e dos orgãos governamentais em todas as
esferas, reconhecimento e auxílio para que possa dar continuidade a esse indispensável trabalho.
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TEXTO

Suplemente-se ao Programa de Trabalho do Gabinete do Ministro de Estado da Previdência e
Assistência Social o seguinte subprojeto:
Funcional Programática: 15.081. 0483 .2593.0021
ACRÉSCIMO:
UO: 36211
Titulo: Atendimento a criança carente em creche no Estado e Municípios de São Paulo SP

GND:3
Valor: R$ 30.000,00
CANCELAMENTO:
UO: 90000
Funcional Programática: 99.999.9999.9999
Título: Reservas de Contingências

GND3
Valor: R$ 30.000,00
JUSTIFICAÇÃO

A Associação Beneficente Nosso Lar, situado na rua Jalisco, 35 - Água Raza - Moóca São
Paulo SP, é uma entidade privada de caráter filantrópico, assistencial, beneficente e sem fins
lucrativos que atende a menores em situação de risco social, ainda, mantem creche para crianças
carentes. A presente emenda visa alocar recursos financeiros para manutenção de atividades cuja
importância e relevância é inquestionável.
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TEXTO

Suplemente-se ao Programa de Trabalho do Gabinete do Ministro de Estado da Previdência e
Assistência Social o seguinte subprojeto:
Funcional Programática: 15.081. 0483 .2593.0021
ACRÉSCIMO:
UO: 36211
Titulo: Atendimento a criança carente em creche no Estado e Municípios de São Paulo SP
GND:3
Valor: R$ 30.000,00
CANCELAMENTO:
UO: 90000
Funcional Programática: 99.999.9999.9999
Título: Reservas de Contingências
GND3
Valor: R$ 30.000;00
JUSTIFICAÇÃO

A Associação de Assistencia a Idosos e Menores Carentes A.A.F.M.C. Situada na rua
Giovani Nazareth da Silva Oliveira, 128/133 - Ariston - Carapicuíba - SP, atende menores
carentes em situação de risco social, alem de manter creche para menores em idade de
aleitamento. O trabalho por eles desenvolvido, merece respaldo da sociedade, bem como, das
autoridades constituídas, pois, minimiza os problemas sociais. A presente emenda, visa alocar
recursos para manutenção desse importante trabalho.
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TEXTO

Suplemente-se ao Programa de Trabalho do Gabinete do Ministro de Estado da Previdência e
Assitência Social o seguinte subprojeto 15.081.0483.2593.0021.
ACRÉSCIMO:
UO: 33903
Título: Atendimento a criança carente em creche no Estado e Municípios de São Paulo - SP
GND3
valor: R$ 30.000,00
CANCELAMENTO:
UO: 90000
Funcional Programática: 99.999.9999.9999
Título: Reservas de Contingências
GND3
valor: R$ 30.000,00

JUSTIFICAÇÃO

Fundação Francisca Franco, situado à Rua dos Caetanos, 135 - Água Rasa - São Paulo - SP.,
atende, os filhos de mães carentes que precísam deixar suas casas para trabalhar como faxineiras,
diaristas e empregadas domésticas, com intuito de auxiliar no orçamento familiar. Ainda, "mãe
solteira" excluída do convivio farniliar por serem impossiblitadas de convivência harmoniosa.
Assim, justifica-se o auxilio financeiro por parte da sociedade, das fundações e autarquias
governamentais nas esferas: Estadual e Federal, visando minimizar os problemas sociais,
sobretudo, a crescente demanda de "meninas e meninos de rua", causa essa, cuja importância e
relevãncía é inquestionável.
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TEXTO

Suplemente-se ao Programa de Trabalho do Gabinete do Ministro de Estado da Previdência e
Assitência Social o seguinte subprojeto 15.081.0483.2593.0021.
ACRÉSCIMO:
UO: 33903
Título: Atendimento a criança carente em creche no Estado e Municípios de São Paulo" SP
GND3
valor: R$ 30.000,00
CANCELAMENTO:
UO: 90000
Funcional Programática: 99.999.9999.9999
Título: Reservas de Contingências
GND3
valor: R$ 30.000,00

JUSTIFICAÇÃO

Creche Belém, situado na rua Limonita, 29, Bairro Belém - São Paulo" SP., atende, os filhos de
mães carentes que precisam deixar suas casas para trabalhar como faxineiras, diaristas e
empregadas domésticas com intuito de auxiliar no orçamento familiar. Essas mães, na maioria
migrantes de outros estados representam demanda crescente, obrigando o aumento de vagas por
parte das instituições de caridade. Dessa forma, justifica-se o auxilio financeiro por parte da
sociedade, das fundações e autarquias governamentais nas esferas: Estadual e Federal, visando
minimizar os problemas sociais, evidenciados pela busca de emprego na capital paulista.
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TEXTO

Suplemente-se ao Programa de Trabalho do Gabinete do Ministro de Estado da Previdência e
Assitência Social o seguinte subprojeto 15.081.0483.2593.0021.
ACRÉSCIMO:
UO: 33903
Título: Atendimento a criança carente em creche no Estado e Municípios de São Paulo - SP
GND3
valor: R$ 40.000,00
CANCELAMENTO:
UO: 90000
Funcional Programática: 99.999.9999.9999
Título: Reservas de Contingências
GND3
valor: R$ 40.000,00

JUSTIFICAÇÃO

A Escola Especial para Educação de Excepcionais "4 E", situado na rua Bresser, 2701, no
Brás - São Paulo - SP., atende, reabilita e educa crianças portadoras de deficiência fisica e
mental. Entidade de caráter beneficiente, assistencial e sem fins lucrativos, desenvolve trabalho
cuja importância e relevância é inquestionável, merecendo por parte da sociedade e dos orgãos
governamentais em todas as esferas. reconhecimento e auxílio financeiro para que possa dar
continuidade a esse indispensável trabalho.
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TEXTO

Suplemente-se ao Programa de Trabalho do Gabinete do Ministro de Estado da Previdência e
Assitência Social o seguinte subprojeto 15.081.0483.2593.0021.
ACRÉSCIMO:
00: 33903
Título: Atendimento a criança carente em ,reche no Estado e Municípios de São Paulo - SP
GND3
valor: R$ 40.000,00
CANCELAMENTO:
00: 90000
Funcional Programática: 99.999.9999.9999
Título: Reservas de Contingências
GND3
valor: R$ 40.000,00

JUSTIFICAÇÃO

Creche Comunidade Sítio Pinheirinho, situado na Rua Jaime Paiva, 166 - Parque São Lucas São Paulo - São Paulo - SP., atende, os filhos de mães carentes que precisam deixar suas casas
para trabalhar como faxineiras, diaristas e empregadas domésticas com intuito de auxiliar no
orçamento familiar. Essas mães, na maioria rnigrantes de outros estados representam demanda
crescente, obrigando o aumento de vagas por parte das instituições de caridade. Dessa forma,
justifica-se o auxilio financeiro por parte da sociedade, das fundações e autarquias
governamentais nas esferas: Estadual e Federal, visando minimizar os problemas sociais,
evidenciados pela busca de emprego na capital paulista.
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TRoXTO

Suplemente-se ao Programa de Trabalho do Gabinete do Ministro de Estado da Previdência e
Assitência Social o seguinte subprojeto 15.081.0483.2593.0021.
ACRÉSCIMO:
UO: 33903
Titulo: Atendimento a criança carente em creche no Estado e Municípios de São Paulo - SP
GND3
valor: R$ 80.000,00
CANCELAMENTO:
UO: 90000
Funcional Programática: 99.999.9999.9999
Título: Reservas de Contingências
GND3
valor: R$ 80.000,00

JUSTIFlCAÇAo

Centro Social Católico de Mococa, • Mococa· SP, é entidade civil de caráter assistencial
beneficiente e sem fim lucrativo. Mantém creche para atendimento de filhos de mães carentes,
adolecentes em situação de risco social. O Centro Social, incentiva adolecentes a continuarem os
estudos, condição indispensável para continuarem recebendo os beneficios de alimentação e
moradia em suas dependências. O acompanhamento pedagógico e aprendizado, é efetuado pelos
monitores da insituição, que além dessas atribuições, dispensam acompanhamento no
aprendizado de profissões, tais como: Marcenaria, gráfica, artes culinárias e plantio de
hortifrutigrangeiros. Esse trabalho de cunho eminentemente filantrópico, merece atenção dos
Órgãos Governamentais nas esferas municipal, estadual e federal, cuja importância e relevância é
inquestionáve~ inclusive serve de modelo para minimizar os problemas sociais entre os menores
em situação de risco.
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TEXTO

Suplemente-se ao Programa de Trabalho do Gabinete do Ministro de Estado da Previdência e
Assitência Social o seguinte subprojeto 15.081.0483.2593.0021.
ACRÉSCIMO:
UO: 33903
Título: Atendimento a criança carente em creche no Estado e Municípios de São Paulo - SP

GND3
valor: R$ 40.000,00
CANCELAMENTO:
UO: 90000
Funcional Programática: 99.999.9999.9999
Título: Reservas de Contingências

GND3
valor: R$ 40.000,00

JUSfIFICAÇÁO

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Campo Limpo Paulista - SP, é
entidade civil de caráter assistencial beneficiente e sem fim lucrativo. O trabalho desenvolvido no
âmbito da educação, recuperação e monitoramento de pessoas portadoras de deficiência fisica e
mental é digno de elogios.
A Associação concentra esforços no desenvolvimento de esportes e incentivos aos deficiêntes
fisicos no intuito de integra-los de forma cada vez mais ampla na sociedade. Dessa forma,
necessita de recursos financeiros para implementar projetos específicos visando atingir a um
universo mais expressivo de pessoas portadoras de deficiência.

NOME DO PARLAMENTAR

CÓDIGO

11
DA1A

1_12-'-08-'-99_

Deputado ZÉ ÍNDIO

UF

I~I

ASSINATURA

11

er=-C)

PARTIDO

PMDB

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

Quinta·feira 19 20789

EMENDA" 0073

]

CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

PL 0008/99-CN

PROJETO DE LEI NÚMERO

L--_ _ _ _

---..II I. . ____P_L_00_8_/99_"_CN_ _ _ _-.J1I

PAGINA

01 DE 01

TEXTO

Suplemente-se ao Programa de Trabalho do Gabinete do Ministro de Estado da Previdência e
Assitência Social o seguinte subprojeto 15.081.0483.2593.0021.
ACRÉSCIMO:
UO: 33903

Título: Atendimento a criança carente em creche no Estado e Municipios de São Paulo" SP
GND3

valor: R$ 20.000,00
CANCELAMENTO:
UO: 90000

Funcional Programática: 99.999.9999.9999
Título: Reservas de Contingências
GND3

valor: R$ 20.000,00

JUSTIFICAÇÃO

Orfanato Lar Betânia, situado à Av. XV de Novembro, 1425 - Ferraz de Vasconcelos - SP.,
atende, crianças e adolecentes órfãos. Assim, justifica-se o auxilio financeiro por parte da
sociedade, das fundações e autarquias governamentais nas esferas: Estadual e Federal, visando
minimizar os problemas sociais, sobretudo, a crescerte demanda de "meninas e meninos de rua",
causa essa, cuja importância e relevância é inquestiopável.
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TEXTO

Suplemente-se ao Programa de Trabalho do Gabinete do Ministro de Estado da Previdência e
Assi'r.ência Social o seguinte subprojeto 15.081.0483.2593.0021.
ACRÉSCIMO:

UO: 33903
Titulo: Atendimento a criança carente em creche no Estado e Municípíos de São Paulo" SP
GND3

valor: R$ 50.000,00
CANCELAMENTO:

UO: 90000
Funcional Programática: 99.999.9999.9999
Título: Reservas de Contingências
GNDJ

valor: R$ 50.000,00

JUSTIFICAÇÃO

[c-;;;a Divina Providência, situado na Rua da Mooca, 133 " Mooca - São Paulo" SP., atende, os
filh'JS de mães carentes que precisam deixar suas casas para trabalhar como faxineiras, diaristas e
empregadas domésticas com intuito de auxiliar no orçamento familiar. Essas mães, na maioria
migrantes de outros estados representam demanda crescente, obrigando o aumento de vagas por
parte das instituições de caridade. Dessa forma, justifica-se o auxilio financeiro por parte da
sociedade, das fundações e autarquias governamentais nas esferas: Estadual e Federal, visando
minimizar os problemas sociais, evidenciados pela busca de emprego na capital paulista.
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TEXTO

Suplemente-se ao Programa de Trabalho do Gabinete do Ministro de Estado da Previdência e
Assitência Social o seguinte subprojeto 15.081.0483.2593.0021.
ACRÉSCIMO:
UO: 33903
Título: Atendimento a criança carente em creche no Estado e Municípios de São Paulo - SP
GND3
valor: R$ 70.000,00

CANCELAMENTO:
UO: 90000
Funcional Programática: 99.999.9999.9999
Título: Reservas de Contingências
GND3
valor: R$ 70.000,00

JUSTIFICAÇÃO

o Serviço Social e Promocional

"PERSEVERANÇA ", é uma entidade filantrópica, de caráter
assistêncial, beneficente e sem fins lucrativos que presta serviços de fundamental importância
abrigando, alimentando e promovendo campanhas de agasalhos digno dos maiores elogios. Essa
atuação no campo da assistência social, merece respaldo e apoio, sobretudo, de caráter financeiro
pois, representa, um exemplo a ser seguido por entidades governamentais, notadamente, as
Secretarias Municipais de Assistência Social.

CÓDIGO

I

11
DATA

1~12L08L99_

UF

NOME DO PARLAMENTAR

Deputado ZÉ ÍNDIO

I~I

PARTIDO

PMDB

]

ASSINATURA

II

((jd~

)

(v

I

Agosto de 1999

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

20792 Quinta-feira 19

EMENDA - 0076
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

PL 0008/99-CN

1

[

PROJETO DE LEI NÚMERO

PAGINA

---'IL..I____P_L_00_819_9_-_C_N_ _ _ _.....11

L - -_ _ _ _

OI DE OI

TEXTO

Suplemente-se ao Programa de Trabalho do Gabinete do Ministro de Estado da Previdência e
Assitência Social o seguinte subprojeto 15.081.0483.2593.0021.
ACRÉSCIMO:
UO: 33903
Título: Atendimento a criança carente em creche no Estado e Municípios de São Paulo - SP
GND3
valor: R$ 30.000,00
CANCELAMENTO:
UO: 90000
Funcional Programática: 99.999.9999.9999
Título: Reservas de Contingências
GND3
valor: R$ 30.000,00

JUSTIFICAÇÃO

A Creche Innã Chiquinha, situada na Rua Professor Raul Briguet, 220 - Bairro da Mooca - São
Paulo - SP, atende os filhos de mães carentes que precisam deixar suas casas para trabalhar como
faxineiras, diaristas e empregadas domésticas com o intuito de auxiliar no orçamento familiar.
Essas mães, na maioria migrantes de outros Estados da Federação, representam demanda
crescente, obrigando o aumento de vagas por parte das instituições de caridade.Dessa forma,
justifica-se o auxilio financeiro por parte da sociedade e das fundações e autarquias
governamentais nas esferas, estadual e federal visando minimizar os problemas sociais
evidênciados pelo êxodo ocasionado pela busca de emprego na Capital Paulista.
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TEXto

Suplemente-se ao Programa de Trabalho do Gabinete do Ministro de Estado da Previdência e
Assitência Social o seguinte subprojeto 15.081.0483.2593.0021.
ACRÉSCIMO:
UO: 33903

Titulo: Atendimento a criança carente em creche no Estado e Municlpios de São Paulo - SP
GND3

valor: R$ 40.000,00
CANCELAMENTO:
UO: 90000

Funcional Programática: 99.999.9999.9999
Titulo: Reservas de Contingências
GND3

valor: R$ 40.000,00

JUSTIFICAÇÃO

Creche Jardim Consórcio. situado na rua CaIiI Abutara, 51 - Bairro Jardim Consórcio - Santo
Amaro - São Paulo - SP., atende, os tlIhos de mies carentes que precisam deixar suas casas para
trabalhar como faxineiras, diaristas e empregadas domésticas com intuito de auxiliar no
orçamento familiar. Essas mães, na maioria rnlgrantes de outros estados representam demanda
crescente, obrigando o aumento de vagas por parte das instituições de caridade. Dessa fonoa,
justifica-se o auxílio financeiro por parte da sociedade, das fundações e autarquias
governamentais nas esferas: Estadual e Federal, visando minimizar os problemas sociais,
evidenciados pela busca de emprego na capital paulista.
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Acrescente-se ao Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, o seguinte:
Subprojeto: 15.081.0486.2595.xxxx
ACRÉSCIMO
Unidade Orçamentária: 33903
Titulo: Apoio a pessoa portadora de deficiência no Município de Medianeira-PR
Vator. R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
CANCELAMENTOS
Unidade Orçamentária: 33903
Funcional Programática: 15.081.0486.2595.0022
Valor. R$ 30,000,00 (trinta mil reais)
GND: 3

. -________________________
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Município com 45 mil h~bitantes. necessita de auxílio financeiro para atender com melhor qualidade aos
portadores de deficiência física .
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Acrescente-se ao Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, o seguinte:
Subprojeto: 15.081.0486.2595.xxxx
ACRésCIMO

Unidade Orçamentária: 33903
Tftulo: Apolo a pessoa portadora de deficiência no Munlclplo de Santa Terezlnha de ltalpu-PR
Valor. R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
CANCELAMENTOS

Unidade Orçamentária: 33903
Funcionai Programática: 15.081.0486.2595.0022
Valor. R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
GND:3

r----------------------------.J~------------------~,-~.----~
Munlclplo próximo da fronteira com o Paraguai, sofre com graves problemas sociais atendendo aos
"brasigualos' brasileiros que residem no pais vizinho mas tem familiares na cidade de Santa Terezlnha de
Italpu em total pobreza.
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Acrescente-se ao Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, o seguinte:
Subprojeto: 15.081.0485.2596.)()()()(
ACRÉSCIMO
Unidade Orçamentéria: 33903
THulo: Apolo a pessoa Idosa no munlcfplo de Guaranlaçu-PR
Valor. R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
CANCELAMENTOS
Unidade Orçamentária: 33903
Funcionai Programática: 15.081.0485,2596.0022
Valor. R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
GND:3

Munlcfplo extremamente carente, atende atualmente, aproximadamente, 320 Idosos em 2 centros de
convivência da pessoa da 3" Idade. A liberação de recursos financeiros por parte do Governo Federal
amenizaria bastante este grave problema.
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Acrescente-se ao Programa do Fundo Nacional de Assistência Soclal,o'segulnte:
Subprojeto: 15.081.0485.2596.)()()()(
ACRÉSCIMO
Unidade Orçamentãlia: 33903
THulo: Apolo a pessoa idosa no munlclplo de Pato Bragade-PR
Valor. R$ 30.000,00 (tnnta mil reais)
CANCELAMENTOS
Unidade Orçamentána: 33903
Funcionai Programática: 15.081.0485.2596.0022
Valor. R$ 30.000,00 (tnnta mil reais)
GND:3

r---------------------------~u~,----------------------------__,
Municfplo recém emancipado, enfrenta graves dificuldades na área de assistência social à pessoa Idosa, onde
o atendimento por parte da PrefeHura Municipal chega a 190 por mês.
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Acrescente-se ao Programa do Fundo Nadonat de Asslslênda Social, o seguinte:
Subprojeto: 15.081.0483.2593.)()()()(
ACRÉSCIMO
Unidade Orçamentária: 33903
THulo: Atendimento a criança carente em creche no Munlcfplo de ARo Piqulrt-PR
Valor. R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
CANCELAMENTOS
Unidade Orçamentária: 33903
Fundonal Programática: 15.081.0483.2593.0022
Valor. R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
GND:3

Auxfllo eXlremamente necessário para a Creche de ARo Plqulri, que atende na maioria crianças carentes,
enquanto os pais, na quase totalidade trabalhando como bóias frias, saem diariamente para a zona rural
buscar o sustento da famflla. As dificuldades financeiras da administração munldpal são enonnes, tanto que
em 1995 follndufdo no Programa Comunidade Solidária.
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Acrescente-se ao Programa do Fundo Nacional de Assistência Social, o seguinte:
Subprojeto: 15.081.0483.2593.xxxx
ACRÉSCIMO
Unidade Orçamentária: 33903
Tftulo: Atendimento a criança carente em creche no Munlclplo de Brasllândla do Su~PR
Valor. R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
CANCELAMENTOS
Unidade Orçamentária: 33903
Funcionai Programática: 15.081.0483.2593.0022
Valor. R$ 30.000,00 (trinta mil reaIs)
GND:3

r------------------J~-------------------_,
Auxflio extremamente necessário para a Creche de Brasllândia do Sul, que atende somente a crianças
carentes, enquanto os pais, na quase totalidade trabalhando como bóIas frias, saem diariamente para a zona
rural buscar o sustento da famflia.

.

~Ir----------DO-AR---------.....,r:::ll.:~
'M!
__
RN_E_R_W._iA,_N_DE_R_E_R_ _ _ _ _ _ _ _

~L----,______

Ir=DATA
=';08/99/

...IIÔ~

~

~

,

/

'--.
/

20800 Quinta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

EMENDA - 0084
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

PL 0008l99oCN

r---------....., r-----INSTRUÇÕES NO VERSO

PAOJETO "" ............ - - - - - - .

1 1-1..:;00=8/...:;9:.9_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _--..1

ACREsCII'D
Inclua-8B onda couber no PL ooBl99 o seguinte subprojeto:
Apoio e passoa Idose no l'Iunic1pio da' I'IlNTES CLAROS DE GOIlIs

, Eatado da Goiás.

Valor R$: 30.000,00 (Trinta mil reais)
Subprojato/subatividada: 15.081.0485.2596

C/lNCELAI'IENTO
Título: Apoio e Passoa Idosa
Subprojato/Subatividada: 15.081.0485.2596.0001
Valor R$: 30.000,00 (Trinta mil reais)

r----------------------------~.~---------------------------,
A presante proposta da emenda a C~ito Adicional viaa proporcio~aos idosos
atandidos naquela tlIJIlicipaliada, tratamento adaquado, melhoras cond1.çl5aa da atand!
manto, blll1l cClIDoalcançar

lJ118

aensíval melhora da qualidada da vida ~laa que ded!

I
I

toda lJ1I8 vida ao trabalho.
..
SOOIOa sabedoras qua elll1l lJIIa açIo efetiva do Governo Federal, os nuú.otpioa j8lll8ia
carSll

consaguirilo alcançar os objetivos acima daacritoa •
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INSTRUÇOES NO VERS~

1"-------II

!tROJETODELmNUMMO

...__
008_/_99_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _---1

~ ----------------------------~
lnclua-ee onde couber no taxto do PLN 008/99 o seguinta IBUbprojeto:

ATOOll'lENTO 1\ CRIANÇA CARENTE NO I'lJNlClplO DE GUARAlTA

, ESTADO DE

GOlIIS.
VAlOR: R$ 30.000,00 (Trinta mil reais)
Subprojeto: 15.081.0483.2593 :::',

CANCELAMENTO
TItulo: Atimdimento à crianqe carsnte em creche
Valor R$ 30.000,00 (Trinta mil reais)
Subprojeto/Subetividade: 15.081.0483.,2593.0001

r-------------------------------JU~~O----------------------------__,
A presente proposte viss proporcionar às crianças carentes daquele municipalidada
une melhore ne qualidade vide, bem como trenquilidede as mães e pais que necessitam
trabalhar per~ mantar o sustento de suas casas e não encontram infra-estruture',
adequade para qua desenvolvam suas atividades sem maiores preocupaç5es.

CJ
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INSTRUÇOES NO VERSO
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metO

ACR~5CII'll

Inclua-se onde coubar no PL 00B/99 o seguinte subprojato:
Apoio e pessoa Idosa no Município da NOVA AI'lt::RICA

, Estado de Goiãs.

Valor R$: 30.000,00 (Trinta mil reais)
Subprojato/Subatividade: 15.081.0485.2596

CANCELAMENTO
Título: Apoio a Pessoa Idose
Subprojeto/Subatividade: 15.081.0485.2596.0001
Valor R$: 30.000,00 (Trinta mil reais)

r-------------------_------------Jusn~~o

_____________________________,

A presente proposta de emenda a Credito Adicional visa proporcionar aos idosos
atendidos naquela municipaliade, tratamento adequado, melhores condições de atendi
mento, b... comaalcançar una sensível malhara de qualidade de vida àqueles que ded!
car... toda

lJ'DB

vida ao trabalho.

Somos sabedores que s ... uma ação efetiva do Governo Federal, os municÍpiOS jamais
CCX1seguirão alcançar os objetivos acima descritos •
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ACREsCII'Il

Inclua-se onde couber no PL ooat-99 o seguinte BUbprojeto:
Apoio a pessoa Idoss no l'Iunic1pio de NO\lO GAMA
Valor R$: 30.000,00 (Trinta mil reaie)
Subprojeto/Subatividade: 15.081.0485.2596

, Estado de Goií3s.

CAIICELAI'IENTO

Título: Apoio a Pessoa Idoss
Subprojeto/Subatividade: 15.081.0485.2596.0001
Valor R$: 30.000,00 (Trinta mil reaia)

r---------------------------------Ju.n~------------------------------~

A presente proposta da emenda a Credito Adicional visa proporciona~ aos idosos
atendidos naquele nunicipaliade, tratamento adequado, melhores condições de atend!
manto, bem c01ll~alcançar lJDB eensíval melhora de qualidade da vida àqual{)s que dad!
carem toda lJDB vida ao trabalho.
Somos sabedores que sem lJDB ação efetive do Governo Federal, os municípios jamais
conseguirão alcançar os objetivos acima descritoe.
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I
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00_8_/9_9_ _ _ _ _ _ _ _ _ _---l

L.1_ _

TEXTO

Inolua-se onde couber no texto do PLN 008/99 o seguinte mubprojeto:
ATENDIMENTO A CRIANÇA CARENTE NO MUNICIPIO DE fAZENDA NOVA

, ESTADJ DE

GOlAs.
VALOR: R$ 30.000,00 (Trinte mil reais)
Subprojeto: 15.081.0483.2593 :::'.

CnNCELAMENTO
Titulo: AtiIndiaIanto ã criançe carente em crache
Valor R$ 30.000,00 (Trinte mil reais)
Subprojato/Subatividade: 15.081.0483_2593.0001

r-------------------------~O-----------------------~
A presente proposta vise proporcionar as crianças carentes daquele municipalidade
~ melhora na qualidade vida, bem como tranquilidade es mães e pais que necessitam
trabalhar para tIIIII1ter o sustento de suas casas e nilo encontram infra-estrutura'.'
, adaquada para que daaanvolvan suas atividades

SBm

maiores preocupações.
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I
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J
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Inclus-sa onde couber no texto do PLN 008/99 o seguinte.iSubprojeto:
ATOOII'IENTO 11 CRIANÇA CARENTE NO I'lJNICIPIO DE NO\IA CRIXAs

, ESTADU DE

GOlAs.

VALOR: R$ 30.000,00 (Trinte mil reais)
Subprojeto: 15.081.0483.2593 :~~'.

CnOCELAMENTO

Titulo: Atendimento à criança carente em crBChe
Valor R$ 30.000,00 (Trinte mil reais)
SUbprojeto/Subatividade: 15.081.0483.2593.0001

;-----------------------_____

~o--------

____--------------_,

A presente proposta visa proporcionar às crianças carentes daquela municipalidade
melhora na qualidade vida, bem como tranquilidade as mães a pais que necessitam
trabalhar para manter o sustento de suas casas e não encontram infra-estruture
adequada para que desenvolvam SUas atividades sem maiores preocupações.
lJlIB

/
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INSTRUÇÕES NO VERSO
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ACRE5CII'll
Inc1ua-8B onde couber no PL ooat99 o seguinte subprojeto:
Apoio a pessoa Idosa no l'Iuniclpio de SilO WIS DE I'IlIITES BELOS

,Eatado de Gom.

Valor R$: 30.000,00 (Trinta mil reaia)
Subprojeto/Subatividade: 15.081.0485.2596

CAIlCELAI'IENTO
Título: Apoio a Pesaoa Idosa
Subprojato/Subatividade: 15.081.0485.2596.0001
Valor R$: 30.000,00 (Trinte mil reais)

r---------------------------...
~--------------------------_,
A preasnte proposte de emenda a Cr'dito Adicional visa proporcionar aos idosos
atendidos naquela nunicipaliads, tratamento adequado, melhorss condiçl!es de etendi
manto, bera comoalcançar una eenslvel melhora da qualidade da vida àquelea que

dad.!

carera toda una vida ao trabalho.
Sauoa Babadores que sara una ação efetive do Governo Federal, os nuniclpios jamaie
ccnsaguirfto alcançar os objetivoe acima daacritos.
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"OJOTO""""""""
I rl-----~----------------~
008/99

~ ---------------------------~

.

Inclua-se onde couber no texto do PLN 008/99 o seguinte lSubprojeto:
ATENDIMENTO

ACRIANÇA

CARENTE NO MUNIClpIO DE CRISTIANOPOLIS

, ESTAD'J DE

GOlAs.
VALOR: R$ 30.000,00 (Trinta mil reais)
Subprojeto: 15.081.0483.2593

::~ ..

cnNCEU\MEfffiJ

Título: Atendimento à criançe carenta em creche
Valor R$ 30.000,00 (Trinte mil reais)
Subprojeto/Subetividsde: 15.081.0483.2593.0001

,----------------.1110_0-----------------.
A presente proposte visa proporcionar às criar-çBScbar~htBa daquela lIIJrIicipalldsda

lJIlB

melhora na qualidsde vida, bem como tranquilidsda as mães e pais que necessitam

trabalhar para manter o sustento de suas cssas e não encontram infre-estrutura·.
sdequada pare que desenvolvam suas atividsdes sem maiores preocupações.

~~---,----------------~,t~~~
-.-" ",-...:.-
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INSTRUçOeS NO VERSO
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DO

O:..,I

TEXTO

Inclua-sa onde couber no texto do PLN 008/99 o seguinte Isubprojeto:

ATENDIMENTO A CRIANÇA CARENTE NO MUNICIPIO OESRO MIGUEL DO ARAGUAIA , ESTADO DE

GOlAs.
VALOR: R$ 30.000,00 (Trinta mil reais)
Subprojeto: 15.081.0483.2593 :~~'.

CRNCELAMENTO
Titulo: Atendimento à criança carente em creche
Valor R$ 30.000,00 (Trinta mil reais)
SUbprojeto/Subatividade: 15.081.0483.2593.0001

r------------------------Mm~O------------------~
_,'n'
" .;;/ .
A presente proposta visa proporcionar às crianças caranteá daquela municipalidade

melhore na qualidade vida, bem como tranquilidade as mães e pais que neceasitam
trabalhar para manter o sustento de suas casas e nIIo encontram infra-estrutura'.'
adequada para que desenvolvam auas atividadas aBm maiores preocupações.

lJIlB
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. Inclua-ae onde couber no PL OOBf99 o seguinte subprojato:
Apoio a pessoa Idosa no Munic!pio de SANTA CRUZ DE GOlAS
Valor R$: 30.000,00 (Trinta mil reaie)
Subprojeto/Subatividade: 15.081.0485.2596

, Eatado de Goiãs.

CANCELAMENTO
Título: Apoio a Pessoa Idosa
Subprojeto/Subatividade: 15.081.0485.2596.0001
Valor R$: 30.000,00 (Trinta mil reaia)

;---------------------------------Ju.~lo

_______________________________,

A presente proposts de emenda a Credito Adicional visa proporcionsr sos idosos
stendidos naquela municipaliade, tratamento adequado, malhares condições de etend!
mento, bem cDmjalcançar uma sensível melhora de qualidade de vide àqueles que ded!
carS11 toda uma vida so trabalho.
Somos sabedores que asm uma ação efetiva do Governo Federal, os municípios jamais
conseguirão alcançar os objetivos acima desoritos.
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EMENDA. 0094

l

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL
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I

..

I

CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

PL 0008/99-CN

J

------PROJETODELElHÚMEJtO

00_8_/9_9_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.....J
nno ______________________________~

L . 1_ _

Inclua-se onde couber no texto do PLN 008/99 o seguinte I~rojeto:

ATENDIMENTO A CRIANÇA CARENTE NO MUNIClpIO OE CIOAOE OCIOENTAL

, ESTADO

OE

GOlAs.
VALOR: R$ 30.000,00 (Trinta mil reaia)
Subprojeto: 15.081.0483.2593

::>

CRNCELAMENTO
TItulo: Atendimento ã criança carenta

BIII

creche

Valor R$ 30.000,00 (Trinta mil raaie)
Subprojeto/Subatividade: 15.081.0483.2593.0001

..
r---------------~-------~o----------------------~
-'

A presente proposta visa proporcionar às crianças carentes daqusla municipalidade

lJIIa

melhora na qualidads vida, bem como tranquilidade as l1I1iss e pais qus necessitam

trabalhar para mantar o sustento de suas casas e 11110 encontr8l1l infra-estrut<tta·.
adequada para que dasenvolv!lll suas atividadas

8II1'II

maiores preocupações.
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Inclua-sa onde couber no texto do PLN 008/99 o seguinte Isubprojeto:
ATENDIf'lENTO li CRIANÇA CARENTE NO I'lJNICIPIO DE PlANAl TINA

, ESTAD'J DE

GOllls.

IIALOR: R$ 30.000,00 (Trinta mil reaie)
Subprojeto: 15.081.0483.2593 ~~:-.

C/lNCELAMENTO

Titulo: Atendimento à criança carente em creche
lIalor R$ 30.000,00 (Trinta mil reais)
Subprojeto/Subatividade: 15.081.0483.2593.0001

r------------------------------J~~,----------------------------~

A presente proposta visa proporcionar às crianças carentes daquela municipalidade
uma melhora na qualidada vida, bem como trenquilidade as mães e pais que necessitam
trabalhar para manter o sustento da euas casas e não encontram infra-estrutura'
adequada para que desenvolvam suas etividades sam maiores preocupações •

• """TA
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ACRESCII'JJ
IncluB-se onde couber no PL 00Bf99 o seguinte subprojeto:
Apoio e pessoa Idosa no l'Iunicípio de NOVO PLANALTO
Valor R$: 30.000,00 (Trinta mil reais)
Subprojeto/Subatividade: 15.061.0485.2596

, Estado de Goiás.

CAIICELAI'IENTII

Título: Apoio a Pessoa Idose
Subprojeto/subatividade: 15.061.0485.2596.0001
Valor R$: 30.000,00 (Trinta mil reais)

r---------------------------JUS~O--------------------------_,
A presente proposta de emenda a Crédito Adicional visa proporcionar soa idosos
atendidos naquela nunicipaliade, tratamento adequado, melhores condiQiles de atendi
manto, b... cOUloalcançar una sensível melhora de qualidade de vida àqueles que deli!.

caram toda una vida so trabalho.
Somos sabedores que sem uma aqão efetiva do Governo Fedaral, os municípios jamais
conseguirão alcançar os objativos acima descritoa.
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Inclua-ae onde couber no texto do PLN 008/99 o seguinte mubprojeto:
ATElIJII'IENTtl 11 CRIANÇA CARENTE NO I'lJNIClpIO OE

ACREONA

, ESTAO:J OE

GOlAs.
VAlOR: R$ 30.000,00 (Trinta mil reais)
Subprojeto: 15.081.0483.259'3 ~~~'.

CnNCELAMErITO
Título: Atendimento ã criança carente em creche
Valor R$ 30.000,00 (Trinta mil reais)
Subprojeto/Subatividade: 15.081.0483.2593.0001

r-------------------------------JU~O

____________________________

~

A presente proposte visa proporcionar às criançes carentes daquela municipalidada
una melhora na qualidade vida, bem como tranquilidade as mães e pais que necessitam
trabalhar para mantar o sustento de sues CBBBB e não encontram infra-estrutura
adequada para que dasenvolvam auas atividades sem maiores preocupações.

/
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ACRESCII'II

Inclu8-se onde couber no PL 00af99 o seguinta subprojato:
, Estado de Goiás.

Apoio a passoe Idosa no l'Iunic!pio da
PALMINOPOLIS
Valor R$: 30.000,00 (Trinta mil raais)
Subprojeto/Subatividade: 15.081.04B5.2596
CAlICELAMENTO

Titulo: Apoio a Pessoa Idose
Subprojeto/Subatividada: 15.081.0485.2596.0001
Valor R$: 30.000,00 (Trinta mil reais)

r------------------------------~.~O------------------------~
A presenta proposta de emanda e Crãdito.Adicional visa proporcionar 80S idosos
atandidos naquela nunicipaliade, tratamento adequado, melhores condiçõea de atendi
--.to, bem com:lalcançar lJ1IB eenslvel melhora de qualidade de vide àqueles que dedi

carem toda U1IB vide ao trabalho.
Somos sabedores que sem uma ação efetiva do Governo Federal, os municlpios jamais
conseguirão alcançar os objetivos scÍJ1lB descritos.
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____________

-,

"" 01

I

~ ------------------------~
Inclua-se onde cDUbar no texto do PLH 008/99

O

IHIgI.Iinte isubprojeto:

. ATOOII'IEKTO " CRIANÇA CARENTE NO MIC1PIO DE I'IINTES CLAROS OE GDIIIS , ESTAOO DE
GDIlIs.
VALOR: R$ 30.000,00 (Trinte mil reais)
Subprojeto: 15.081.0483.2593

:~~'.

CRNCELAI'IENTll
Titulo: Atendimento ã criança carente

BI1I

crecha

Valor R$ 30.000,00 (Trinta mil reais)
Subprojeto/Subatividada: 15.081.0483.2593.0001

; - - - - - - - - - - - -____________

~~o

___________________

~

A presente propoeta visa proporcionar às crianças carentes daquela municipalidada
una melhora na qualidade vida, bem como tranquilidade as mães e pais que necassitam
trabalhar para manter o sustento da suas cassa e nilo encontram infra-estrutura
adequada para que dasanvolvll1l suas atividades sem maiores preocupações.
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Agosto de 1999

EMENDA· 0100
• CMPOPF • MENSAGEM 0631/99 • CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

PL 0008/99-CN

r-- - - - - - P R O J E T O O E L ! J H Ú M E A O - - - - - - ,

INSTRUçOeS NO VERSO

II

L-_008
__
/9_9_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _--1
nno ----__________________________~

Inclua-ae onde couber no texto do PLN OOe/99 o eeguinte
ATENDIMENTO A CRIANÇA CARENTE NO MUNIClpIO DE

.~ubprojeto:

, ESTAO'J DE

ITAPURANGA

GOlAs.
VALOR: R$ 30.000,00 (Trinte mil reais)
Subprojeto: 15.081.0483.2593 :~~'.

CnNCELAI'IENTO
T1tulo: Atendimento à criançs carente em creche
Valor R$ 30.000,00 (Trinta mil reais)
Subprojeto/Subetividade: 15.081.0483.2593.0001

r-----------------------~----------------------~
A presente proposts visa proporcionar às crianças carentee daquele municipalidada
lJlIB melhore na qualidade vida, bem como trenquilidade as mães e pais que necessitam
trabalhar para manter o sustento de suas casas e nIIo encontram infra-estrutura'
adequada para que desanvolvam suas atividades sem maiores preocupações.
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EMENDA - 0101

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

'

I

CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

PL 0008/99-CN

r------------,

r------PftOJ!TOOELElHUMBlO - - - - - . . . . ,

INSTRUçOeS NO VERSO

11....,;0;.;;0.;;;8/.,:9..:.9_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _....J

I

]

ACREsCII'II

. Inclua-sa onde couber no PL 008199 o seguinte ~ubprojetD:
Apoio e pessoa Idosa no l'Iunicípio de I'IARA ROSA
Valor R$: 30.000,00 (Trinta mil reais)
Subprojeto/subatividade: 15.081.0485.2596

, Estado de Goiés.

CAIICELAI'IENTII

Título: Apoio a Pessoa Idosa
Subprojeto/Subatividade: 15.081.0485.2596.0001
Valor R$: 30.000,00 (Trinta mil reais)

r----------------JusnFICAçAO----------------,
A prasente proposta da emenda a Crédito Adicional visa proporcionar aos idosos
atendidoe naquela municipaliade, tratamento adequado, melhores condições de atend!
mento, bem c01IIJalcançer uma sensível melhora de qualidade de vida àqueles que deel!
cerem toda uma vide ao trabalho.
Somos sabedores que sem uma ação efetiva do Governo Federal, os municípios jamais
conseguirão alcançar os objetivos acima descritos.

r -l
L-.J

Oep.Euler
I'Iorais
__________

~

~~L-

__-+____

EJ' EJ'Aftnoo
nu"

~

..T.-,----.. .

-----J.-..,{,~W

/'

20818 Quinta-feira 19

mÁRlo DO SENADO FEDERAL

r

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

INSTRUÇOES NO VERSO

l

Agosto de 1999

J

EMENDA· 0102
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

PL OOOB/99-CN

1 =1==_00-_-8~/_9-9~~~~_"_OJ_"_O_""_~_"·_·_ _ _ _-.J1

I

01 oe O1J

TEXTO

Inclua-se onde couber no texto do PLN 008/99 o seguinte
ATElIlII'lENTll " CRIA~ÇA CARENTE NO I'lINIClplO OE

~ubprojeto:

1'I0RRINHOS

, ESTADJ DE

GOlAs.
VALOR: R$ 30.000,00 (Trinta mil reais)
Subprojeto: 15.081.0483.2593 :~~'.

cnt«:ELAI'IENTll

T!tulo: Atendimento à criançe carente em creche
Valor R$ 30.000,00 (Trinta mil reais)
Subprojeto/Subatividada: 15.081.0483.2593.0001

r--------------------------~~----------------------~
A presente proposta visa proporcionar às crianças carentes daquela municipalidada
\JIIB melhora na qualidade vida, bem como tranquilldade as mães e pais que necessitam
trabalhar para :aantar o sustento de euas casas e 0110 encontram infra-estrutura'.
adequada para que desenvolvem suas atividades sem maiores preocupaçõee.
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EMENDA·0103
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

I

,.----------,

tNSTRUÇÕES NO VERSO

PL 0008/99-CN

. . - - -_ _ _

·I!:CJ['CC!.LEINUIotf:R~

-----,

L.1.:..P.::lN::..-..:OO8=/..:99:.:...-'-_ _ _ _ _ _ _ _ _---l

ACRESCENTE-SE AO

ASSIST~NCIA SOCIAl/~PAS

_"AOIHA_

I 01

DE

I

01

PROGRA~A DE TRABALHO DO FUNOO NACIONAL DE
O SEUINTE SUBPROJETO: 15.081.0483.2593.

ACRÉSCI~O

I

UNIDAOE ORÇA~ENTÁRIA: 33.903 FNAS/~PAS
SUBPROJETO: 15.081.0483.2593.
TíTULO: ATENOI~ENTD À CRIANÇA CARENTE EM
VALOR: R$ 200.000,00

I

CANCELA~ENTO:

~UNICIPIOS

00 ESTADO DA 8AHI

UNIDADE ORÇA~ENTARIA: 33.903 FNAS/~PAS
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 15.081.0483.2593.0001

.

r------------__
A PRESENTE

oIUS11'JCACAC. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- - ,

E~ENDA

VISA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAODE, HIGIENE E
ÀS CRIANÇAS CARENTES ATÉ 06 (SEIS) ANOS DE IDADE NOS
~UNICípIOS 00 ESTADO DA 8AHIA, VISANDO ~ELHORAR A QUALIDADE DE VIDA
DOS ~ENORES CARENTES, BEM CD~O CD~BATER A SUBNUTRIÇftO.
ALI~ENTAÇAO

I

í
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EMENDA - 0104
CMPOPF - MENSAGE M 0631/09 - CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

r-----------------------------

PL 0008199-CN

~o - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,

Acrescenta-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social 33903 - o seguinte subprojeto: l5_08L0483.2593.XXXX
Acréscimo:
U.0.33903
Titulo: Atendimento a Criança em Creche no município de Praia Norte-TO
Valor: R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais)
GND - 3
Modalidade - 40
Cancelamento:
U.0.33903
Funcional Programática: 15.081. 0483 .2593.0001
Valor: R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais)
GND-3

r-----------------------------~w~~~--------------------------__,

Esta emenda visa apoiar as ações de atendimento integral a criança carente até 6 anos:
saúde, alimentação e educação, de forma que a família e a comunidade participem.

r

CÓDIGO

l

r----------

NOME DO PAR1AIoIE!lTAA

r lr
UF

PARnDO

l
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EMENDA - 0105
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

INSTRUÇÕES NO VERSO

PL 0008/99-CN

r-------PROJETODOLE'_ ------,
PLN 008/99 - CN

r----------------------------~ -----------------------~
Acrescenta-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social 33903 - o seguinte subprojeto: 15.081.0483.2593.XXXX
Acréscimo:
V.O.33903
Título: Atendimento a Criança em Creche no município de Porto Nacional-TO
Valor: R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais)
GND - 3
Modalidade - 40
Cancelamento:
V.O.33903
Funcional Programática: 15.081.0483.2593.0001
Valor: R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais)
GND-3

r-----------------------------_~~Ao--------------------------_,

Esta emenda visa apoiar as ações de atendimento integral a criança carente até 6 anos:
saúde, alimentação e educação, de forma que a famllia e a comunidade participem.

r
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l
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EMENDA - 0106
CMPOPF • MENSAGEM 0631i~g . CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

PL 0008/99-CN

,...------PROJm>DI LElMlMERO - - - - - . . . ,

PLN 008/99 - CN
nno - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,

Acrescenta-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social 33903 - o seguinte subprojeto: l5.081.0483.49l1.XXXX
bS!~~',lllJ-º:

0.0.33903
fitniQ: Assistência Integral a Criança e all Adolescente no Município de Axixá do
fIlClllltills-'fO

Valor: H$ 50.000,00 (clnql1enta mil reais)
GND - 3
Modalidade - 40

(':'ªUç.<).!Jllllenlo:
U.0.33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4911.0028
Valor: R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais)
GND-3

-._----------------------'

........

Esta emenda visa desenvolver ações de Assistência integral a criança e ao adolescente,
apoiluldo programas que envolvem reforço de aprendizagem escolar e desenvolvimento
de habilidades para a vida.

\
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EMENDA - 0107
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

PL 0008/99-CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

r-------

INSTRUÇÕES NO VERSO

PI\OJETO DE LEI """""" - - - - - - ,

PLN 008/99 - CN
~o - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,

Acrescenta-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social 33903 - o seguinte subprojeto: 15.08L0483.4911.XXXX
Acréscimo:
U.O.33903
!ritulo: Assistência Integral a Criança e ao Adolescente no Município de Taguatinga-TO
Valor: R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais)
GND - 3
Modalidade - 40
Cancelamento:
U.O.33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4911.0028
Valor: R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais)
GND-3

.

.------------------JUSl1F1CAÇAO---------------,
I"
Esta emenda visa desenvolver ações de Assistência integral a criança e ao adolescente,
apoiando programas que envolvem reforço de aprendizagem eSCQlar e desenvolvimento
de habilidades para a vida.
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EMENDA· 0108
CMPOPF - MENSAGEM 0631i&9 - CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

I .1_00~8/;,.;9-,-9
.

,---------.,

INSTRUÇOES NO VERSO

PL 0008/99-CN

r - - - - - - PRC>JnoOl5 UI HOM"'O - - - - - . ,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _....J
TEXTO

ACRESCII'IJ
Inclua-sa onde couber no PL 00B/99 o seguinte subprojeto:
Apoio a pessoa Idoea no l'Iunicípio de 1'I0RR I NHOS
Valor R$: 30.000,00 (Trinta mil reais)
Subprojeto/Subatividade: 15.081.0485.2596

, Estado de Goiás.

CAIICELAI'IENTO

Título: Apoio a Pessoa Idosa
Subprojato/Subatividade: 15.081.0485.2596.0001
Valor R$: 30.000,00 (Trinta mil reais)

r---------------------~~-------------------------~
A presente proposta de emenda a Crédito Adicional visa proporcionar 80S idosos
atendidos naquela municipaliade, trstamento adequado, malhores condições de atendi
manto, bSID cOBl:lalcarçar uma sensível malhara de qualidade de vida àqueles que dadi
CBran toda uma vida ao trabalho.
SOflIOB sabadores que sem una ação efativa do Governo Faderal, os nunicípios jamais
conseguirão alcarçar os objetivoa acima dascritos.
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EMENDA.0109

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

,IINSTRUÇÕES NO VERSO /

[

,"

CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

..

PL 0008/9I1-CN

__

~__________PLN_AA9fu
__
N_:~_W_MWM
___N________~1 1~ ~1P~~E~1__~

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Mlnlstérto da Pr;ldênCla e Assistência Soclal- 33903, o seguinte
. 5ubprojeto:
.
.
.
. 15.081.0483.4640.xxxx
,

Acrescentar:
UO: 33903
Título: Apolo ao Combate ao Trabalho Infanto·Juvenll no Munlclplo de .. ~~.~~~~.~A/AC.
Valor: RS ,~º.:.I.mº.....
Mod: 40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4640.0002
Valor: R$ 70.000
GND:3

,

!

,

A EMENDA VISA ALOCAR VERBAS NO MUNIClpIO OE ACRELANOIA/AC, OBJETIVANDO
O COMBATE AO TRABALHO INFANTO-JUVENIL A FIM DE QUE A POPULAçno DESSA

-

FAIXA ETARIA POSSA GARATIR SEU OIREITO AS ESCOLAS •
•
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EMENDA·0110

[

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

INSTRUÇÕES NO VERSO

CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

PL 0OO8/99-CN

I LI_____P_L_N_N_~E8_";9_9_.C_N_ _ _ ___l1

LI---...:1~P~=-E1!..--..J

ImO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903, o seguinte
subprojeto:
•.
15.081.0483.2593.xxxx
Acrescentar:
UO: 33903
Título: Atendimento a Criança Carente em Creche no Município de .Ar.RElANOLA,(II.C •..........
Valor: RS ..3.Çf,.!lO.O.....
Mod: 40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.2593.0001
Valor: R$ 30.000
GND:3

JUSTI1IeAÇAO

A EMENDA VISA LOCAÇAO DE VERBA PARA PROGRAMAS DE APOIO As CRECHES DESTINADAS AS
CRIANÇAS CARENTES DO l'lUNIC1PIO DE ACRELANDIA/AC. QUE CONTA COl'l Ul'lA POPULAÇAO
BASTANTES AUMENTADA NA CHAMADA LINHA DE POBREZA.
.

I

eoooao

'-'TA

13,08,99

II

~

!"'fAlI

JOAO TOT
(

\..
(

\

f{) lID· T IV ~
,

'.

Jwl..
,

"\

,lIriiÕ

PPB

I

Agosto de 1999
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EMENDA.0111
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

[

PL0008/9~N

I INSTRUÇÕES NO VERSO] LI_____P_L_N_N~_ã_tSS:C
__N_______'1 LI_l:":';'":'::-E1!--l1
Acrescente·se ao Programa de Trabalho do Ministério da ~Idência e Assistência Social· 33903, o seguinte
subpr9leto:
15.081.0483.4911.xxxX .'
Acrescentar:
UO: 33903
Título: Assistência Integral a Crtança e ao Adolescente no Município de ..l\CRE.UlNDIII./.I\C ............ .
Valor: R$ ...\iClAIlJl.U.OO
Mod: 40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4911.0028
Valor: R$ 50.000,00
GND:3

"""OCAÇ.<O

A E~ENOA VISA LOCAÇRO DE VERBA PARA PROMOVER

,
o OESENVOLVIMENTO HUMANO OA CRI-

ANÇA E AOOLESCENTE 00 MUNICtPIO pE ACRELANOIA/AC.
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INSTRUÇOES NO VERSO

Agosto de 1999

]

EMENDA - 0112
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

PL 0008/99-CN

....- - - - - - PROJETO DE l,EJ HÚMERO - . , . - - - - - ,

I. L
!:...!;:.!.l-.:~:2.J..."-". ____PLN
- 08/99 _ _ _ _ _ _..J

r
1

",,!
01 ""01 1
PÁo

TEXTO

INCLUA-SE ONDE COUBER:
ACR~SCIMO:

U.O. 33.903 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNCIONAL PROGRAMATlCAl 15.081.0483.4640
TITULO: APOIO AO COMBATE AO TRABALHO INFANTO JUVENIL NO ESTADO DO
TOCANTINS
VALOR: R$ 1.000.000,00
CANCELA}IENTO: U.O. 33.903 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNCIONAL PROGWIATICA: 15.081.0483.4640.0002
TITULO: APOIO AO CONBATE AO TRABALHO INFANTO JUVENIL
VALOR: R$ 1.000.000,00

, - - - - - - - - - - - - - - - J U S T l F l C A C . lO_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-,

APOIAR AÇOES VOLTADAS A INTEGRAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES /
CARENTES A REDE ESCOLAR E AO DESENVOLVIMENTO ENQUANTO CIDADÃOS /
EM FORMAÇÃO, AL~M·. DE PROPOCIONAR-LHES PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES
SdCIO-PEDAGOGICAS, VISANDO ELIMINAR A PRATICA DO TRABALHO
ESCRAVIZADOR DE MENORES, MEDIANTE INCENTIVO PECONIARIO
AS.
FAMILIAS DE BAIXA RENDA NO ESTADO DO TOCANTINS.
O ESTADO DO TOCANTINS ASSISTE CERCA DE 30.000 ( trinta mil )
CRIANÇAS NO PROGRA}IA PIONEIROS MIRINS JÃ EM PLENO ANDAMENTO
NO
ESTADO.

r-lll~~~___-_·OO_~_~E_HTAA~~_ _~r~lrPAA-l
L-J
~ SENADOR CARLOS PATROCINIO
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EMENDA - 0113

[

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

Quinta·feira

CMPOPF· MENSAGEM 0631/99 • CN

PL 0008/99-CN

.•. _ -

II
r-----------------------rum ----------------------~
INSTRuçOes NO VERSO

L._ _ _ _ _ _
P~LN_-_0.:.;8/:....9_9_ _ _ _---'

INCLUA-SE ONDE COUBER:
AcRIlSCIMO: U.O. 33.903 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 15.081.0483.4911
TITULO: ASSISTENCIA INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCEN'fE
NO
ESTADO DO TÓCANTINS
VALOR; RS 1,000,000,00
CANCELAMENTO: U,O. 33.903 _. FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNCIOI'IAL PROGRAMATICA: 15.081.0483.4911.0028
TITULO: ASSISTENCIA. II'ITEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
VALOR: RS 1.000,000,00

. - - - - - - - - - - - - - - - - JUSTIFlCAClo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- ,

DESENVOLVER. AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL VOLTADAS A ENRIQUE·:ER O
UNIVERSO INFORMACIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DE CRIANÇAS
E
ADOLESCENTES CARENTES DE 07 A 18 ANOS NO ESTADO DO TOCANTINS. /
APOIANDO PROGRAMAS QUE ENVOLVEM REFORÇO DE APRENDIZAGEM ESCOLAR
E DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES PARA A VIDA, INCENTIVANDO
A
CONCLUSÃO DA ESCOLARIDADE BÁSICA DE PRIMEIRO GRAU E PROPOCIONAR
TAMBIlM.? O ATENDIMENTOINTEGRAL: SA(jDE, HIGIENE, ALIMENTAÇÃO
E
EDUCAÇAO DE FORMA ARTICULADA COM A FAMILIA.
O ESTADO DO TOCANTINS ASSISTE CERCA DE 30.000 (trinta mil)
/
CRIANÇAS NO PROGRAMA PIONEIROS MIRINS JÃ EM PLENO ANDAMENTO NO
ES'l'ADO.
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INSTRUÇÕES NO VERSO

I

PL 0008/99-CN

__
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L -_________

TEXTO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903, o seguinte
subprojeto:
.:

15.081.0483.4911.xxxx
Acrescentar:
UO: 33903
Titulo: Assistência Integral a Criança e ao Adolescente no Municlpio de BURITI DE GOIÁS-GO
Valor: R$ 20.000,00
Mod: 40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programâtica: 15.081.0483.4911.0028
Valor: R$ 20.000,00
GND:3

A presente emenda se destina a viabilizar o atendimento as crianças e aos adolescentes no Munlclplo de
BURITI DE GOIÁS-GO, garantindo um melhor funcionamento e qualidade de vida aos carentes. >.
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EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

IINSTRUÇOES NO VERSO

[

PL 0008/99-CN

I ~________P_~_N_N_:_~_~_~C_N________~I ~I__~;~~E~l_~~

Acrescen\e-se ao Programa de Trabalho do Ministério da P~~dêncla e Assistência Social- 33903, o seguinte
subprojeto:
15.081.0463.2593.xxxx
Acrescentar:
UO: 33903
Titulo: Atendimento a Criança Carente em Creche no Municlpio de ITAGUARU-GO
Valor: R$ .. 20.000,00
Mod:40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcionai Programãtica: 15.081.0463.2593.0001
Valor: R$ 20.000,00
GND:3

o

A presente emenda visa o atendimento e a manutenção de creche no Munlclpio de ITAGUARU·GO,
proporcionando melhores condições as crianças carentes.
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TEXTO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Soclal- 33903, o seguinte
subproJeto:
15.081.0483.4911.xxxx
Acrescentar:
UO: 33903
Titulo: Assistência tntegral a Criança e ao Adolescente no Municlpio de MONTIVIDIU·GO
Valor: R$ 20.000,00
.
•
Mod:40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4911.0028
Valor: R$ 20.000,00
GND:3

.

A presente emenda se destina a viabilizar o atendimento as crlançal e aOI adolescentes no Municlplo de
MONTIVIDIU·GO, garantindo um melhor funcionamento' é qualidade de v/da aOI carentes.·
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EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL
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INSTRUÇÕES NO VERSO

PL 0008199-CN

I ~__________P_üi__N_~_W9_~_._C_N________~1 '~I__~;MW~DE~1~~
Tml)

Acrescenle-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social· 33903, o seguinte
subprojeto:
15.081.0483.2593.xxxx
Acrescentar:
UO: 33903
Titulo: Atendimento a Criança Carente em Creche no Munlclpio de NOVA AMERICA·GO
Valor: R$ .. 20.000,00
Mod: 40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.2593.0001
Valor: R$ 20.000,00
GND:3

A presente emenda visa o atendimento e a manuten~ãod:"creche no Munlclplo de NOVA AMERICA·GO.
proporcionando melhores condições as crianças carentes.
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PROJETO
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II
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L _____
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1 DE 1

• '

nxro

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903, o seguinte
subproJeto:
15.081.0483.2593.xxxx
Acrescentar:
1)0: 33903
TItulo: Atendimento a Criança Carente em Creche no Municlpio de AMARAlINA-GO
Valor: R$ .. 30.000,00
Mod:40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.2593.0001
Valor: R$ 30.000,00
GND:3

A presente emenda visa o atendimento e a manuten~~reche no Munlclpio de AMARALINA·GO.
proporcionando melhores condições as crianças çarentes.
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EMENDA - 0119
CMPOPF· MENSAGEM 0631/00 - CN
PL 0008/99-CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

_J

I

INSTRUÇÕES NO VERSO

I

LB

PL_N_N_:8J99_
_......
_.C_N_ _ _ _---l1

l....-_ _ _ _

C1':;_=]

mro

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903, o seguinte
subprojeto:
15.081.0483.2593.xxxx
Acrescentar:
UO: 33903
Titulo: Atendimento a Criança Carente em Creche no Munlctplo de SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA·GO
Valor: R$ .. 30.000,00
.
Mod:40
GND:3
Cancelar.
UO: 33903
Funcional Programâtica: 15.081.0483.2593.0001
Valor: R$ 30.000,00
GND:3

___.

;:==============~======:====:.=. -.-------.__J
A presente emenda visa o atendimento e a manutenção de creche no Munlcfplo de SÃO MIGUEL DO
ARAGUAIA·GO, proporcionando melhores condições as crlahças carentes.
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TtXTO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social - 33903, o seguinte
subproJeto:
15,081.0483,4640.xxxx
Acrescentar:
UO: 33.903
Titulo: Apolo ao Combate ao Trabalho Infanto-Juvenil no Municlpio de SÃO JOÃO DA PARAUNA-GO
Valor: R$ 20.000,00
Mod: 40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcionai Programática: 15.081.0483.4640.0002
Valor: R$ 20.000,00
GND:3

~ÇAO

A presente emenda visa o combate ao Trabalho infanto-Juvenil no Munlciplo de SÃO JOÃO DA PARAUNA·GO,
proporcionando melhores condições ao carentes.
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TEXnI

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência SocIal- 33903, o seguinte
subprojeto:
15.081.0483.4911.xxxx
Acrescentar:
UO: 33903
Titulo: Assistência Integral a Criança e ao Adolescente no Municlpio de HIDROLlNA-GO.....................................
Valor: R$ 20.000,00.................. .
Mod:40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4911.0028
Valor: R$ 20.000,00
GND:3

-

A presente emenda se destina a viabilizar o atendimento as crianças e aos adolescentes no Munlclplo de
Hldrollna·GO, garantindo um melhor funcionamento e qualidade de vida aos carentes.

00'

[:]1'-_'_="_-,

AR

IIRS REZENDE
DA'A

TV'"

20838 Quinta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

r

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

I

INSTRUÇÕES NO VERSO

Agosto de 1999

EMENDA·0122
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

PL 0008/99-CN

I ~________P_üi__N~_8_;~_9._C_N________~1

~I~1~';~:~~~~
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Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903, o seguinte
subprojeto:
15,081.0483,2593,xxxx
Acrescentar:
UO: 33903
Titulo: Atendimento a Criança C~rente em Creche no Munlclpio de SANTO ANTONIO DE GOIÁS-GO
Valor: R$ ,,20,000,00
Mod:40
GND:3
Cancelar.
UO: 33903
Funcional Programática: 15,081.0483,2593,0001
Valor: R$ 20,000,00
GND:3

o

A presente emenda visa o atendimento e a manu1enção de creche no Munlclplo de SANTO ANTONIO DE
GOIÁS.GO, proporcionando melhores condições as crianças carentes,
.
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TEXTO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Soclal- 33903, o seguinte
subprojeto:
15.081.0483.2593.xxxx
Acrescentar.
UO: 33903
TItulo: Atendimento a Criança Carente em Creche no Munlclpio de TURVELANDIA-GO
Valor: R$ .. 30.000,00
Mod:40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.2593.0001
Valor: R$ 30.000,00
GND:3

,JJ

A presente emenda visa o atendimento e a manutenção de creche no Munlclplo de TURVELANDIA·GO,
proporcionando melhores condições as crianças carentea.
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PROJETO DE LEI NÚMERO

~P~IN~Q~Q8~lw99~

________________~

r--------------------------- ~TO --------------------------~
Acrescente-se ao PLN 008/99, a seguinte suplementação:

ACRÉSCIMO: R$ 100.000,00
U.O. 33.903 - FNAS
GND: 3
15.081.0483.4911.
ASSIST~NCIA INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE NO ENFRENTAMENTO A
POBREZA NO MUNIClplO DE AMAPARI/AP

CANCELAMENTO: R$ 100.000,00
U.O. 33.903 - FNAS
GND: 3
15.081.0483.4911.
ASSIST~NCIA INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE NO ENFRENTAMENTO
POBREZA

r---------.;;,.;,;;'----

A

JUSTlflCAC.l.o, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-----,

Os recursos preteridos nesta emenda serão para promover
o apoio e atendimento à criança e ao adolescente, visando implantar o
reforço escolar, incentivar o desenvolvimento de suas habilidades para a
vida, incentivando a conclusão do ensino básico e fudamental.
Também serão apoiadas ações de atendimento à saúde,
higiene e alimentação de forma articulada com as famílias das crianças E
adolescentes.
,

.

í - ll-I----l=~~~IIOIoI~.OO~P...,.:.!...!LAM~.Nr...,.~
-~_-_-_-_-----1---'1.~
r. :'p'l íPSP"Dnoo~.J
L-.J_
DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO
~ :'

4',
~~.
1

DIÁRIO DO SENADO FEDERA L

Agosto de 1999

Quinta-feira 19 20841

EMENDA - 0126

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

INSTRUÇOES NO VERSO

I

1",----I
.
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[
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]
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l-_-f~.1lIl.l!lB!L_ _ _ _ _ _ _ _.-J
_

pl N 008199

~ ------------------------~
Acrescente-se ao PLN 008/99, a seguinte suplementação:

ACRÉSCIMO: R$ 100.000,00
U.O. 33.903 - FNAS
GND:3
15.081.0486.2595.0001
APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÉNCIA NO MUNIC(PIO DE SANTANAlAP

CANCELAMENTO: R$ 100.000,00
U.O. 33.903 - FNAS
GND: 3
15.081.0486.2595.0001
APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFiclÉNCIA

, - - - - - - - . , - _ . , . - -_ _ _ _

Ju.n'ICI.~Ao_....."..-----

..

_ _ _ _ _- - ,
,

Os recursos preteridos nesta emenda serão para promover
o apoio e atendimento à pessoa portadora de deficiência, especialmente às
crianças e idosos, num compromisso de envidar esforços para sua
inserção/adaptação social dentro de um programa de ações institucionais
especificamente adequadas para tal.
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EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

INSTRUÇOES NO VERSO
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PL 0008/99-CN

ri- - - - - pROJETO DE LEI NUMlftO

___~p~I~N~0~08w/~99~___________~

~

~TO

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~

Acrescente-se ao PLN 008/99, a seguinte suplementação:

ACRÉSCIMO: R$ 50.000,00
U.O. 33.903 - FNAS
GND: 3
15.081.0486.2595.0001

APOIO APESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA NO MUNICfplO DE OIAPOQUElAP
..
CANCELAMENTO: R$ 50.000,00
U.O. 33.903 - FNAS
GND: 3
15.081.0486.2595.0001

APOIO APESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA

r-------------

JuITmCAÇAo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-----.

Os recursos preteridos nesta emenda serão para promove
o apoio e atendimento à pessoa portadora de deficiência, especialmente às
crianças e idosos, num compromisso de envidar esforços para sua
inserção/adaptação social dentro de um programa de ações institucional!
especificamente adequadas para tal.
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r---------------------~--------------------~
Acrescente-se ao PLN 008/99; a seguinte suplementaçã():

ACRÉSCIMO: R$ 50.000,00
U.O. 33.903 - FNAS
GND: 3
15.081.0486.2595.0001
APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA NO MUNIC(PIO DE AMAPAR(/AP

CANCELAMENTO: R$ 50.000,00
U.O. 33.903 - FNAS
GND: 3
15.081.0486.2595.0001
APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEF'ICIÊNCIA

.r---------------------------~.~O------------------------~

Os recursos preteridos nesta emenda serão para promove
o apoio e atendimento à pessoa portadora de deficiência, especialmente às
criança!; e idosos, num compromisso de envidar esforços para su~
insen;ao/adaptação social dentro de um programa de ações institucionai!
especificamente adequadas para tal.
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PROJETO DE LEl NUMEftO
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L.._
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _-.J
ttnO ________________________~

Acrescenta-se ao Programa de Trabalho do Gabinete do Ministério da Previdência e Assistência
Social o seguinte subprojeto 15.081.0483.4640.xxxx:
ACRÉSCIMO:
UO 33903

Título: Apoio ao Combate ao Trabalho Infantil em ltinga-MA
GND:3

Valor: R$ 500.000,00
CANCELAMENTO:
UO 33903

Funcional Programática: 15.081.0483.4640.0002
GND:3
Valor: R$ 500.000,00

, - - - - - - - - -_________________ Jusn1lCAçAo _________________________- - ,

Apoiar ações voltadas a integração de crianças e adolescentes carentes ao desenvolvimento enquanto cidadãos em formação, visando eliminar a prática do trabalho escravizador

de

menores mediante incentivo as familias.
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..

PLN
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Acrescente-se ao PLN 008/99, a seguinte suplementação:

ACRÉSCIMO: R$100.000,00
U.O. 33.903 - FNAS
GND: 3
15.081.0483.4911.0028
ASSISTENCIA INTEGRAL ACRIANÇA E AO ADOLESCENTE
NO MUNIC!PIO DE OIAPOQUE/AP

CANCELAMENTO: R$ 100.000,00
U.O. 33.903 - FNAS
GND: 3
15.081.0483.4911.0028
ASSISTENCIA INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

r----------------------

JUSTIFICAÇlo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~

Os recursos preteridos nesta emenda serão para promove
o apoio e atendimento à criança e ao adolescente, assim como de sua
famílias, no acompanhamento social e psicológico, visando fornecer suporte,
especialmente, aos menores infratores e menores sem lar e ainda menore
portadores de deficiência física, mental e sensorial.
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Acrescente-se ao PLN 008/99, a seguinte suplementação:

ACRÉSCIMO: R$ 100.000,00
U.O. 33.903 - FNAS
GND: 3

15.081.0483.4911.0028

ASSISTÊNCIA INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
NO MUNIClplO DE AMAPARI/AP

CANCELAMENTO: R$ 100.000,00
U.O. 33.903 - FNAS
GND: 3

15.081.0483.4911.0028

ASSISTÊNCIA INTEGRAL ACRIANÇA E AO ADOLESCENTE

r - - - - - - - - - - - - - - - J U S T I F l C A C A O _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- ,

Os recursos preteridos nesta emenda serão para promove
. o apoio e atendimento à criança e ao adolescente,assim como de suas
familias, no acompanhamento social e psicológico, visando fornecer suporte,
especialmente, aos menores infratores e menores sem lar e ainda menore
portadores de deficiência física, mental e sensorial.
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Acrescente-se ao PLN 008/99, a seguinte suplementação:

ACRÉSCIMO: R$ 100.000,00
U.O. 33.903 - FNAS
GND: 3
15.081.0483.4911.0028
ASSISTÊNCIA INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
NO MUNIClplO DE SANTANAlAP

CANCELAMENTO: R$100.000,00
U.O. 33.903 - FNAS
GND: 3
15.081.0483.4911.0028
ASSISTÊNCIA INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

r---------------JUSTlfICAC~O

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Os recursos preteridos nesta emenda serão para promove~
o apoio e atendimento à criança e ao adolescente, assim como de suas
familias, no acompanhamento social e psicológico, visando fornecer suporte,
especialmente, aos menores infratores e menores sem lar e ainda menore~
portadores de deficiência física, mental e sensorial.
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Acrescente-se ao PLN 008/99, a seguinte suplementação:

ACRÉSCIMO: R$ 100,000,00
U,O, 33,903 - FNAS
GND: 3

15,081,0483,4911,0028

ASSISTÊNCIA INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
NO MUNICíPIO DE FERREIRA GOMES/AP

CANCELAMENTO: R$ 100.000,00
U.O, 33.903 - FNAS
GND: 3

15,081,0483,4911.0028

ASSISTÉNCIA INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

r---------------

JUSTlflCA;AO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-..,

Os recursos preteridos nesta emenda serão para promove
o apoio e atendimento à criança e ao adolescente, assim como de sua
famílias, no acompanhamento social e psicológico, visando fornecer suporte
especialmente, aos menores infratores e menores sem lar e ainda menore
portadores de deficiência ffsica, mental e sensorial.
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Acrescente-se ao PLN 008/99, a seguinte suplementação:

ACRÉSCIMO: R$ 100.000,00
U.O. 33.903 - FNAS
GND: 3

15.081.0483.4911.

ASSISTÊNCIA INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE NO ENFRENTAMENTO A
POBREZA NO MUNiCíPIO DE OIAPOQUElAP'
.

CANCELAMENTO: R$ 100.000,00
U.O. 33.903 - FNAS
GND: 3

15.081.0483.4911.
ASSISTÊNCIA INTEGRAL
POBREZA

A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

r--------------

NO ENFRENTAMENTO

A

JUSTI'ICAÇÁO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Os recursos preteridos nesta emenda serão para promove
o apoio e atendimento à criança e ao adolescente, visando implantare
reforço escolar, incentivar o desenvolvimento de suas habilidades para a
vida, incentivando a conclusão do ensino básico e fudamental.
Também serão apoiadas ·ações de atendimento à saúde
higiene e alimentação de forma articulada com as famílias das crianças E
adolescentes .
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TEXTO
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Acrescente-se ao PLN 008/99, a seguinte suplementação:

ACRÉSCIMO: R$ 300.000,00
U.O. 33.903 - FNAS
GND: 3

15.081.0483.4911.

ASSISTÊNCIA INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE NO ENFRENTAMENTO
POBREZA NO MUNIC(PIO DE SANTANAlAP

A

CANCELAMENTO: R$ 300.000,00
U.O. 33.903 - FNAS
GND: 3

15.081.0483.4911.

ASSISTÊNCIA INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE NO ENFRENTAMENTO

A

POBREZA

r-----------------

JUSTI'ICAÇAo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _----,

Os recursos preteridos nesta emenda serão para promover
o apoio e atendimento à criança e ao adolescente, visando implantar o
reforço escolar, incentivar o desenvolvimento de suas habilidades para a
vida, incentivando a conclusão do ensino básico e fudamental.
Também serão apoiadas ações de atendimento à saúde,
higiene e alimentação de forma articulada com as famílias das crianças e
adolescentes.
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Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da PreVidência e Assistência 8oolal- 33903, o Seguinte subproJeto:
15.001.0483.4640.lOO<X

Acrescentar;

UO:3:lOO3
Titulo: Apolo ao trabalho Infanto-Juvenil no MunJclplo de CARUARUIPE
Valor: R$ 2OJ.<XX>,OO

GND:3

Cancelar:
UO: 3:lOO3
FunCIonai Programática: 15.C61.0463.4ô«>.(XX)2
Valor. R$ 2OO.COO,OO

GND:3

A medida visa apoiar ações voltadas a integração de crianças e adole;.centes
carêntes à rede escolar e ao desenvolvimento enquanto cidadão em fonnação. Além de
proporcionar-lhes participação em atividades sócios pedagógicas. Visando eliminar práticas
de trabalho escravisador de menores .
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Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903. o seguinte subprojeto:
15.001.0483.4911.xxxx

Acrescentar:
UO:33lO3
Titulo: Asststência Integral a Criança e ao Adolescente no Munlciplo de CARUARU/PE
Valor: R$ 2(X).CCO,OJ

GNO:3
Cancelar:

UO: 33lO3
Funcional Programática: 15.081.0483.4911.0028

Valor: R$ 2OO.0c0,OO

GNO:3

A medida visa desenvolver ações de Assistencia Social. voltadas para a educaçêo e cultura de crianças e
adolescentes, carentes de 07 a 18 anos, apoiando projetos que envolvem rerorços de aprendizagem escolar e
desenvolvimento de habilidade para a vida.

Possibilitando assim a melhoria de qualidade de vida da população.
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ACfescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social - 33903, o seguinte $Ubprojeto:
15.C61.0483.2003.xxxx

Acrescentar:

UO:33903
Titulo: Atendimento a Criança carente em creche no Mun\clpio de CARUARUIPE

Valor: R$ 2OO.COJ,OO
GND:3
Cancelar:

UO:33903
Funcional Programática: 15.OS1.0483.2593.c(x)1
Valor: R$ 200.0::0,00

GND:3

A medida visa apoiar ações de atendimento Integral a criança carente até 06 anos: guarda, saúde, higiene,
alimentação e educação, de forma articulada com a famlh'a e a comunidade.
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A c r _ ao Programa de Trebalho do Ministério da Previdência e Asslstêncla Soclal- 33003, o a.gulnte subproJelo:
15.{U1.I1483.4911Jouu(
ArÁ6scentat:

00:33003
TItulo: AsaIst.neiaInlegrala Crlança e ao A _ e no Munlclplo de AGRESTINAlPE
Valor: R$l00.IlJO,OO
aNO: 3

Canctttar:

UO:33003
Funcionai ProgramáUoa: 15.061.(141l3A91UXl28
Velor: R$ l00.IlJO,OO
aNO: 3

A medida vtsa desenvolver aç6es de Aasistencfa Social, voltadas para a educaçAo e cultura de crianças e
IJ~".

carentes de 07 a 18 anos, apoiando projetos que envolvem rerorços de aprendizagem escolar e

deaenYOMtnento de habilidade para a vida.
POGsUxlltando nsfm a melhoria da qualidade de vida da populaçio.
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ACfe5Cênte-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Soclal- 33903, o seguinte subpfojeto:
15.001.0463.2003.xxxx

Acrescentar:
UO; 33903
Titulo: Atendimento a Criança carente em creche no Munlciplo de AGRESTINAlPE.
Valor: R$ 100.(00,00

GND:3
Cancelar:

UO:33903
Funcional Programática: 15.081.0483.2593.0:101
Valor. R$100.0c0,OO

GND:3

A medida visa apoiar ações de atendimento Integral a crtança carente até 06 anos: guarda, saúde, higiene,
alimentação e educação, de forma articulada com a (amilia e a comunidade.
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INSTRUÇÕES NO VERSO
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ACfescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903, o Seguinte subprojeto:
15.001.0483.4640.lOCXX

Acresçentar:

UO:33003
Titulo: Apolo ao trabalho Infanto-Juvenil no Munlcfplo de AGRESTINAlPE
Valor: R$ 100.000,00

GND:3
Cancelar:

UO:33003
Funcional Programática: 15.081.0483.46«>.0002
Valor: R$ 100.000,00

GND:3

A medida visa apoiar ações voltadas a integração de crianças e adolescentes
carêntes à rede escolar e ao desenvolvimento enquanto cidadão em formação. Além de
proporcionar-lhes participação em atividades sócios pedagógicas. Visandoeliininar práticas
de trabalho escravisador de menores.
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Acreocont.... te PrognIml d. T_lho do Mlnlllfllo di PrtVldlnolo • Altlltlncla 800181- 33903, o seguinte IUbproJeto:
15.081.0483.04911.JOOO(
Acrescentar:

UO:33903
Titulo: A_lntograll C~11I9I1 lO Adol_ente no Munlclplo d. CUMARUIPE
V.1of: R$I00.000,oo
GND:3

Clnc:elar:
UO:33903
Funcionai Progttm6tlcl: 16.081.0483.04911.0028
V.lor. R$I00.000,OO
GND:3

A medida viii duenvo1vtr 196H dt A_tnOIl 800111, vonld.. pari o eduoaçlo e cunUIII de crtenç...
ldoI_OI. c:arent.. de 07 I1B lnot, lpoIIndo PloJttot qUI tnvolvtm rllOl901 de Iprendlzagem _ar e
desenvolvlme-nto de habilidade PlI'I • YidI,
P_b1llando eeslm I melhoria di qualldldi dt vldl do popullÇlo.
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Acrescente.se ao Programa de Trabalho do Ministério da PreVidência e Assistência 8oolal- 33903, o seguinte subprojeto:
15.001.0463.2593.xxxx
Acrescenlar:
UO:33903

Título: Atendimento a Criança carente em creche no Municfpio de CUMARUIPE
Valor: R$l00.000.00
GND:3
Cancelar:
UO: 33903

Funcionai Programática: 15.081.0483.2593.OC()1
Valor: R$100.COJ,OO
GND:3

A medida visa apoiar ações de atendimento Integral a ctiança carente ai' 015 anos: guarda, 68l1de. higiene,
allmentaçãQ e educação, de forma articulada com a (amflla e a comunidade.
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INSTRUÇÕES NO VERSO
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Acresoente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social - 3:BJ3, o Seguinte sUbprojeto:
15.C61.0483.4640.)()(xx

Acrescentar:
UO:33903
Titulo: Apolo ao trabalho lnfanto-Juvenil no Munlclpio de CUMARUlPE
Valor: R$ 100.000,00
GND:3

Cancelar:
UO: 33903
Funcionai Programática: 15.081.0483,46«),(002
Valor: R$ 100.000,00

GND:3

A medida visa apoiar ações voltadas a integração de crianças e adolescentes
carêntes à rede escolar e ao desenvolvimento enquanto cidadão em formação_ Além de
proporcionar-lhes participação em atividades sócios pedagógicas. Visando eliminar práticas
de trabalho escravisador de menores.
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Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Prevklência e Assistência 5oolal- 33903, o seguinte subprojeto:
15.001.0483.49I'.xxxx

Acrescentar:
UO:33903

Título: Assistência Integral a Criança e ao Adolescente no Munlclpio de SÃO JOSÉ DA COROA GRANDElPE.

Valor: R$ 100.000,00
GNO:3

Cancelar:
UO: 33OCl3
Funcionai Programática: 15.081.0483.4911.0028
Valor: R$ l00.CXXl,OO

GNO:3

A medida visa desenvolver ações de Asslstencla Social, voltadas para a educação e cultura de crianças e
adolescentes, carentes de 07 a 18 anos, apoiando projetos que envolvem reforços de aprendizagem escolar e
desenvolvimento de habilidade para a vida.
Possibilitando assim a melhoria de qualidade de vida da população.
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Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da PreVidência e Asslstênela Social- 33003, o seguinte subprojeto:
15.00 1.0483.2&l3.)()()()(

Acrescentar:
UO;33303
Titulo: Atendimento a Criança carente em creche no Munlclplo de S.J. DA COROA GRANOEIPE
Valor. R$100.0c0,OO

GND:3
Cancelar:

UO:33903
Funcionai Programática: 15.081.0483.2593.0::01
Valor: R$100.0c0,OO

GND:3

A medida visa apoiar ações de atendimento Integral a criança carente até 06 anos: guarda, saúde, higiene.
alimentação e educação, de forma articulada com a famllia e a comunidade.
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Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência 8oolal- 33303. o seguinte subprojeto:
15.001.0483.4640.xxxx

Acrescentar:
UO:33903

Título: Apolo ao trabalho Infanto-JuvenU no Munlcrplo de S.J. DA COROA GRANDEJPE
Valor: R$l00.axJ,OO
GND:3
Cancelar:

UO:33003

Funcionai Programática: 15.081.0483.4640.0C02

Valor: R$ 1CXHX:O,CO
GND:3

A medida visa apoiar ações voltadas a integração de crianças e adolescentes
carêntes à rede escolar e ao desenvolvimento enquanto cidadão em formação. Além de
proporcionar-lhes participação em atividades sócios pedagógicas. Visando eliminar práticas
de trabalho escravisador de menores.
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Acreacent. . ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Soclal- 33903, o seguinte subprojeto:
15.08t.0483.49t 1.lOOOC
Acrescentar:
UO:33903

Titulo: Ass!st6nc1a Integral a Criança e ao Adolescente no Munlclplo de CaslnhasIPE.
Valor: RS 100.000.00
GND:3

ConceIar:
UO:33903

Funcional Programática: 15.081.0483.4911.0028
Valor: RS 100.000,00
GND:3

A medida vi&a desenvolver aç6es de

A~~la Social, voltadas para a educação e cultura de cnanças e

edotescentes. carentes de 07 a 18 anos, apoiando projetos que envolvem reforços de aprendiZagem escolar e
desenvolvimento de habilidade para a vida.
Possibilitando assim a melhoria de qualidade de vida da população.
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Acreooent.... a. Programa de Trabalho do Mlnlsiliflo di p r _ o _4nc1l SocIal- 33Q03, • Ngulnte 1U1>I><010to:
t5.081.04832593.xxxx

Acrescentar.
UO:33903
Titulo: Atendimento a Criança carente em creche no MunJclplo de CealnhnlPE.
Valor: R$loo.lXXl.oo
GND:3

Cancelar:
UO:33903

FUncIOnai Programállca: 15.081.0483.2500.0001
Velor: R$ loo.lXXl,oo
GND:3

A medlde vIee epollr lÇ6H de Itendlmento Integral. crllnça carante Itj 06 ....: gulrda, .. Ode, higiene,
IlImentlçlo ,e educaçto, de forma .rtJculada com a flmllile I comunidade.
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Acr~nte-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Soeial- 33903, o seguinte subprojeto:

15.1))1.0483.4640.lOOO<

Acreseentar:
UO: 33903
Titulo: Apoio ao trabalho Infanto-Juvenil no Munieipio de CASINHASIPE

Vator: R$l00.000.00
GND:3
Cancelar:

UO:33903
Funclonal Programálica: 15.081.0483.4640.0002

Valor: R$
GND:3

A medida visa apoiaraçõe~'~~ltadas a integração de crianças e adolescentes
carêntes à rede escolar e ao desenvolvimento enquanto cidadão em formação. Além de
proporcionar-lhes participação em atividades sócios pedagógicas. Visando eliminar práticas
de trabalho escravisador de menores.
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Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33303, o seguinte subprojeto:
15.001.0483.4911.xxxx

Acrescentar:
UO: :nJ03
Titulo: Assistência Integral a Criança e ao Adolescente no Munlclplo de

sAo CAETANO/PE

Valor: R$ too.OOO,oo
GND:3

Cancelar:
UO::nJ03
Funçlonal Programática: 15.081.04S3.4911.0028
Valor: R$ l00.CXXl,OO
GND:3

A medida visa desenvolver ações de Assisfentfa Soelal, voltadas para a educação e cultura de crianças e
adolescentes. carentes de 07 a 18 anos, apoiando projetos que envolvem reforços de aprendizagem escolar e
desenvolvimento de habilidade para a vida.
Possibilitando assim a melhoria de qualidade de vida da população.
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Acrescente-se 80 Programa de Trabalho do Ministério d. Previdência e AssIstência SOCIaI_ 33903, o seguinte 8ub",wfet~:
15.0l1.0483.2593.lOOO<

Acrescentar:

UO:33903

Tilulo: Alendimenio a Criança carenla em creche no Munlclplo de Mo CAETANOIPE
Valor: R$ l00.CXXl.OO
GND:3

Cancela,;
UD: 33903
FuneJonal Programática: 15.OS1.0483.2593.CXXl1
Valor: RS100.CXXl.OO
GND:3

A medkia visa apoiar aç6es de atendimento Integral a criança carente até 06 anos: guarda, saúde, hiQlene,
alimentaçlo e edUCaçlo. de forma articulada com a famllla e a comunkfade.
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Acrescente-a8 ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Soclal- 33n3. o seguinte subprojeto:

t 5,OB l.0483,4640,)()OO(

Acrescentar:
UO: 339CXl
Titulo: Apoio ao trabalho Infanto-Juvenil no Munlcipio de SÃO CAETANOIPE

Valor. R$ 100,000,00
GND:3
Cancelar:

UO:339CXl
Funciona, Programática: 15.081.0483.46410:02

Valor. RS tOO,ooo,OO
GND:3

A medida visa apoiar ações voltadas a integração de crianças e adolescentes
carêntes à rede escolar e ao desenvolvimento enquanto cidadão em formação, Além de
proporcionar-lhes participação em atividades sócios pedagógicas, Visando eliminar práticas
de trabalho escravisador de menores,
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Acresoente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903, o seguinte subprojeto:
15.001.0483.4911.lOCXX

Acrescentar.
UO;33903

Tftulo: Assistência Integral a Criança e ao Adolescente no Municlpio de SAlGAOINHOIPE
Valor: R$ loo.OC(),oo

GND:3

Cancelar:
UD:33903

Fonclonal Programática: 15.081.0483.4911.0028
Valor: R$ l00,ox),OO

GND:3

A medida visa desenvolver ações de Asslstencla SoeIal, voltadas para a educaç!o e cunura de crianças e
adolescentes, carentes de 07 a 18 anos, apoiando projetos que envolvem reforços de aprendizagem escolar e
desenvolvimento de habilidade para a vida.
Possibilitando assim a melhoria de qualidade de vida da população.
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Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33003, o seguinte subprojeto:

tSJlll.0483.4640.JOOO(
Acrescentar:
UO:33903

TítulO: Apolo ao trabalho Infanto-Juvenil no Munlcfplo de SAlGAOINHOIPF.
Valor: R$ 100,CXX>,OO

GND:3

Cancelar:
UO:33903

Funcional Programática: 15.081.04S3.46410C02

Valor: R$ 100.COO,OO
GND:3

A medida visa apoiar ações voltadas a integração de crianças e adolescentes
carêntes à rede escolar e ao desenvolvimento enquanto cidadão em fonnação. Além de
proporcionar-lhes participação em atividades sócios pedagógicas. Visando eliminar práticas
de trabalho escravísador de menores.
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Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social·
Fundo Nacional de Assistência Social - o seguinte subprojeto:
Acréscimo:

U.O: 33.903 . Fundo Nacional de Assistência Social
Funcional Programática: 15.081.0483.4911.0054
Título: Assistência Integral a Criança e ao Adolescente em
Abaetetuba-PA
Valor: R$ 200.000,00
Mod. Aplicação: 40 (Município)
GND:3

Cancelamento:

U.O: 33.903 - Ministério da Previdência e Assistência Social
Funcional Programática: 15.081.0483.4911.0028· Assistência Integral
a Criança e ao Adolescente.
Valor: R$ 200.000,00
GND:3
Fonte: 151

r··-------------------

I

JU.TlFlCAÇAO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- - .

A assistência ao menor e ao adolescente nos municípios paraenses, é insuficiente
devido a falta e condições financeiras. E com a falta de recursos destinados ao atendimento
dos menores, agrava-se mais a situação dos que aguardam por assistência.
.
Com a aprovação de recursos orçamentários, para o município, será possível manter o
atendimento a crianças e adolescentes carentes.
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Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social Fundo Nacional de Assistência Social - o seguinte subprojeto:
Acréscimo:

V.O: 33.903 - Fundo Nacional de Assistência Social
Funcional Programática: 15.081.0483.4911.0094
Título: Assistência Integral a Criança e ao Adolescente em
Barcarena-PA
Valor: R$ 200.000,00
Mod. Aplicação: 40 (Município)
GND:3

Cancelamento:

I

V.O: 33.903 - Ministério da Previdência e Assistência Social
Funcional Programática: 15.081.0483.4911.0028 - Assistência Integral
a Criança e ao Adolescente.
Valor: R$ 200.000,00
GND:3
Fonte: 151

---------------------------JusnfflaçAo _____________________________

~

A assistência ao menor e ao adolescente nos municípios pamenses, é insuficiente
devido a falta de condições financeiras. E com a falta de recursos destinados ao atendimento
dos menores, agrava-se mais a situação dos que aguardam por assistência.
Com a aprovação de recursos orçamentários, pam o municipio, será possível manter o
atendimento a crianças e adolescentes carentes.
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Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social Fundo Nacional de Assistência Social· o seguinte subprojeto:
Acréscimo:

U.O: 33.903 • Fundo Nacional de Assistência Social
Funcional Programática: 15.081.0483.4911.0126
Título: Assistência Integral a Criança e ao Adolescente em
Breves-PA
Valor: R$ 70.000,00
Mod. Aplicação: 40 (Município)
GND:3

Cancelamento:

U.O: 33.903 • Ministério da Previdência e Assistência Social
Funcional Programática: 15.081.0483.4911.0028 - Assistência Integral
a Criança e ao Adolescente.
Valor: R$ 70.000,00
GND:3

Fonte: 151

r-----------------

JUSTIFlCAÇAo _ _ _ _ _- ' -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- - .

A assistência ao menor e ao adolescente nos municípios paraenses, é insuficiente
devido a falta de condições financeiras. E com a falta de recursos destinados ao atendimento
dos menores, agrava-se mais a situação dos que aguardam por assistência.
Com a aprovação de recursos orçamentários, para o município, será possível manter o
atendimento a crianças e adolescentes car~ntes.
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Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social Fundo Nacional de Assistência Social - o seguinte subprojeto:
Acréscimo:

V.O: 33.903 - Fundo Nacional de Assistência Social
Funcional Programática: 15.081.0483.4911.0128
Titulo: Assistência Integral a Criança e ao Adolescente em
Cachoeira do Arari-PA
Valor: R$ 70.000,00
MoJ. Aplicação: 40 (Município)

GND:3
Cancelamento:

V.O: 33.903 - Ministério da Previdência e Assistência Social
Funcional Programática: 15.081.0483.4911.0028 - Assistência Integral
a Criança e ao Adolescente.
Valor: R$ 70.000,00

GND:3
Fonte: 151

r---------------------Ju.n~o

_________________

~

A assistência ao menor e ao adolescente nos municípios paraenses, é insuficiente
devido a falta de condições financeiras. E com a falta de recursos destinados ao
atendimento dos menores, agrava-se mais a situação dos que aguardam por assistência.
Com a aprovação de recursos orçamentários, para o município, será possível manter o
atendimento a crianças e adolescentes carentes.
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TEXTO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social Fundo Nacional de Assistência Social - o seguinte subprojeto:
U.O: 33.903 - Fundo Nacional de Assistência Social
Funcional Programática: 15.081.0483.4911.0134
Título: Assistência Integral a Criança e ao Adolescente em
Castanhal-PA
Valor: R$ 200.000,00
Mod. Aplicação: 40 (Município)
GND:3

Cancelamento:

U.O: 33.903 _ Ministério da Previdência e Assistência Social
Funcional Programática: 15.081.0483.4911.0028 - Assistência Integral
a Criança e ao Adolescente.
Valor: R$ 200.000,00
GND:3
Fonte: 151

, - - - - -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ JV$TIFJCAçAO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

~

Acréscimo:

A assistência ao menor e ao adolescente nos municípios paraenses, é insuficiente
devido a falta de condições financeiras. E com a falta de recursos destinados ao atendimento
dos menores, agrava-se mais a situação dos que aguardam por assistência.
Com a aprovação de recursos orçamentários, para o município, será possível manter o
atendimento a crianças e adolescentes carentes.
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Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social Fundo Nacional de Assistência Social - o seguinte subprojeto:
Acréscimo:

V.O: 33.903 - Fundo Nacional de Assistência Social
Funcional Programática: 15.081.0483.4911.0004
Titulo: Assistência Integral a Criança e ao Adolescente no Estado e Municipios
DoPará-PA
Valor: R$ 2.000.000,00
Mod. Aplicação: 30 (Estado)
GND:3

Cancelamento:

V.O: 33.903 - Ministério da Previdência e Assistência Social
Funcional Programática: 15.081.0483.491 L0028 - Assistência Integral
a Criança e ao Adolescente.
Valor: R$ 2.000.000,00
GND:3

Fonte: 151

------------------__

JUan~AO

_____________________________

~

A assistência ao menor e ao adolescente no Estado e nos Municipios paraenses, é
insuficiente devido a falta de condições financeiras. E com a falta de recursos destinados ao
atendimento dos menores, agrava-se mais a situação dos que aguardam por assistência.
.
Com a aprovação de recursos orçamentários, para o municipio, será possível manter o
atendimento a crianças e adolescentes carentes.
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TEXTO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social Fundo Nacional de Assistência Social - o seguinte subprojeto:
Acréscimo:

U.O: 33.903 - Fundo Nacional de Assistência Social
Funcional Programática: 15.081.0483.4911.0182
Título: Assistência Integral a Criança e ao Adolescente em
Ponta de Pedras-PA
Valor: R$ 70.000,00
Mod. Aplicação: 40 (Município)
GND:3

Cancelamento:

U.O: 33.903 - Ministério da Previdência e Assistência Social
Funcional Programática: 15.081.0483.491 i .0028 - Assistência Integral
a Criança e ao Adolescente.
Valor: R$ 70.000,00
GND:3
Fonte: 151
"

r - - - - - - - - - - - - - - -___ JusTlFICAçAo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _---,

A assistência ao menor e ao adolescente nos municípios paraenses, é insuficiente
devido a falta de condições financeiras. E com a falta de recursos destinados ao atendimento
dos menores, agrava-se mais a situação dos que aguardam por assistência.
Com a aprovação de recursos orçamentârios, para o município, será possível manter o
atendimento a crianças e adolescentes carentes.
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Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social Fundo Nacional de Assistência Social - o seguinte subprojeto:
Acréscimo:

U.O: 33.903 - Fundo Nacional de Assistência Social
Funcional Programática: 15.081.0483.4911.0192
Titulo: Assistência Integral a Criança e ao Adolescente em
Senador José Porfirio-PA
Valor: R$ 70.000,00
Mod. Aplicação: 40 (Município)
GND:3

Cancelamento:

U.O: 33.903 - Ministério da Previdência e Assistência Social
Funcional Programática: 15.081.0483.491 i.0028 - Assistência Integral
a Criança e ao Adolescente.
Valor: R$ 70.000,00
GND:3
Fonte: 151

, - - - - - - - - - - - - - - - - - JUSTlflCloOÁO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- - ,

A assistência ao menor e ao adolescente nos municipios paraenses, é insuficiente
devido a falta de condições financeiras. E com a falta de recursos destinados ao atendimento
dos menores, agrava-se mais a situação dos que aguardam por assistência.
Com a aprovação de recursos orçamentários, para o municipio, será possivel manter o
atendimento a crianças e adolescentes carentes.
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TEXTO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social Fundo Nacional de Assistência Social - o seguinte subprojeto:

,
Acréscimo:

U.O: 33.903 - Fundo Nacional de Assistência Social
Funcional Programática: 15.081.0483.4911.0194
Título: Assistência Integral a Criança e ao Adolescente em
Soure-PA
Valor: R$ 70.000,00
Mod. Aplicação: 40 (Município)
GND:3

Cancelamento:

U.O: 33.903 - Ministério da Previdência e Assistência Social
Funcional Programática: 15.081.0483.4911.0028 - Assistência Integral
a Criança e ao Adolescenie.
Valor: R$ 70.000,00
GND:3
Fonte: 151

r----------------

20~79

JUSTlneAÇ40 _ _ _ _ _ _ _• _ _ _ _ _ _ _ _~

A assistência ao menor e ao adolescente nos municípios paraenses, é insuficiente
devido a falta de condições financeiras. E com a falta de recursos destinados ao
atendimento dos menores, agrava-se mais a situação dos que aguardam por assistência.
Com a aprovação de recursos orçamentários, para o município, será possível manter o
atendimento a crianças e adolescentes carentes.
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TEXTO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social Fundo Nacional de Assistência Social - o seguinte subprojeto:
Acréscimo:

U.O: 33.903 - Fundo Nacional deAssistência Social
Funcional Programática: 15.081.0483.4911.0134
Título: Assistência Integral a Criança e ao Adolescente em
Castanhal-PA
Valor: R$ 200.000,00
Mod. Aplicação: 40 (Município)
GND:3

Cancelamento:

U.O: 33.903 - Ministério da Previdência e Assistência Social
Funcional Programática: 15.081.0483.491 j .0028 - Assistência Integral
a Criança e ao Adolescente.
Valor: R$ 200.000,00
GND:3
Fonte: 151

r-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ JUSTIFlCAÇAO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- - ,

A assistência ao menor e ao adolescente nos municípios paraenses, é insuficiente
devido a falta de condições financeiras. E com a falta de recursos destinados ao
atendimento dos menores, agrava-se mais a situação dos que aguardam por assistência.
Com a aprovação de recursos orçamentários, para o município, será possível manter o
atendimento a crianças e adolescentes carentes.
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Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social Fundo Nacional de Assistência Social - o seguinte subprojeto:
Acréscimo:

U.O: 33.903 - Fundo Nacional de Assistência Social
Funcional Programática: 15.081.0485.2596.0096
Título: Apoio a Pessoa IdosalFundação Papa João XXII em
Belém-PA
Valor: R$ 100.000,00
Mod. Aplicação: 40 (Município)
GND:3

Cancelamento:

U.O: 90.000 - Reserva de Contingência.
Funcional Programática: 99.999.9999.9999.0001 - Reserva de
contingência
Valor: R$ 100.000,00
GND:8
Fonte: 151

r---------------·-

JUSTIFlCAÇAO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- - ,

o apoio ao idoso na Fundação Papa João XXII em Belém-PA, é muitó precário, não
dispondo de recursos suficientes para atender os idosos.
Os recursos orçamentários conseguidos por esta casa constituem elemento primordial
para viabilizar o bem-estar fisico e mental de idosos que dependem deste atendimento
assistencial.
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TEXTO

Acrescente-se ao Programa de Tmbalho do Ministério da Previdência e Assistência Social Fundo Nacional de Assistência Social - o seguinte subprojeto:
Acréscimo:

U.O: 33.903 - Fundo Nacional de Assistência Social
Funcional Programática: 15.081.0485.2596.0005
Titulo: Apoio a Pessoa Idosa no Estado e Municípios do
Pará-PA
Valor: R$ 1.000.000,00
Mod. Aplicação: 30 (Estado)
GND:3

Cancelamento:

U.O: 90.000 - Reserva de Contingência.
Funcional Programática: 99.999.9999.9999.0001 - Reserva de
contingência
Valor: R$ 1.000.000,00
GND:8
Fonte: 151

r-----------------JUSTIFlCAÇAo------_________----,

o apoio ao idoso no Estado e Municípios do Pará, é muito precário, não dispondo de
recursos suficientes para atender os idosos.
Os recursos orçamentários conseguidos por esta casa constituem elemento primordial
para viabilizar o bem-estar flsico e mental de idosos que dependem deste atendimento
assistencial.
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Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da PreviÔncia e AssistÔncia Social33903, o seguinte subprojeto:
Acrescentar:
UO: 33903
Titulo: AssistÔncia Integral a Criança e ao Adolescente no Município de .~~~~~~~~ ••••••
Valor: R$ 100.000,00
GND:
4
Cancelar:
UO:33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4911.0028
Valor: R$ 100.000.00
GNO: 3

ESTA EME~OA VISA ATENDER COM AÇOES ESPEC!FICAS, NOSSAS CRIANÇAS CARENTES,
PRINCIPALMENTE AS QUE SE ENCONTRAM FORA DAS ESCOLAS E AOS
ADOLESCENTES,
TENTANDO DESVINCULAR SUAS VIDAS DA OCIDCIOAOE, O QUAL SE ALASTRA EM NOSSO
MUNIC!PID.
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Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da
33903, o seguinte subprojeto:

Previd~ncia

DE
e Assistªncia Social -

Acrescentar:

UO: 33903
Titulo: Assistªncia Integral a Criança e ao Adolescente no Município da
Valor: R$ 100.000,00
Mod: :40
GND:

~~lQ

4

Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4911.0028
Valor: R$ 100.000,00

ESTA EMENDA VISA ATENDER COM AÇOES ESPEC1FICAS, NOSSAS CRIANÇAS
CARENTES, PRINCIPALMENTE AS QUE SE ENCONTRAM FORA DAS ESCOLAS E
AOS ADOLESCENTES, TENTANDO DESVINCULAR SUAS VIDAS DA oCIoCIoAoE,
O QUAL SE ALASTRA EM NOSSO MUNIC1PIo.
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Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social· 33903, o seguinte
subprojeto:
.
15.081.0483.49".XXXX •
Acrescentar.
UO: 33903
.
. • . IntegraI a CrIança e ao AdoIescente no M"
. de .........................................
ABAlARA
Titulo:
Asslstencla
UnlClplO
..
Valor: R$ .~.a •.OO.Q.,.QO
Mod:

GNO:

404

Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4911.0028
Valor: R$ 50. !lOfl, 'Cf1
GND:3

ESTA EMENDA VISA ATENDER COM AÇOES ESPECIFICAS, NOSSAS CRIANÇAS
CARENTES, PRINCIPALMENTE AS QUE SE ENCONTRAM FORA OAS ESCOLAS E
AOS ADOLESCENTES, TENTANOO DESVINCULAR SUAS VIDAS OA OCIOCIDnD~,
o QUAL SE ALASTRA EM NOSSO MUNICIPIO •.
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Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência I
Assistência Social- 33903, o seguinte:
!
StJbprojeto:
15.001.0483.2593.xxxx

IIcrescentar:
UO:33903

Titulo: Atendimento a Criança Carente em Creche no Municlpio de Farias 8rito.
Valor: 100.000,00
~Iod:

GNO:

1.04

Cancelar:
UO: 33903

funcional Programática: 15.081.0483.2593.0001
Valor: 100.000,00
GND: 3

cri

Com a aprovação desta emenda, estaremos proporcionando as nossa
Hllr;as carentes, melhor forma de atendimento com a família e nossa comunidade t em ações conveniadas.
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Acrescente-se ao Programa de Trabalho du Minis é i

DE 01

So

33903, o seguinte:

Subprojeto:
15.081.0483.2593.

Acrescentar:
UO:33903

Título: Atendimento a Criança Carente em Creche no Município de !aóoeiro.·
Valor: R$ 100.000,00
Mod:
GNO:

404

Cancelar:
UO: 33903

Funcional Programática: 15.081.0483.2593.0001
Valor: 100.000,00
GNO:

3

Com a aprovaçso desta emenda , estaremos proporcionando as nossas
crianças carentes, melhor forma de atendimento com a família e nossa comunidade, com ações conv8niadas.

I
I

íiIêiiOO

33450
"lA

.UJOB/99

HO.EPOP~OO'AA

II
i
i

,
c

-

J

.J

I i ~~ I

Rommel Fei 6
..

.J\

."

~~ ~
v

i

,~

I PSOB

20888 Quinta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

EMENDA - 0172
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

INSTRUÇÕES NO VERSO

PL 0008/99-CN

i ~

PLN NeB/99-CN

01

DE 01

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previd.ência e Assistência Social· 33903. o seguinte
Ubprojeto:
5.081.0483.2593.xxxx
Crescentar.
UO: 33903
...
I h i AO ina
Titulo: Atendimento a Criança Carente em Creche no MumctplO de ............ ,,,;,,,, ... ,, ..... ,, .. ,,.,,.,,
Valor: R$ ,~,~,:,~.~,~,!.oo
Mod: 40
GNO:
:ancelar.
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483,2593,0001
Valor: R$ 51).000,00
GNO: 3

Com a aprovação desta emende, estaremos proporcionando as
nossas crianças carentes, melhor forma de atendimento com a família
e nossa comunidade, com ações conveniadas .

I
II

C6iiiiõ

33450
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DIÁRIO 00 SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

EMENDA·0173
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

PL 0008/99-CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

uêiit6 DI 1l: ,.....~

I
!

Ni8 /99·CN
IN,STRUÇÕES NO VERSO I L -_ _ _ _PLN
_ _- - - - - - - - !
~

01 DE01

____________________~______________-ww~#x~_________________ ·_'__________________

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência
e Assistência Social- 33903, o seguinte:
Subprojeto:
15.0B1.04B3.2593.xxxx
Acrescentar:

UO: 33903
Título: Atendimento e Crian9a Carente em Creche no Município de Acopiara.
Valor: 100.000,00
Mod: 401

li

GNO:

Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.2593.0001
Valor: 100.000,00
GNO:

I

I

3

Com a aprovação deete emanda, estaremos proporcionando as nossas
crianças carentes, melhor forma de atendimento com .faml1ia e nossa
comunidade, com ações conveniadas.

iiiiOõ
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

EMENDA - 0174
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

IINSTRUCÔESNOVERSO

I!

PL 0008/99-CN

Pi.NN~/:.ê~ PLt-l

lUT

NQS/99

.

I

01

P-..

DE 01

Acrescente-se ao Programa de Trabalho dciMinistério da Previdência e Assistência Social· 33903, o se·g~-'uin';;t~e....!::::-~-l~

I !SUDproJelo:
15.081.0483.2593.xxxx
~crescentar.

;

UO: 33903
Título: Atendimento a Criança Carente em Creche no Município de .. ).P..~.~.\'l.tÜ!!'............... :
Valor: A$ ~!}"..IJ.!).Ç].,.O o
Mod: 40 I.
GND: Lf

Cancelar.
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.2593.0001
Valor: R$ 50. ono, 00
GND:3

o

Com a aprovação desta emenda, estaremos proporcionando as
nossas crianças carentes, melhor forma de atendimentd com a familia

11

I,

,

e nossa comunidade, com ações conveniadas.

I

I

~.~==============---____-'I
33;~
TA

Rommel Feijó
C _--1----'\

EJI

Agosto de 1999

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19 20?91

EMENDA· 0175
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

PL 0008/99-CN

,

"íiõi1o DE ..t: 1fI"IY!.l\'

, I
INSTRUÇÕES NO VERSO I I

I

PLN N2 8/99·CN
..

,

."""

I

!

(11

DE O',

,hN.,..on'o.sel!(, P'Mrama de Trabalho do Ministério daP!.e:.:~~ncla e Assistência Social· 33903 o seguinte

ubprojelo:
5.081.0483.2593.lOOCX
Crescentar.
UO: 33903
...
I c6
Titulo: Atendimento a Criança Carente em Creche no MuntClpto de .............. ,.. ,........................
Valor: R$ .~.~.:.~.g.9..,.o~
Mod: 404
GND:
~ncelar.

UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483,2593.0001
Valor: R$ 50. ono, no
GND:3

M1'f1C1Çl.-J

,

aoravação desta emenda, estaremos proporcionando as
nossas C:- Ü:. iças carentes, melhor forma de atendimento com ~ família
e nossa comunidade, com ações conveniadas.
':om

.-

I

êCiêiOO

33450

....

J..l./08/99

Ii

lc

Co
I ~i

1'1011.00 P.w.AlIVO'AR

RommelFei ió

,
'.

,

-

\
I

\

0--.

~"""

r-'

'

\

'I

v

~(
\

I

I

,""'"

jPS08

,II

I

DJÁRlO DO SENADO FEDERAL

20892 Quinta-feira 19
•.

Agosto de 1999

I

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

í

EMENDA -0176

II

CMPOPF • MENSAGEM 0631/99 - CN

PL 0008/99-CN

L

~=IN=S~T~R;U~Ç~Õ;E;S~N~O~V~E~R=S=O~I_~b·======~~P~LN=~=N~~~·~_g~ii~.ê_ON________~i ! n1

DE 01

nte-se ao Proorama de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social· 33903, o selluinte

Crescentar:
UO:33903
Título: Atendimento a Criança Carente em Creche no Municipio de .. i;.r..~.J;,\1 ..... " .......... "....... .
Valor: R$ .R.O .•.R,I;l1l.. oo
Moo: 40 /.
GNO: 1 't
~celar.

UO: 33903
FunCional Programática: 15.081.0483.2593.0001
Valor: R$
GNO:3

I
Com a aprovação desta enlenda, estaremos proporcionando as

I"

nossas :rianças carentes, melhor forma de atendimento com a família
e nossa comunidade, com ações conveniadas.
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

EMENDA - 0177
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

INSTRUÇÕES NO VErI~;O

PL 0008/99-CN

PL_N_N_g_â!_~_.C_N________~1 1~~;~;~l~J

L -________

tiX10

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social· 33903, o seguinte
subprojelo:
15.081.0483,2593.xxxx

Acrescentar:
UO: 33903
Titulo: Atendimento a Criança Carente em Creche no Município de ".ç.l).fl.m~}),C.!!""""""""
Valor: R$ "s.o",OOQ., 00
Mod: 40
GND:

4

Cancelar:
UO: 33903

Funcional Programática: 15.081.0483,2593.0001
Valor: R$ 50.000,00
GND:3

COM A APROVAçno OESTA EMENDA, ESTAREMOS PROPORCIONANDO A NOSSAS
CRIANÇAS CARENTES, MELHOR FORMA DE ATENDIMENTO COM A FAM1LIA
E NOSSA COMUNIDAOE COM AÇOES CONVENIADAS.

Cõíiêiõ

3345-0
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l

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

Agosto de 1999

EMENDA·0178
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

PL 0008/99-CN

I INSTRUÇÕES NO VERSO IIL _ _ _ _ _Pí._·N_N_~·_~_'99_~ê_ON--,_ _ _--1! LI---"1,-!::';~1~-l
Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da P:~idência e Assistência Social: 33903, o seguinte
SUbprojeto:

15,081.0483,2593.xxxx
Acrescentar.
UO:33903
Título: Atendimento a Criança Carente em CreJ1e no Município de .~.~~,~."º.kI~.I?~""""",,.
Valor: R$ .9.[1.• 0.01l.DO
Mod: 4C[
GND: I
Cancelar.
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.2593.0001
Valor: A$ 50.000,00
GNO: 3

COM A APROVAçno DESTA EMENDA, ESTAREMOS PROPORCIONANDO A NOSSAS
CRIANÇAS CARENTES, MELHOR FORMA DE ATENOIMENTO COM A FAMfLIA
E NOSSA COMUNIDADE COM AÇOES CONVENIADAS.
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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Quinta-feira 19 20895

EMENDA - 0179

E CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

!INSTRUÇÕES NO VERSO

II

PL 0008/99-CN

P_i.~_N_N_~·8_..i9_9_.C_N_ _ _ ___'

L _____

I

1 DE 1

lUtO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Soclal- 33903, o seguinte
subprojeto:
lS.081.0483.2593.xxxx
Acrescentar:

U~: 33903 .. . '
...
POTENGI
TItulo: AtenOlmento a Criança Carente em Creche no MumclplO de ................ " ...................... ..

Valor: R$ .5.0 .•. 0..00..00.
Moo: 40 I.
GND:

'i

Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.2593.0001

Valor: R$ 50.000,00
GND:3
.
,

COM A A~ROVAÇAO DESTA EMENDA, ESTAREMOS PROPORCIONANDO A NOSSAS
CRIANÇAS CARENTES, MELHOR FORMA OE ATENOIMENTO COM A FAMtLIA E NOSSA
COMUNIOAOE COM AÇOES CONVENIADAS.
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

~

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

L

Agosto de 1999

EMENDA - 0180
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

PL 0008/99-CN

IINSTRUÇÕES NO VERSO I IL.I_____P_LN_N_~'_8i_99-C
...... N
_ _ _ _--'I 1. . 1_1:. :'~: :. E1,---,
_o

ACl8scenta·se ao Programa de Trabalho do Minlstérto da P7~~fdência e Assistência Social. 33903, o seguinte
subprojeto:
15.081,0483,4640,xxxx
Acrescentar:

UO:~903
..
JUAZEIRO DO NORTE
Título: Apoio ao Combate ao Trabalho Infanto-Juvenll no Mumclplo de ................... ..
Valor: AS .. ~.!l,•. !l.!l!1,' 00
Mod: 40 I.
GNO: "1
cancelar:

UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4640.0002

Valor: RS

50.000,00

GNO:3

.. ........
,

I,

ESTA EI'!ENDA VISA ATENDER AS CRiANÇAS QUE TRABALHAI'! NA RUA PRATICANDO .'
O CAR.REGO ( TRANSPORTE DE I'!ERCADORIAS EI'! CARROS DE 1'1110 )ND COl'llÔRCIO,
EI'! FEIRAS LIVRES, I'!ERCADDS E ETC ••• , TRBALHO ESTE QUE AFASTAI'I ESSAS
CRIANÇAS DAS ESCOLAS, TIRANDO DESTA FORI'!A CONDIÇOES DE UI'I EXITO FuiuR~
EI'I SUAS VIDAS

\

~,

<

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

Quinta-feira 19 ?0897

EMENDA - 0181
CMPOPF - MENSAGEM 0631/9~ . CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

PL 0008/99-CN

I INSTRUÇÕES NO VERSO! !L-_.,--___P_L_N_N_~'8_;9_~_~C_N________I1

rL.._..!..1"!!!O·::..:1_....J

mro

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social. 33903, o seguinte
subprojeto:

16,081,0483,4S40.xxxx
Acrescentar:
UO: 33903
Título: Apolo ao Combate ao Trabalho Infanto·Juvenil no Município de .. ~.~~.T.~.......
Valor: A$ ..!i.P..,.P'.!W.• 00
Mod: 40 /.
GND: '1
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4640.0002

Valor: AS 50.000,00
GND:3

........,...
ESTA EMENOA VISA ATENOER AS CRI\LNÇAS QUE TRABALHAM NA RUA PRATICAIIDD
O CARREGO (TRANSPORTE DE MERCADORIAS EM CARROS DE MRD)NO
CDM(RCIO,
EM FEIRAS LIVRES, MERCADOS E ETC ••• , TRABALHO ESTE QUE AFASTAM ESSAS
CRIANÇAS DAS ESCOLAS, TIRANDO DESTA FORMA CONDIÇOES DE UM EXITO FUTURO
EM SUAS VIDAS.
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

EMENDA - 0182
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

INSTRUÇÕES NO VERSO

PL 0008/99-CN

~_________P_~_N_N_~_~_'gru_9-_C_N________~1 ~1 ~1~~D:~1__~
__

1m1>

.

Acrescente·se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social. 33903, o seguinte
subprojeto:

i
..

15.081.0483,4640.xxxx
Acrescentar:
UO:33903
Título: Apoio ao Combate ao Trabalho Infanto-Juvenil no Município de .. ê.~,~~.~,~.H.A
Valor: A$ ..~J).A.O,Q.Q., oo
Mod: 40
GNO:

4

Cancelar:

UO: 33903
Funcional Programática: 15,081.0483.4640.0002
Valcr:AS 50.000,00
GNO:3

ESTA EMENOA VISA ATENOER AS' CRIANÇAS QUE TRABALHAM NA RUA,PRATICANDO o CARREGO (TRANSPORTE DE MERCADORIAS EM CARROS DE Mno) NO
COM(RCIO, EM FEIRAS LIVRES, MERCADDS E ETC ••• , TRABALHO ESTE QUE
AFASTAM ESSAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS, TIRANDO DESTA FORM' CONDIÇOES
DE UM EXITO FUTURO EM SUAS VIDAS.
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')

EMENDA - 0183

I

INSTRUÇÕESNOVE~SQ

i

I

CMPOPF, MENSAGEM 0631/99 - CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

[

PL 0008/99-CN

I

ptN
__fiN_6:_â_~
__C_N________~

LI__________

TIJ10

_

••_

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social· 33903, o seguinte
subprojeto:
15.081.0483.4911,XXXX
Acrescentar:
UO: 33903
Titulo: Assistência Integral a Criança e ao Adolescente no Municfplo de .i},~~~'!'~" .."" .. ,...... "." .. ,..
Valor: R$ :1,1;1 •.1;100.,.00
Mod: 40 I
GND: 'i
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15,081.0483.4911.0026
Valor: A$ 50.000,00
GND:3

ESTA EMENDA VISA ATENDER COM AÇOES ESPECiFICAS, NOSSAS CRIANÇAS
CARENTES, PRINCIPALMENTE AS QUE SE ENCONTRAM FORA DAS ESCOLAS E
AOS ADOLESCENTES, TENTANDO DESVINCULAR SUAS VIDAS DA OCIOCIDADf',
O QUAL SE ALASTRA EM NOSSO MUNIC1PIO.

.•••

·

DlARIO DO SENADO FEDERAL

20900 Qulnta-relra 19

Agosto de 1999

EMENDA - 0184
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

[INSTRUÇOES NO VERSO

II

PL 0008/99-CN

L____

p_LN_"_'N_~'8_"/9_9--_.C_N_ _ _ _...J

'''''''
1 DE 1

TUTO

Acrescente.se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903, o seguinte
aubproJeto:
16.081.0483.4911.XXXX •
Acrescentar.
UO:33903
t I a CIr ança e ao AdoIesce nte noM UntClplO
.•. de ..........................................
Ml\ElRITI (MAURITI)
SI nela Inegra
.
Tltul O.'Asslê'

I

Valor: RS Ji.~.,.!l/)Jl .• 00
Mod: 40 /,

GND:

'1

Cancelar:
UO:33903
Funcional Programátlce: 15.081.0483.4911.0028
Valor: R$ 60.000,00
QNC:3

,I

ESTA EMENDA VISA ATENDER COM AÇOES ESPEC!FICAS, NOSSAS CRIANÇAS
CARENTES, PRINCIPALMENTE AS QUE SE ENCONTRAM FORA OAS ESCOLAS E
AOS ADOLESCENTES, TENTANDO DESVINCULAR SUAS VIDAS DA OCIOCIDADE,
OQUAL SE ALASTRA EM NOSSO MUNIC!PIO.

.,
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19 20901

EMENDA - 0185
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

PL 0008/99-CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

INSTRUÇÕES NO VERSO

C---- --;LNEi;;~;99~CN
TUlO

Acrescenle·se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social· 33903, o seguinte
subprojeto:
15.081.0483.2593.xxxx
Acrescentar:
UO: 33903
Título: Atendimento a Criança Carente em Creche no Município de l!lªIl.UN.\iIl................. ..
Valor: RS .~Il • .uO.(I...
Mod: 40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.2593.0001
Valor: RS;O _000
GND:3

Assistência integral à criança e ao adolecente com vistas a
reduzir o elevado número de crianças e adolecentes sem
alternativas de renda própria para suas famílias no município
de Tabatinga-AM.

co"'"

II

H06iEOO PARl..UIOOAA

DEP. PAUDERNEY AVELINO

20902 Quinta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

EMENDA - 0186
I

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

INSTRUÇÕES NO VERSO

I

L

[

CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

PL OOOB/99-CN

P_i._'N__N_~E_~_99_":c_N_ _ _ ___I1 L-1_1:"'::';'":::"E1!------l

_____

"'""
Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência
e Assistência Social - 33903, o seguinte
subprojeto:
15.081.0483.4640.xxxx
Acrescentar:
UO: 33903
. ao Combate ao -I rabaIh Otnfanto-J uvem'I no Mumclplo
... de ...................
BENJAMIN
· . ApOIO
.. CONSTANT
TItulo.
Valor: RS SU.Il!l.O ...
Mod: 40
GND:3
Canceiar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4640.0002
Valor: RSSo. 000
GND:3

,UOTF>C.<Ç.<O

Assistência integral à criança e ao adolecente com vistas a
reduzir o elevado número de crianças e adolecentes sem
altemativasde renda própria para suas familias no município
de Benjamin Constant-AM.

CO<IIOO
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I

HOME DO 'JJW..tUIlHTAA .

10EP. PAUOERNEY AVELINO
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mÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

[

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

;

-

IINSTRUÇOES NO VERSO

Quinta-feira 19 20903

EMENDA - 0187
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

P:' 0008/99-CN

P_L~_N_flN_~_'8_/9_9_·~_C_N__________~1 ~1 ~1~P::~1__~

L-__________

__

TEm>

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903, o seguinte
subprojeto:
15.081.0483.4640.xxxx
Acrescentar:
UO: 33903
Título: Apoio ao Combate ao Trabaiho Infanto-Juvenil no Município de .E1RWiEP..E
Valor: RS .SU_UOll ..
Mod: 40
GND:3
Canceiar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4640.0002
Valor: RS 50.000
GND:3

Assistência integral à criança e ao adolecente com vistas a
reduzir o elevado número de crianças e adolecentes sem
alternativas de renda própria para suas fanúlias no municipio
de Eirunepé-AM.

----'"

HOtIE DO PA.RUJIiHJAR

OEP. PAUOERNEY AVELINO

I~I

20904 Quinta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

, .'

l

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

I

INSTRUÇÕES NO VERSO

I

Agosto de 1999 .

EMENDA - 0188
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

PL 0008/99-CN

P_L_N"_N_~'8_"/9_9_~C_ON_ _ _ _-l1 _1:.::'~=-E1!.--l

L I_ _ _ _ _

l-I

;mo

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social - 33903. o seguinte
suborojeto:
15.081.0483.2593.xxxx

I

! Acrescentar:
UO: 33903

-'1'
'
' . .ae .........................................
COOAJqs
i I UIO: A
tenolmento
a C'fiança Carente em C'
recne no M'
UnlC'~IO
.
Valor: RSli.P..,.9,;!.O.....
Moa: 40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
FunCionai Programálica: 15.081.0483.2593.0001
Valor: RS 50.000
GND:3

... ,I.'

Assistência integral à criança e ao adolecente com vistas a
reduzir o elevado número de crianças e adolecentes sem
alternativas de renda própria para suas famílias no município
de Codajás-AM.

I

~EP_

NOME 00 PARLUlOO.lR

PAUDERNEY AVELINO

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

I
r

Quinta-feira 19 20905

EMENDA - 0189

L

E CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

INSTRUÇÕES NO VERSO

I

PL 0008199-CN

P_L_N_ETN_~'_BÍ99-_,.,_C_N_ _ _ ___.J1 _l:...:'~:::...E1,--....J

L I_ _ _ _ _

1-1

1U1O

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903, o seguinte
subprojeto:
15.081.0483.4911.xxxx .
Acrescentar:
UO: 33903
-'t
't'encla
'I ntegral'C'
M
" oe
, ..........................................
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA
11 UIo: A5515
a fiança e ao AdoI
escente
no 'unlc1Plo
.
Valor: RS ..?9.,..
Mod: 40
GND:3

ºP'.º ..

Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4911.0028
Valor: RS 50 _000
'
GND:3

I

Assistência integral à criança e ao adolecente com vistas a
reduzir o elevado número de crianças e adolecentes sem
alternativas de renda própria para suas faoúlias no milllicípio
de Silo Gabriel da Cachoeira-AMo

êõiióo

I
I.

~EP

I

OA"

Il~/o8/-'!.?

,

,

Hõíil DO ,iAUliiiriAR

•. PAUOERNEY AVELINO

I~ll

,..,.,.
PFL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

20906 Quinta-feira 19

Agosto de 1999

EMENDA - 0190
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

I

INSTRUÇÕES NO VERSO

I

PL 0008/99-CN

P_L_N_N_~E8_/9_9_.C_N_ _ _ __.J"'____'1c.::'~;;..E1'__..J

L - 1_ _ _ _ _

""O

Acrescente-se ao Programa de TrabalhO do Ministério da Previdência e ASSistência Social - 33903. o segUinte
suborojeto:
15.081.0483.2593.xxxx
Acrescentar:
UO: 33903
-"
..
BARCELOS
IltUlO: Atenolmemo
a C'
,'lança Carente em C'
recne no M····
umclplo ae ........................................
..
Valor: RS .~.!l .•.
MOd: 40
GND:3

º.ºº. .

Canceiar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.2593.0001
Valor: RS 50.000
GND:3

.USlft:J,UO

.

~

•

d

.

Assistência integral à criança e ao adolecente com vistas a
reduzir o elevado número de crianças e adolecentes sem
alternativas de renda própria para suas fanúlias no município
de Barcelos-AM.

c.....

II

~______~
OATA

13

I 08/

99

/IIOIIE Dõ 'ARl.oWOO'.M

OEP. PAUDERNEY AVELINO

I~

l,---p_P~_...J

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

Quinta-feira 19 20907

EMENDA - 0191
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

PL 0008/99-CN

!

_ .. _-.J

I

INSTRUÇÕES NO VERSO

i

P_L_N_~N_~_!B_í9_9_~C_ON__________~1

L -__________

L I_ _

~1~P~~E~1__~

TEXTO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903. o seguinte
suborojeto:
15.081.0483.4911.xxxx
Acrescentar:
UO: 33903
,ílulo: Assistência Integral â Criança e ao Adolescente no Município de llJ.Q .. P.ll.!;19... 9.A ... &.Y./l..
Valor: AS DU .•. o{;lO ....
Mod: 40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4911.0028
Valor: RS 50.000
GND:3

.U$TfICJ,ÇAO

Assistência integral à criança e ao adolecente com vistas a
reduzir o elevado número de crianças e adolecentes sem
alternativas de renda própria para suas famílias no município
de Rio Preto da Eva-AM.

/

eooao

I

Agosto de 1999

DIÁRlO DO SENADO FEDERAL

20908 Quinta-feira 19

EMENDA - 0192
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

PL 0008/99-CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL
[

INSTRUÇÕES NO VERSO

I L.1_____P_í._'N_N_~_E8_;9_~_C_N_ _ _ ___'II'__=1..;;.';"_'1'___'
rmo

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903, o seguinte
sub projeto:
15.081.0483.2593.xxxx
Acrescentar:
UO: 33903
iilulo: Atendimento a Criança Carente em Crecne no Municipio de ..EN.ULR.I\"""""""""""".
Valor: RS ":i.Q .•.Q.Q!],,
Mod: 40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.2593.0001
Valor: RS 50.000
GND:3

.USmcACJ.O

Assistência integral à criança e ao adolecente com vistas a
reduzir o elevado número de crianças e adolecentes sem
alternativas de renda própria para suas famílias no município
de Envira-AM.

CODlGO

I IDEP.

"'*E DO 'lJIUJIVIToU

PAUDERNEY AVELINO

I [EJ I P~~

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

Quinta-feira 19 20909

EMENDA - 0193

[

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

INSTRUÇÕES NO VERSO

I

CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 _ CN

PL 0008/99-CN

P_L_N_N_~E_B;_99_·~C_ON_ _ _ ___.l1

'-1_ _ _ _ _

LI_1!..!:';:"::..E1!--....J

r<m>

Acrescente·se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social· 33903, o seguinte
subprojeto:
15.081.0483.4640.xxxx
Acrescentar:
UO: 33903
SANTO ANTONIO
00 IÇA
0010 ao Combate ao -I rabaIho InIanto·J uvem'I no M'"
umclplo de ....................
.
TI'tUIo: A'
Valor: RSSLl •. O{l(J. ....
Mod: 40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4640.0002
Valor: RS 50.000
GND:3

Assistência integral à criança e ao adolecente com vistas a
reduzir o elevado número de crianças e adolecentes sem
alternativas de renda própria para suas famílias no município
de Santo Antonio do Içá-AM.

I

MOtIIEDOPlíilliíiJijAA

bEP. PAUDERNEY AVELINO

I EJ I P~~

Agosto de 1999

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

20910 Quinta-feira 19

EMENDA - 0194
I

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

I

INSTRUÇÕES NO VERSO

I

[

CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

PL 0008/99-CN

P_L~_N~_N_~_8_m~_9_-c_N__________~1

L-__________

L I_ _

~1~'~~E~1__~

ImO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903, o seguinte
subprojeto:
15_081.0483.4911.xxxx
Acrescentar:
UO: 33903
Título: Assistência Integral a Criança e ao Adolescente no Município de .T.~.f..~ ............................... .
Valor: RS .511.110.0 ...
Mod: 40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4911.0028
Valor: R$ 50.000
GND:3

Assistência integral à criança e ao adolecente com vistas a
reduzir o elevado número de crianças e adolecentes sem
alternativas de renda própria para .suas famílias no município
de Tefé-AM.

'---_"'' ' ' _-'1 lo
OATA

13/08/99

NOME 00 P.lJlU.JW(fAl!;

EP • PAUoERNEY AVELINo

Quinta·feir.19 20911

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

r

I

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

INSTRUÇÕES NO VERSO

EMENDA - 0195
CMPOPF • MENSAGEM 0631/99 • CN

'A

PL 0008/99-CN

L

__

P_L_Nü_N_~_8_;;_9_~C_ON__________~1 1~ ~l~'~~E~l__~

L-__________

I

õEXTO

I Acresceme·se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social· 33903, o seguinte
suborojeto:
, 15.081.0483.4911.xxxx

I

I, Acrescemar:
UO: 33903
-'t
. t'encla
. Imegral a C'fiança e ao Ad oI
M
' . . .ae ..........................................
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA
,: uIo: ASSIS
esceme
no umClplo
,
Valor: RS :1.O••.IDO....
Mod: 40
GND:3

ICanceiar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4911.0028
Valor: RS 70.000
GND:3

.USIYICACAO

Apoio ao combate ao trabalho infanto-juvenil com vistas a
fornecer alternativas de renda às famílias das crianças e
adolecentes do município de' São Gabriel da Cachoeira-AMo

I

I

D~r.

E]I'I
VF

HOIIEOQP..IAIJJItHTAR

PAUDP1NE'I AVElINO

I PFL,"""'"

'-1-3-'-~-'~'-99- ------.----====.~.~;.
;,;~;.."'=-=.:;~/~;~_~--~
..~-~~:-::.~~:-/=.
~.::;;;:::=~
..
?

,--

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

20912 Quinta-feira 19

Agosto de 1999

EMENDA - 0196
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 _ CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

jlNSTRUÇÕES NO VERSO

r

PL 0008/99oCN

11L._ _ _ _ _PL_~N_N~_·8_/9_~_:c_N______.J1

1,---!l~';~l"---,

ImO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social - 33903, o seguinte
suborojeto:

15.081.0483.4640.xxxx
Acrescentar:

UO: 33903

nlUIO.. A'
pOIO ao Com bate ao -1r""-haIh o Inf

a~IO-

J uvenu.. no MUntClplO
'" ae
. BARCElOS
.....................

Valor. RS .7.0.• UOIl ...
Mod: 40
GND:3

Cancelar:

UO: 33903
Funcionai Programática: 15.081.0483.4640.0002
Valor: RS 70.000
GND:3

Apoio ao combate ao trabalho infanto-juvenil com vistas a
fornecer alternativas de renda às famílias das crianças e
adolecentes do município de Barcelos-AM.

I

II

1..-_ _ _- '

.U.!sla.!.'J.'l..

HOIiIE 6õ PAIOIWO'AA

OEP. PAUOERNEY AVELINO

Quinta-feira 19 20913

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

I

EMENDA - 0197

I

~I_N_ST_R_U_Ç_ÕE_S_N_O_V_E_R_S_O~I

CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 _ CN

L

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

PL 0008/99-CN

LI_________P_L_N_N_~_Bt_~_~ê_oN________~11L__1~'~~E1~~

.

iUlO

IAcrescente-se ao Programa de Trabaiho do Ministério da Previdéncia e Assisténcia Social- 33903. o seguinte
Isuborojeto:
, 15.081.0483.2593.xxxx

I

I Acrescentar:
UO: 33903
At'
.. ae
. .........................................
I'IANACAPURU
enOlmento a C'fiança Carente em Crecne no M'
UnlClplO
.
Valor: RS .7.0.• 0.011 ...
Mod: 40
GND:3
~'t
,; UIo:

Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.2593.0001
Valor: RS 70. OJO
GND: 3

A

-liSl"f1C.I.CAO

POto ao combate ao trabalho infanto-juvenil com . t
I
.
.
VIS as a
fornec
er a ternattvas de renda às famílias das
d l·crianças e
a o ecentes do município de Manacapuru-AM..
_

"

"

'AJITIX)

PFL

Agosto de 1999

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

20914 Quinta-feira 19

EMENDA - 0198

I

CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

L

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

INSTRUÇÕES NO VERSO

!

PL 0008/99-CN

P_LN_fl_N_~8_1_99_·~_-N__________~1

L-_________

L I_ _

~l'~~OE~l__~

;mo

I

Acrescente·se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social· 33903, o seguinte
suboroleio:
15,081.0483.4911.=

I

I
!

Acrescentar:
UO:33903
-'t
. , . Integral a '"
M
· " ae
. """""""""'"''''''''''''''''''''''
RIO PRETO DA EVA
11 UIo: AsSlstencla
"nança e ao AdoI
escente
no umclolo
Valor: RS :ZU.OOO",
Mod: 40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15,081.0483.4911.0028
Valor: RS 70.000
GND:3

.USTFICACJ.O

Apoio ao combate ao trabalho infanto-juvenil com vistas a
fornecer alternativas de renda às famílias das crianças e
adolecentes do município de Rio Preto da Eva-AM,

'--_......JI
:;lATA

~EP.

HOMe 00 P.vtuJl1HTAII

PAUDERNEY AVElINO

._l

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

[

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

INSTRUÇÕES NO VERSO

Quinta-feir.19 20915

EMENDA ~ 0199
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

PL 0008/99-CN

P_L_7r_N_~_W_'9_9~_C_N________~1

L -________

1~P~~E~1~1

L I_ _

Tm1>

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903, o seguinte·
subprojeto:
15.081.0483.4640.xxxx
Acrescentar:
UO: 33903
Título: Aooio ao Combate ao Trabalho Infanto-Juvenil no Município de ..t;!J;.!'!.;t.A.~l!l CONSTAT
Valor: RS ...7.0 .• 1100.
Mod: 40
GND:3
Canceiar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4640.0002
Valor: R$ 70.000
GND:3

Apoio ao combate ao trabalho infanto-juvenil com vistas a
fornecer alternativas le renda às famílias das crianças e
adolecentes do município de Benjamin Constant-AM.

.;;z:::::= =

20916 Quinta-feira 19

,..

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

(

EMENDA - 0200
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

JINSTRUÇÕES NO VERSO I

PL 0008/99-CN

' , - I_ _ _ _ _

____

J
:J

P_L_'N_ETN_~_'8_;9_9-_C_N_ _ _ ____'1 1,---,1c.::.'~=-.;E1:---,

rEXTO

Acresceme·se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social· 33903. o seguinte
suborojeto:
15,081,0483,2593,XJCXX

I
;

Acrescemar:
UO: 33903
,iiulo: Atendimento a Criança Carente em Creche no Município de ..T./l,!lJ.\ TlIIUi.l\ .... ,........... ,
Valor: RS 7.0, • .00,0 ....
MO<í: 40
GND:3

Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15,081,0483,2593,0001
Valor: RS 70.000
GND: 3

,IiSTIFlCA

o

Apoio ao combate ao trabalho infanto-:iuvenil com vistas a
fornecer alternativas de renda às famílias das crianças e
adolecentes do município de Tabatinga-AM,

co_

I

HOIIf 00 PAALA.VfHJAA

OEP.

PAUOERNEY AVE LI NO

----

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

Quinta-feira 19 20917

EMENDA - 0201
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

INSTRUÇÕES NO VERSO

I

PL 0008/99-CN

[

P_L_'N_ETN_~E_8_;9_9-_C_N_ _ _ ____I1

L I_ _ _ _ _

,

_1:.,.:':-:::.E1!....--J

LI

;mo

, Acrescente·se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social· 33903, o seguinte
i suborojelo:
! 15.081.0483.4911,xxxx '

i

,i Acrescentar:
,

UO: 33903
,ítulo: Assistência Integral a Criança e ao Adolescente no Município de ,.(;.I.\ff.~J.!IÇL, ... ,......... ,.... .
Valor: RS7.0 .. O'OD. ... ,
Mod: 40
GND: 3

Canceiar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081,0483.4911.0028
Valor: RS 70.000
GND:3

,!~========~~==========~
.USTFICAÇAO

õ-

Apoio ao combate ao trabalho infanto-juvenil com vistas a
fornecer alternativas de renda às famílias das crianças e
adolecentes do município do Careiro-AMo

,

I

COOGO

II

DATA

13 /09/93

1

rrrnw"''''''

OEP. PAUDERNEY AV

1

IEJI
-~

I""",,
PFL

I

]

2:)"!.~ .. Qtlinta_ft:,i~·:.
• .:.;19:..-._ _ _ _ _--=D::IÁRI:.::.::::::O::.DO:::::.:S=EN:.::ADO::.:.::.:F:.:E=D=ERAL::.::=--_ _ _ _ _ _ _--=A~gc:;os:::to:.:d::.e.:.:19:::.:99

~

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

E

EMENDA - 0202
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

PL 0OO8/99-CN

l~;~~TR~~ÕES NO VERSO I ~________~_~
__N_:_~_'~_~_N________~I 1~~1~':;~1~~
tEmI

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903, o seguinte
suoprojelo:
15.081.0483.4640=
!\Cft'st:enlar:
UO: 33903
Título: Apoio ao Combate ao Trabalho Infanto·Juvenil no Municipio de ... n,!'!.\!~.!iP. E
Valor: AS7.0.• JlO.a ... ,
Mod: 40
GND:3
Canceiar.
UO:33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4640.0002
Valor: AS 70.000
GND:3

._~.~:::.:=--=============;;;;;::==============~

í~"

Apoio ao combate ao trabalho infanto-juvenil com vistas a
fornecer alternativas de renda às famílias das crianças e
adolecentes do município de Eirunepé-AM.

Iíõíli DO 'AlU.lWlTAII

PAUDERNEY AVELINO

.

Agosto

Quinta-feira 19 20919

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

de 1999

t

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

INSTRUÇÕES NO VERSO

EMENDA - 0203
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

E PL 0008/99-CN

P_L_N_~N_c~_'8_1_99_~_C_N__________~1 ~I__~l'~~~El~~

L-__________

lUTO

IAcrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social - 33903. o seguinte
su bDrOjeto:
15.081.0483.2593.xxxx
Acrescentar:
UO: 33903
-'i
.. ae
. ........................................
ENVIRA
,! UIo: At"
enClmento a C'fiança Carente em C'
recne no M'
UntClplO
..
Valor: RS :7.(} ... O(}U ...
Mod: 40
GND:3
Canceiar:
UO: 33903
Funcionai Programática: 15.081.0483.2593.0001
Valor: AS 70,000
GND:3

f
Apoio ao combate ao trabalho infanto-juvenil com vistas a
fornecer alternativas de renda às famílias das crianças e
adolecentes do município de Envira-AM.

COClIGO

I

IDEP, PAUDERNEY AVELIND

CAIA

13

I

Dal 99

I

I GD IPFr-

DVUuODOSENADOFEDERAL

20920 Quinta-feira 19

Agosto de 1999

EMENDA - 0204
CMPOPF _ MENSAGEM 0631/99 - CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

I

INSTRUÇÕES NO VERSO

I

PL 0008/99-CN

P_i.N_N~_-E8_19-_g.c_~_N_\,,-----'1 ,-1--.-.;1~P~::..E1,---,

' - 1_ _ _ _ _

\
Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Prevfdência e Assistência Social -33903, o seguinte
subprojelo:
15.081.0483.4911.XXXX .
,
I

Acrescentar:
UO: 33903
Título: Assisiência Integrai a Criança e ao Adolescente no Município àe ..r..EF..E .............................. .
Valor: AS .:W.,..O.Q.9. ..
Mod: 40
GND: 3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4911.0028
Valor: AS 70.000
GND:3

Apoio ao combate ao trabalho infanto-juvenil com vistas a
fornecer alternativas de renda às famílias das crianças. e
adolecentes do município de Tefé-AM.

I IUEr. PAUDERNEY AVELINO
bATA
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I

!INSTRUÇÕES NO VERSO
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Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903, o seguinte
subprojeto:
15.081.0483.2593.xxxx
Acrescentar:
A.
UO: 33903 . ,
.
if.J~ fJIZNi)f;jJc/n,- _Rs'
Titulo: Atendimento a Cnança Carente em Creche no MUOIclplo de ..........................................
Valor: R$ .s.9.. ..'!..~.':'.( ,;",
Mod: 40
GND:3

,,

Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.2593.0001
Valor: R$
GND:3

I

I
:

J

., .

,

O mumC1plO e eminentemente agrlcola e dada a situação
econômica de inadimplência do setor, está recebendo um grande
contingente de famílias vindas da área rural, fator agravante no
aumento dos bolsões de pobreza, que urge medidas para diminuir o
grave quadro, prestando apoio as crianças e aos adolescentes do
município.
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Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903, o seguinte
subprojeto:
15.081.0483.2593.xxxx
Acrescentar.
UO: 33903 . '
..
I
A - f2..S
Titulo: Atendimento a Cnança Carente em Creche no MUnlclplo de ........................:.................
f---r, o"''"'
........ 1 ""O
VaIor. R$ ....>."'·;
Mod: 40
GND:3

G R-v

Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programatica: 15.081.0483.2593.0001
Valor: R$
GND:3

o

município é eminentemente agrícola e dada a situação
econômica de inadimplência do setor, está recebendo um grande
contingente de famílias vindas da área rural, fator agravante no
aumento dos bolsões de pobreza, que urge medidas para diminuir o
grave quadro, prestando apoio as crianças e aos adolescentes do
município.
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Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903, o seguinte
subprojeto:
15.081.0483.2593.xxxx
Acrescentar:
UO:33903 . ,
...
SIl(Je-Ú'i-60-/<Titulo: Atendimento a Cnança Carente em Creche no Mumclplo de ........ 0. ............................ .
Valor: R$ ..~'?;q,g,~1. 00
Mod: 40
GND:3

S'

Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.2593.0001
Valor: R$
GND:3

.ll!STlflÇAÇAO

., .

,

O mumClplO e eminentemente

agrícola e dada a situação
econômica de inadimplência do setor, está recebendo um grande
contingente de famílias vindas da área rural, fator agravante no
aumento dos bolsões de pobreza, que urge medidas para diminuir o
grave quadro, prestando apoio as crianças e aos adolescentes do
.,
mumClplO.
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Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social - 33903, o seguinte
subprojeto:

15.081.0483.2593.xxxx
Acrescentar:
UO: 33903 . .
. .. ~e~ , .$'/~I\-i);:)
Titulo: Atendimento a Cnança Carente em Creche no Muntclplo de ..........................................
Valor: R$ .JJ?.!?..<?..'?r: 00
Mod: 40
GND:3

-,

1-1

l,.t\0-\'

Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.2593.0001
Valor: R$
GND:3

I

o

município é eminentemente agrícola e dada a situação
econômica de inadimplência do setor, está recebendo um grande
contingente de famílias vindas da área rural, fator agravante no
aumento dos bolsões de pobreza, que urge medidas para diminuir o
grave quadro, prestando apoio as crianças e aos adolescentes do
município.
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TOOO

I Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social - 33903, o seguinte
; subprojeto:
15,081.0483,2593,xxxx

1

Acrescentar:

Ré

U,O: 33903 ,
. '
. ..
-, S ))€" (Y) A I O Titulo: Atendimento a Cnança Carente em Creche no MUnlclplO de .........................................
Valor: R$ .J.Ç?"gro..ov
Mod: 40
GND:3

,

\G- S

I

Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.2593.0001
Valor: R$
GND:3

o

município é eminentemente agrícola e dada a situação
econômica de inadimplência do setor, está recebendo um grande
contingente de famílias vindas da área rural, fator agravante no
aumento dos bolsões de pobreza, que urge medidas para diminuir o
grave quadro, prestando apoio as crianças e aos adolescentes do
município,
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TEXTO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903, o seguinte
subprojeto:
15.081.0483.4640.xxxx
Acrescentar:
•
U.O: 33903
.
..
(? -f S'1
Titulo: ApoIO ao Combate ao Trabalho Infanto-Juveml no Mumclplo de ................... ..
Valor: R$ .se:.""'.'!.!?, 0"
.
Mod: 40
GND:3

p.

.r

U(IV Kl..= (2..5
\

Ii Cancelar:
;

UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4640.0002
Valor: R$
GND:3

JUSTIflÇAÇAO

o

município é eminentemente agrícola e dada a situação
econômica de inadimplência do setor, está recebendo um grande
contingente de famílias vindas da área rural, fator agravante no
aumento dos bolsões de pobreza, que urge medidas para diminuir o
grave quadro, prestando apoio as crianças e aos adolescentes do
município.
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TEXtO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Minis1ério da Previdência e Assistência Social- 33903, o seguinte
subprojeto:
15.081.0483.4640.xxxx
Acrescentar.

UO:3~903
.
...
S'V/t:- iJOV/\
Titulo. ApoiO ao Combate ao Trabalho Infanto-Juvenil no MUnlclplO de .....................
Valor: R$ ... JJ?::;?.'?.,o I"'"
Mod: 40
GND:3

- (25

;

,

Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programàtica: 15.081.0483.4640.0002
Valor: R$
GND:3

""""""'' ' o

., .

,

O mumclplO e eminentemente agrícola e dada a situação

econômica de inadimplência do setor, está recebendo um grande
contingente de famílias vindas da área rural, fator agravante no
aumento dos bolsões de pobreza, que urge medidas para diminuir o
grave quadro, prestando apoio as crianças e aos adolescentes do
município.
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TEXTO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903, o seguinte
subprojeto:
15.081.0483.4640.xxxx
Acrescentar:
UO: 3?903.
.
..
~
Titulo. ApoiO ao Combate ao Trabalho Infanto-Juvenil no MUnlclplo de .......~
Valor: R$ ...J::c?:.<?'?..u1 o,;:.
Mod: 40
GND:3

S

_K~

Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4640.0002
Valor: R$
GND:3

J1.I$TIl'ICA"",O

O município é eminentemente agrícola e dada a situação
econômica de inadimplência do setor, está recebendo um grande
contingente de famílias vindas da área rural, fator agravante no
aumento dos bolsões de pobreza, que urge medidas para diminuir o
grave quadro, prestando apoio as crianças e aos adolescentes do
., .
mumClplO.
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Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903, o seguinte
subprojeto:
15.081.0483.4640.xxxx
Acrescentar:
U.O: 33903.
.
...
AtAÁAEh'J' I
Titulo: ApoiO ao Combate ao Trabalho Infanto-Juveml no MumClplo de 'f"'~""""'"''
Valor: R$ ,,$.J?:,?,.'?..~?I ao
Mod: 40
GND:3

.

rr 1)0 S(/ {;-(

I

A

Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4640.0002
Valor: R$
GND:3

o

município é eminentemente agrícola e dada a situação
econômica de inadimplência do setor, está recebendo um grande
contingente de famílias vindas da área rural, fator agravante no
aumento dos bolsões de pobreza, que urge medidas para diminuir o
grave quadro, prestando apoio as crianças e aos adolescentes do
município.
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TiXtO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da previdência e Assistência Social- 33903, o seguinte
subprojeto:
15.081.0483.4640.xxxx
Acrescentar.

C/n'I3A--1f:;- f2.-J'

U.O: 3.3903.
.
.. .
Titulo. ApoiO ao Combate ao Trabalho Infanto-Juvenil no MUnlclplO de ....................
Valor: R$ .:,[c?:.~~?1 ,,<I
Mod: 40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4640.0002
Valor: R$
GND:3

,

JUSTlflÇA""

., .

O mUlllclplO é eminentemente agrícola e dada a situação

econômica de inadimplência do setor, está recebendo um grande
contingente de famílias vindas da área rural, fator agravante no
aumento dos bolsães de pobreza, que urge medidas para diminuir o
grave quadro, prestando apoio as crianças e aos adolescentes do
município.
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,-------------"'EX1""O,------------·----------Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social· 33903, o seguinte
subprojeto:
15.081.0483.4911.xxxx
Acrescentar:
UO: 33903
:l.. _
"j"
(' •
. IntagraI a C'nança e ao AdoIescen te no M'
. de...........................................·\C11~\D I '
,<;,Íl - ('2.:-. i,
. t"encla
TltuIo: ASSIS
umcIpiO
Valor: R$ ...:?9..:9..q.:-i 00
:
Mod: 40
GND:3

lrV\

Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4911.0028
Valor: R$
GND:3

JíJSTífíCXÇlo

o

município é eminentemente agrícola e dada a situação
econômica de inadimplência do setor, está recebendo um grande
contingente de famílias vindas da área rural, fator agravante no
aumento dos bolsões de pobreza, que urge medidas para diminuir o
grave quadro, prestando apoio as crianças e aos adolescentes do
município.
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Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903. o seguinte
subproJeto:
15,081.0483,4911,XXX)(
Acrescentar.
UO: 33903"
, , })~ rA tW Q.\ \:.lo C!{\~\)CS()-~
TItulo: ASSistência Integral a Cnança e ao Adolescente no Mumclplo de ,,,,,,,,,,',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.
Valor: R$ "s:.9..',:?:':?.9; Qo
Mod: 40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcionai Programétlca: 15.081.0483.4911.0028
Valor: R$
GND:3

I
JUSTIFlCAÇAO

O município é eminentemente agrícola e dada a situação
econômica de inadimplência do setor, está recebendo um grande
contingente de famílias vindas da área rural, fator agravante no
aumento dos bolsões de pobreza, que urge medidas para diminuir o
grave quadro, prestando apoio as crianças e aos adolescentes do
município.
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Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903, o seguinte
subprojeto:
15,081.0483.4911,XXXJ(
Acrescentar:
UO: 33903
'
.
.
, Inegra
t
I a C'nança e ao AdoI
M
' , , de ....
LI\,?€D~
ÇA-t.;l-ANci~1
' t'encla
TltuIo: ASSIS
escente
no UnlClplO
"\>.... !:'::',,\ ..\,~ ...........
,, .. ,
Valor: R$ .SQ:,qí?,q" vo

I

~:~

,

GND:3

!

Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15,081.0483.4911.0028
Valor: R$
GND:3

I
I

JIJSTIf1C4ÇAO

II

O município é eminentemente agrícola e dada a situação

I

econômica de inadimplência do setor, está recebendo um grande
contingente de famílias vindas da área rural, fator agravante no
aumento dos bolsões de pobreza, que urge medidas para diminuir o
grave, ,quadro,
prestando apoio as crianças e aos adolescentes do
,
muntC1plO,
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Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assislência Social- 33903, o seguinte
subprojeto:
15.081.0483,4911.xxxx
Acrescenlar:
UO: 33903
'
'1-encla
'11
'1'
JOOOTICAl3.4-IêÇ
TIII
u O.'A55IS
negraI a C'nança e ao Adl
o escenIe no Mumc
piO de .......................................
:.. .
Valor: R$ r.<i.:0.?gl..~J
Mod: 40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programâ!ica: 15.081.0483.4911.0028
Valor: R$
GND:3

o -mUnIClplO

é eminentemente agrícola e dada a situação

econômica de inadimplência do setor, está recebendo um grande
contingente de famílias vindas da área rural, fator agravante no
. aumento dos bolsães de pobreza, que urge medidas para diminuir o
grave quadro, prestando apoio as crianças e aos adolescentes do
município.
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EMENDA - 0219
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

[

PL 0008/99-CN

I INSTRUÇÕES NO VERSO I L..1_____
PL_N_N_:'_8'_~_C_N______'1 t...1_1.!.!';"'' '-E.!...1_
"'"0

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Prevldência e Assistência Social- 33903, o seguinte
subprojeto:

15.081.0483.4911.xxxx
Acrescentar:

UO' 33903

-

~
Lh.:c

<

. t'enCla
. Inegra
t
I a C'nança e ao AdoIascen te no M'
6c~A-~TI't'l
U o: ASSIS
umcIpio de ~
.........................................
..
Valor: R$ ...c.9.;.<?'.<?9/"'0
Mod: 40
GND: 3
Cancelar:

UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4911.0028
Valor: R$
GND: 3

o

município é eminentemente agrícola e dada a situação
econômica de inadimplência do setor, está recebendo um grande
contingente de famílias vindas da área rural, fator agravante no·
aumento dos bolsões de pobreza, que urge medidas para diminuir o
grave quadro, prestando apoio as crianças e aos adolescentes do
município.
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EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

INSTRUÇÓES NO VERSO

I

r------

I

PROJETO DE 1fI HÚMERO

PL 008/99CN

~----------------------~
TEXTO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _---,

Acrescenta-se ao Programa de Trabalho do Gabinete do Ministério da Previdência e Assistência
Social o seguinte subprojeto 15.081.0483.4640.xxxx:
ACRÉSCIMO:
U033903
Titulo: Apoio ao Combate ao Trabalho Infantil em Magalhães de Almeida-MA
GND:3
Valor: R$ 500.000,00
CANCELAMENTO:
UO 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4640.0002
GND:3
Valor: R$ 500.000,00

r---------------JU$TlFICAÇÁO--------------~

Apoiar ações voltadas a integração de crianças e adolescentes carentes ao desenvolvimento enquanto cidadãos em formação, visando eliminar a prática do trabalho escravizador
menores mediante incentivo as famílias.

rtJ;v-q'?-,-I--~_---A$$i"ATURA
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Quinta-feira 19 20937

EMENDA - 0221

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

INSTRUÇÕES NO VERSO

,r,------

[

J

CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

PL 0008/99-CN

PROJETO OE LEI NUMERO

L._
P_L_0_0_8/_9_9C_N_ _ _ _ _ _ _ _ _ _..J

I

01

DE

O\J

TEXTO

Acrescenta-se ao Programa de Trabalho do Gabinete do Ministério da Previdência e Assistência
Social o seguinte subprojeto 15.081.0483.4640.xxxx:
ACRÉSCIMO:
UO 33903
Título: Apoio ao Combate ao Trabalho Infantil em Presidente Juscelino-MA
GND:3
Valor: R$ 500.000,00
ÇANCELAMENTO:
UO 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4640.0002
GND:3
Valor: R$ 500.000,00

, - - - - -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

JU$TIFlCAÇJ.O~.------_-------.....,

Apoiar ,ações voltadas a integração de crianças e adolescentes carentes ao desenvolvimento enquanto cidadãos em formação, visando eliminar a prática do trabalho escravizador

de

menores mediante incentivo as familias.

G~:; J1
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EMENDA - 0222

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL
[

INSTRUÇOES NO VERSO

1

1"1------

CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN
PL 0008/99-CN

J

PROJETO DE LEI NúMERO

'-_P_L_0_0_8/_99_CN
_ _ _ _ _ _ _ _ _----l

; - - - - - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ ttno _ _ _ _ _~--------------~

Acrescenta-se ao Programa de Trabalho do Gabinete do Ministério da Previdência e Assistência
Social o seguinte subprojeto 15.081.0483.4640.xxxx:
ACRÉSCIMO:
UO 33903
Titulo: Apoio ao Combate ao Trabalho Infantil em Cedral-MA
GND:3
Valor: R$ 500.000,00
CANCELAMENTO:
U033903
Funcional Programática: 15.081.0483.4640.0002
GND:3
Valor: R$ 500.000,00

r - - - - - - - - - - - - - - - - J U S T l F I C A ç A O _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _--.

Apoiar ações voltadas a integração de crianças e adolescentes carentes ao desenvolvimento enquanto cidadãos em formação, visando eliminar a prática do trabalho escravizador

de

menores mediante incentivo as famílias.

GI64~9_7J~r=_
HO_M_E~_AA_._UM_E_H_T~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~lrUFJr:pPMD~nooB"]
L___________
Deputado Pedro Novais
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EMENDA - 0223

[

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

[INSTRUÇÕES NO VERSO

I

CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

PL OOOB/99-CN

P_í.N_N_~_8t_99_":ó_N_ _ _ ____l1

L I_ _ _ _ _

IL----.!l-=-':'",,-,E1:"'---1:1

lUTO

Acrescente-se ao Programa da Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Soclal- 33903, o seguinte
$Ubprojeto:
15_081.04S3.4911.xxxx
Acrescentar.
~:33903.
.
. ..
MORADA NOVA _ CE
Titulo: ASSistência Integral a Criança e ao Adolescente no MUnlClplO de ...........................................
Valor: R$ .J.9.g.,.P'.P'P, 00
Mod: 40/.
GND: .,.
Cancelar:

UO:33903
Funcional Programática: 15.081.04S3.4911.oo28
Valor: R$ 100.000,00
GND:3

ESTA EMENDA VISA APOIAR AS AÇÕES INTEGRADAS DE ATENDIMENTO AS
CRIANÇAS CARENTES DO MUNICípIOí DE FORMA ARTICULADA COM A FAMílIA E A
COMUNIOADE? POR MEIO DE AÇÕES CONVENIADAS.
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I INSTRUÇÕES
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EMENDA - 0224
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PL 0OO8/99-CN

J

P_LN_N_~'8_i9_~_-C_N_ _ _ __l1 LI_1!..!'~:=.E..:..1--,

LI_ _ _ _ _

...,.
Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903, o seguinte
subprojeto:

15.081,0483.4640,xxxx
Acrescentar:
UO: 33903
... de ....................
ALTO SANTO
T'tI UIo: A'
pOIO ao Combate ao TrabaIho I'
n,an to-Juvenl'I no Munlclplo
. - CE
Valor: R$ .. ).!lQ.,.9.9.R, 00
Mod:40
GND:3
Cancelar:

UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4640.0002

Valor: RS

100,000,00

GND:3

ESTA ~r1':ND,~ VISA npO!AR AS AÇÕES INTEGRAD~S DE AT':NDIMENTO AS CRIANÇAS
CARENTES DO MUNICÍPIO POR MEIO DE FORMA ARTICULADA COM A FAMÍLIA
E A COMUNIDADE POR DE AÇÕES CONVENIADAS,
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EMENDA - 0225
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EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

PL 0008/99-CN

I L-__________P_L~_N_~N_~_·8_ffi_·!i_.C_'v_N___________"1
[

INSTRUÇÕES NO VERSO

LI_ _

~1~'~~E~1__~

lUtO

Acrescente-se ao Programa de TrabalhO do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903, o seguinte
subprojeto:
15.081.0483,2593.xxxx
Acrescentar:
UO: 33903
Titulo: AtendimentO a Criança Carente em Creche no Municipio de ... J.J.~P',~,;lt ..7....Ç,L ....
Valor: RS "HI,Q""O,O.O, 00
Mod: 40 I.
GNO: '1
cancelar.
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081,0483,2593,0001
Valor: R$ 100.000,00
GNO:3

Mm:AÇAO

ESTA EMENDA VISA APOIAR AS AÇOES INTEGRADAS DE ATENDIMENTO AS
CRIANÇAS CARENTES DO MUNICÍPIO, DE FORMA ARTICULADA COM A FAMÍLIA E A
COMUNIDADE, POR MEIO DE AÇOES CONVENIADAS.
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EMENDA - 0226
CMPOPF· MENSAGEM 0631/99 • CN

PL 0008/99-CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

[ INSTRUÇÕES NO VERSO I

IL_____p_LN_ETN_~'_8!oo-_......,_C:N~~~~~_-::_

-'...JI

1,-_1!.:·;:::...:...1---l

.

TmO

Acrescente.se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social· 33903, o seguinte
subprojeto:
15.081.0483.4911.XXXX
Acrescentar:
~: 33903 . .
."
JAGUARAUNA = CE
Titulo: Asslstencla Integral a Criança e ao Adoleocente no Muntclplo de ......................................... ..
Valor: RS .. .1.~.9..&9.P, 00
Mod: 40/.
GNO: ' '1
Cancelar:
UO:33903
Funcional Programática: 15,081.0483.491 1.0026
Valor:R$ 100.000,00
GND:3

"""""'...

ESTA EMENDA VIASA APOIAR AS AÇOES INTEGRADAS DE ATENDIMENTO AS
CRIANÇAS CARENTES DO MUNICíPIO? DE FORMA ARTICULADA COM A FAMílIA E A
COMUNIDADE? POR MEIO DE AÇOES CONVENIADAS.
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E

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

PL 0008/99-CN

AI

L -_______________ _

I

P_LN_N~_-·8_/9_9_.C_oN_ _ _ ___'

INSTRUÇÕES NO VERSO! 1
IL_ _ _ _ _

TUlO

1 DE 1

-c

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência 5oolal- 33903, o seguinte
subprojeto:

15.081.0483.2593.xxxx
Acrescentar:

UO: 33903
· Io: Atan d'Imento a C'nança Carente em Creche no M'
.. d'e ...............
SENADOR
- CE..
unlClplo
""."."SÃ...............
TItu
Valor: R$ .. .1.9.9.,,,Q.R'o, 00
Mod: 40 I
GND: 4
Cancelar.

UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.2593.0001
Valor: RS 100.000,00
GND: 3

NS1'flCAÇAO

.

ESTA EMENDA VISA APOIAR AS ~ÇÕES INTEGRADAS DE ATENDIMENTO AS
CRIANÇAS CARENTES DO MUNICÍPIO, DE FORMA ARTICULADA COM A FAMÍLIA E E
COMUNIDADE, POR MEIO DE AÇÕES CONVENIADAS.
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I

INSTRUÇÕES NO VERSO
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Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903, o seguinte
subprojeto:
15.081.0483.4640,XXJ(X
Acrescentar:
UO: 33903
Título: Apoio ao Combate ao Trabalho Infanto-Juvenil no Município de ",~,~~,~.~~,y'APE - CE
Valor: R$ ":l.ºQ",,t;J,Q,O, 00
Mod: 40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15,081.0483,4640.0002

Valor: RS 100.000,00
GND:3

ESTA EMENOA VISA APOAIR AS AÇÕES INTEGRAOAS DE ATENDIMENTO
AS CRIANÇAS CARENTES 00 MUNICíPIO, DE FORMA ARTICULADA COM A FAMÍLIA E
A COMUNIOADE, POR MEIO DE AÇÕES CONVENIADAS.
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EMENDA - 0229
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

TA

PL 0008/99-CN

I IrL===========_PR_OJ_El_O_OE_'_El_NU_"E_R_O_ _ _ _.--11 LrP1':~-=
--.J

INSTRUÇÓES NO VERSO

PLN N.o 8/99.-CN

TD;TO

.

----------------..,

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência
33903, o seguinte subprojeto:

Social c

15.081.0483.2593.XXXX
Acrescentar:
UO: 33903
Título: Atendimento a Criança Carente em Creche no Município de ICÓ - CE.
Valor: R$ 100.000,00
Mod.: 40 1.
GND: . 'f
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.2593.0001
Valor: R$ 100.000,00
Mod.: 40
GND:3

r _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ JUSTlflCA<;AO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- ,

ESTA EMENDA VISA APOIAR AS AÇÕES INTEGRADAS DE ATENDIMENTO AS
CRIANÇAS CARENTES DO MUNICipIO, DE FORMA ARTICULADA COM A FAMiuA E A
COMUNIDADE, POR MEIO DE AÇÕES CONVENIADAS.
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Pl OOOBI99-CN

I INSTRUÇÕES NO VERSO 11I..._ _ _ _ _p_L_N_N_~E8I9_1EI_9-_C_N_ _ _ _......J1 L1DE1

J
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Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social - 33903, o seguinte
subprojeto:
15.081.0483.4911.xxxx .'
Acrescentar:
UO:33903
Título: Assistência Inte8ral a Criança e ao Adolescente no Município de .....~I!!.~g.~~~................. .
Valor: A$ ..?g.:..'?~.9..~ o
Mod:40
GND:3
Cancelar:
UO:33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4911.0028
Valor: A$ 70.000.00
GND:3

Jl/ST'f)CAÇAO
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EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

I

INSTRUÇÕES NO VERSO

I

PL 0008/99-CN

,RõíEto "

II

LEI ",,"eAO

'NJN,

'--_ _ _ _
PL_N_N_º_8/_99_-_CN_ _ _ _--.J ·L..'_1!.!O=-.E1!-"_'
TEXTO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903, o seguinte
subprojeto:
15.081.0483.4911.xxxx
Acrescentar:
UO: 33903
rtI uIo,'A5515't"encla
, Inegra
t
I a C'fiança e ao AdoIescen te no M'"
JURArmA
UnlClplO de""",,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,
Valor: A$ ",:?R,:,R,gR.' 00
Mod: 40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4911.0028
Valor: AS 70.000.00
GND:3
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JroO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903, o seguinte
subprojeto:

15.081.0483.4911.xxxx
Acrescentar:
UO: 33903
. IntegraI a C'nança e ao Ad oI
M
' •. de ..........................................
MARIALVA
escente
no umclplo
.
TI't UIo: ASSIS. t'encla
Valor: RS .?!?,..r;H?9. .•. oo
Mod: 40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4911.0028
Valor: R$ 70.000,00
GND:3
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EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

INSTRUÇÕES NO VERSO

I

PL_'N_"N_~'_;;_/9_9~_C_N_ _ _ __11 LI_1:.:::'~=-E1!---...J

L I_ _ _ _ _

lUTO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assisténcia Social - 33903. o seguinte
subprojeto:
15.081.0483.4911.xxxx
Acrescentar:
UO: 33903
. - . Inegra
t
I a C'fiança e ao Ad oI
M
' .. deMAR
I NGÃ
T'tI UIo: ASSlstencla
esceme
no umclplo
..........................................
.
Valor: RS ..7..9.!l.,.9.Q9, 00
Mod: 40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4911.0028
Valor: RS 200.000,00
GND:3
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1
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L I_ _ _ _ _

Lo

ImO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903, o seguinte
subprojeto:

15.081.0483.4911.xxxx
Acrescentar:

UO: 33903

. l-encla
. Inegra
t I a C'fiança e ao Adol escente no MUntClplO
. . . .ce ..........................................
PITANGA
TI'lUIo: A5SlS
.
Valor: AS .... I!!.:.!!.!!!!. 00
Mod: 40
GND:3
Cancelar:

UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4911.0028
Valor: AS 70 _000,00
GND:3
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

Quinta-feira 19 20951

EMENDA - 0235
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

INSTRUÇÕES NO VERSO

I

PL 0008/99-CN

P_L_N_N_~_8J_9_9~_C_N________~11L__~1P~~DE~1__~

L I_ _ _ _ _ _ _ _ _

TEXTO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903, o seguinte
sUbprojeto:
15.081.0483.4911.xxxx .
Acrescentar:
UO: 33903
. t"encla
. IntegraI a C'fiança e ao Ad oI
M
' .. dePRESIDENTE
CASTELO
TI'tU1o: ASSIS
escente
no UnlClplO
..........................................
.
Valor: RS ..?!? . . 9.~.~ .• 00
Mod: 40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4911.0028
Valor: RS 70.000,00
GND:3

NOWfOjHAAWlEHTAII

/'\

RICARpD BARROS"'!.

J
\'"

.'

'-'-'"
o

'-./

BRANCO

..

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

- 20952 Quinta-feira 19

,

Agosto de 1999

EMENDA - 0236
E!

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

!INSTRUÇÕES NO VERSO

CMPOPF - MENSAGE
Pl 0008l89-CN
M 0631/99 - CN

I L.!_____p_t_N;r_N_~'8_";_ge_·:c_N_ _ _ __!i

J

,-!_1:.:'~.:.E1=---,

ImO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social - 33903, o seguinte
subprojeto:
15.081.0483.4911.xxxx .
Acrescentar:
UO: 33903
Título: Assistência Integral a Criança e ao Adolescente no Município de ....... :!.!I~.ii.I,J.!u.Il.... "..........

.

~:~~~$ ?-º.,.9.º.Çl" 00

,

GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4911.0028
Valor: AS 70.000,00
GND:3
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

Quinta-feira 19 20953

EMENDA. 0237
.

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

I

INSTRUÇÕES NO VERSO

I

[

CMPOPF • MENSAGEM 0631/99 - CN

PL 0008/99..cN

N~_Eru9_al_~_._C_N________~1

L-_________P_rw_N
__

L I_ _

~l'~::~l~~

Acrescente-se ao Programa de Trabatho do Ministério da Pr:ldênCla e Assistência Social - 33903, o seguinte
subprojeto:
.'
15.081.0483.2593.xxxX .•
Acrescentar:
UO: 33903
Titulo: Atendimento a Criança Carente em Creche no Munlciplo de ./lO'U.T.Pll...C.I\r.lARI>.O ....
Valor: R$~.Il.•. Il.IlQ •.Oo
Mod:40
GND:3
Cancelar.
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.2593.0001
Valor: R$ 30.000,00
GND:3
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EMENDA - 0238

[

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

I

INSTRUÇÕES NO VERSO

I

CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

PL 0008/99-CN

P_~_N_N_~_'8_~_~_C_N__________~1

L -__________

LI_ _

~1~'~~E~1__~

lEXIl>

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903, o seguinte
subprojeto:
"
15.081.0483.2593.xxxx
Acrescentar:
UO: 33903
Título: Atendimento a Criança Carente em Crerhe no Município de ..... P..AIÇ.M:lP..!! ................
Valor: A$ .~9.,..1?9.~.!.00
Mod: 40
GND:3

I

,

Cancelar.
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.2593.0001
Valor: A$ 30.000,00
GND:3
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EMENDA - 0239
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

PL OOOB/99-CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

INSTRUÇÕES NO VERSO

11L._____p_L_N_ETN_~E_8/_'99_·:_êN_ _ _ ___11 ,-1_-,--l'~::.:Ec.:.l_"-,
TEXTO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903, o seguinte
subprojeto:
15.081.0483.2593.xxxx
Acrescentar:
UO: 33903
Título: Atendimento a Criança Carente em Creche no Município de ...;!.~.º....;J.º.t;U;.L.º.º .. J.V.A i
Valor: R$ ......~º.....ºº.O, 00
Mod: 40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.2593.0001
Valor: R$
30.000,00
GND:3
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EMENDA·0240
CMPOPF • MENSAGEM 0631/99· CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

I

INSTRUÇÕES NO VERSO

PL 0008/99-CN

__

P_~_N_~N_~_'8_~_9_:c_N__________~1 ~I ~;~~~E~1__~

I

L-__________

TEXTO

Acrescente·se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social· 33903, o seguinte
sUbprojeto:
15.081.0483.2593.xxxx
Acrescentar:
UO: 33903
•. de ..........................................
TERRA RICA
I UIo: Aten d'Imento a C'nança Carente em Creche no M'
umclplo
Valor: RS ... ~.~.:..~~.~, 00
Mod: 40
GND:3

n

-

Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.2593.0001
Valor: R$ 30.000,00
GND:3

JUSlYlCAÇ40

I

CO'*lO

IL

OATA

í

•

~
H06lEQO PAAU.WfHTAEI

'~, i\

~/OB/99

-.

I

í
RICARDO BAaROS
\/

'\ it-1
.' ''\ v•

\

~

IG] I

\
;
;
/'

"

.,"""''''''

./; J

-

,}

,I

J".A.~

,lIíTíiÕ

PPB

,

I

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

[

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

JINSTRUÇÕES NO VERSO

I

Quinta-feira 19 20957

EMENDA· 0241
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

PL 0008/99-CN

P_~_N_N_O~_E8_i9_9_":OO_C_N___________11

L-__________

L I_ _

~l~:~;~l__~

TEXIO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903, o seguinte
subprojeto:
15.081.0483.4640.xxxx
Acrescentar:
UO: 33903
Título: Apoio ao Combate ao Trabalho Infanto-Juvenil no Município de "J;J.!H!.!l.I;l.I.E
Valor: R$ ".?9,,-,,~g.~., 00
Mod: 40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4640.0002
Valor: R$ 90.000,00
GND:3
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EMENDA - 0242
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

/INSTRUÇÕES NO VERSO

[

PL 0008/99-CN

IIL_____P_L_N_N_~E8_/9_9-_C_N_ _ _ ___lIIL____.!1~P~!:..E1~_1
1U!O

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903, o seguinte
sub projeto:
15.081.0483.4640.xxxx
Acrescentar:
UO: 33903
Título: Apoio ao Combate ao Trabalho Infanto-Juvenil no Município de J.URII.NQA...
Valor: AS .?!? ....~!?.~.!.oo
Mod: 40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4640.0002
Valor: AS 90.000.00
GND:3
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EMENDA - 0243
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

PL 0008/99-eN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

INSTRUÇÕES NO VERSO

I L-1_____p_L_N_N_~E8_/9_m9_.C_N_ _ _ __.JII'_____'1'_"P:-=_E1=______'

"'"'

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903, o seguinte
subprojeto:
15.081.0483.4640.xxxx
Acrescentar:
UO: 33903
Título: Apoio ao Combate ao Trabalho Infanto-Juvenil no Município de ....~!).RB.~.VA
Valor: R$ ..!J.R.,..'?R.~.! 00
Mod: 40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4640.0002
90_000,00
Valor: R$
GND:3
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Agosto de 1999

EMENDA· 0244
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

PL 0OO8J99-CN

I INSTRUÇÕES NO VERSO IIL-_ _ _ _ _p_L_N_N_~·8_jg_N;C_N_ _ _ ____J11'--_1!..:P~::::.-E1,,---,
TIXIO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social· 33903, o seguinte
subprojeto:
15.081.0483.4640.xxxx
Acrescentar:
UO: 33903
Título: Apoio ao Combate ao Trabalho Infanto-J~venil no Munlclplo de .... r.\AaHI,.,~
Valor: RS 3.Q~.:..~.~.~. 00
Mod:40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4640.0002
Valor: RS 200.000.00
GND:3
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EMENDA - 0245
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

INSTRUÇÕES NO VERSO

I

L-

[

PL 0008/99-CN

P_í.N_N~_E8_;;_9_-'ê_N_ _ _ ____l1 1'-~l'_='~=.;E1:...-..J

_ _ _ _ _

"""
Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência
e Assistência Social- 33903, o seguinte
sub projeto:
15,081,0483.4640,XJOO(
Acrescentar:
UO: 33903
Título: Apoio ao Combate ao Trabalho Infanto-Juvenil no Município de ,,!!,lm,g,!!,~~
Valor: R$~~,:,,~~,!!,!,~o
'
Mod: 40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15,081,0483.4640,0002
Valor: R$ 90.000,00
GND:3
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EMENDA·0246

[

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

INSTRUÇÕES NO VERSO

Agosto de 1999

CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

PL 0008/99-CN

I1L _ _ _ _ _P_LN_N~_'8_/9_9_.C_N_ _ _ _____l1 L-1-----,l:..:';"=--El=-----,

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da P':idência e Assistência Social- 33903, o seguinte
subprojeto:
15.08t .0483.4640.xxxx
Acrescentar:
UO: 33903
... ae
. .....................
PITANGA .
· Io: A·
pOIO ao C·
omoale ao Trab aIh o Infan t0-Juvenr·1 no Munrclplo
Tilu
Valor: RS .~.~.,.º.~º.,. 00
Mod: 40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4640.0002
Valor: RS 90.000,00
GND:3
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Agosto de 1999

l

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

llNSTRUÇÕES NO VERSO

I

Quinta-feira 19 20963

EMENDA - 0247
CMPOPF _ MENSAGEM 0631/99 - CN

PL 0008/99-CN

~
'A_

PRQ.IETO DE UI MJWêIIO

PLN N2 8/99·CN

,-------------------------------mmromo------------------------------Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assislência Social- 33903. o seguinte
subprojeto:
15.081.0483.464O.xxxx
Acrescentar:
UO: 33903
DO CAIUA
'" de ...................
SANTO ANTONIO
pOIO ao Com bate ao Trab aIho Infanto-Juvem'I no MumClplo
..
TI'I uIO.. A'

Valor: RS~~.~..~.~.~.!.PO
Mod: 40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4640.0002

Valor: R$ 90.000. DO
GND:3
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EMENDA - 0248
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 _ CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

I

INSTRUÇÕES NO VERSO

PL 0008/99-CN

I LI_____p_í.ROJET_N_N_~'8_";9_9_-C_N_ _ _ ___1I1L_l:..:'~::..El!.._...J
lUTO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903, o seguinte
subproJeto:
15.081.0483.4640.xxxx
Acrescentar:
UO: 33903
_
_
Titulo: Apoio ao Combate ao Trabalho Infanto-Juvenil no Município de ...!?I!.\!...J.9./l.0
Valor: RS ?.~.:.~.~g.I..oo
Mod: 40
GND:3

DO CA I UÃ

Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4640.0002
Valor: AS !lo. 000,00
GND:3
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EMENDA. 0249
CMPOPF - MENSAGEM

r

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

INSTRUÇÕES NO VERSO

Pl OOOB/99-CN

0631/99 - CN

I ,l..._____P_í._N_N_~'_a;_;_9':_C_N_ _ _ ____J1

l..1_1:...:'~=-E1,----,

nxro

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social - 33903, o seguinte
subprojeto:

15.081.0483.4640.=
Acrescentar:

UO: 33903

_

· Io: ApOIO
. ao Combate ao Trab aIh o In fanto-Juvem'I no Mumclplo
... de ....................
UB I RAT A .
TItu
Valor: RS ..~º
00
Mod: 40
GND:3

. . .\lº'º.

Cancelar:

UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4640.0002
Valor: R$ 90.000.00
GND:3
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EMENDA· 0250
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

PL 0008/99-CN
[

INSTRUÇÕES NO VERSO

II

PROJETO DE LEI NUMERO

PL 008/99CN

~------------------~

------------------------~
Acrescenta-se ao Programa de Trabalho do ~
Gabinete
do Ministério da Previdência e Assistência

ocial o seguinte subprojeto 15.081.0483.491I.xxxx:
cRÉSCIMO:
pO 33903

Irítulo: Assistência Integral a Criança e ao Adolescente no Município de Amarante do Maranhão-MA

j:JND: 3
Ivalor: R$ 500.000,00
rANCELAMENTO:
~O 33903

Funcional Programática: 15.081.0483.4911.0028
PND:3

!valor: R$ 500.000,00

r---------------JUsnflCAç.l.O----------------,
Desenvolver ações de assistência social voltadas a enriquecer o universo educacional e cultural de crianças carentes, através de programas que envolvam esforços de aprendizagem
escolar e desenvolvimento de habilidades para a vida.

r,,;:--;l r..,........------~ I. .____D_ep_u_ta_d_o_p_ed_r_o_N;...o_v_al_·s_ _;...;..._'___ _ _ _ _ _---lI
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

Quinta-feira 19 20967

EMENDA - 0251
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - eN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

PL 0008/99-CN
[

I r------

r---------,
INSTRUÇOES NO VERSO

PROJETO DE LEI HUMERO - - - - - - - ,

L-1_PL_0_0_8/_99_CN
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _----'

C;PÁ.,NAm]
01
01
DE

meTO

Acrescenta-se ao Programa de Trabalho do Gabinete do Ministério da Previdência e Assistência
Social o seguinte subprojeto 15.081.0483.4911.xxxx:
ACRÉSCIMO:
UO 33903
Título: Assistência Integral a Criança e ao Adolescente no Município de Buriti-MA
GND:3
Valor: R$ 500.000,00
CANCELAMENTO:
U033903
Funcional Programática: 15.081.0483.4911.0028
GND:3
Valor: R$ 500.000,00

r--------------- 'u.,,""""ÂO ______________--.
Desenvolver ações de assistência social voltadas a enriquecer o universo educacional e cultural de crianças carentes, através de programas que envolvam esforços de aprendizagem
escolar e desenvolvimento de habilidades para a vida.
,
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[

,_________

INSTRUÇÓES NO VERSO

I
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LI_PL_0_0_8/_9_9CN
_ _ _ _ _ _ _ _ _ ___
TEXTO

Acrescenta-se ao Programa de Trabalho do Gabinete do Ministério da Previdência e Assistência
~ocial o seguinte sub projeto 15.081.0483.491 I.xxxx:

!<\CRÉSCTMO:
~O 33903
h'ítulo: Assistência Integral a Criança e ao Adolescente no Municipio de Santa Helena-MA

PND:3
!valor: R$ 500.000,00
~ANCELAMENTO:

IDO 33903
lFuncional Programática: 15.081.0483.4911.0028
pND:3
Valor: R$ 500.000,00
, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ JUSlJncAcAO------------------,

Desenvolver ações de assistência social voltadas a enriquecer o universo educacional e cultural de crianças carentes, através de programas que envolvam esforços de aprendizagem
escolar e desenvolvimento de habilidades para a vida.
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INSTRUÇOES NO VERSO

I
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Acrescenta-se ao Programa de Trabalho do Gabinete do Ministério da Previdência e Assistência
Social o seguinte subprojeto 15.081.0483.4911.xxxx:
IACRÉSClMO:
UO 33903
Título: Assistência Integral a Criança e ao Adolescente no Municipio de Magalhães de Almeida-MA
GND:3
Valor: R$ 500.000,00
CANCELAMENTO:
UO 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4911.0028
GND:3
Valor: R$ 500.000,00

r-----------------------JUSnFlCAe.lo------------------------.,.,
,

Desenvolver ações de assistência social voltadas a enriquecer o universo educa- '
cional e cultural de crianças carente's, através de programas que envolvam esforços de aprendizagem
escolar e desenvolvimento de habilidades para a \ ida.
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Acrescenta-se ao Programa de Trabalho do Gabinete do Ministério da Previdência e Assistência
Social o seguinte subprojeto 15.081.0483.491I.xxxx:
ACRÉSCIMO:
UO 33903
Titulo: Assistência Integral a Criança e ao Adolescente no Municlpio de Presidente Juscelino-MA
..

PND:3
!valor: R$ 500.000,00
IrANCELAMENTO:
UO 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4911.0028
GND:3
Valor: R$ 500.000,00

, - - - - - - - - - - - - - - - -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ JUSTlFlCA(:J.O _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- ,

Desenvolver ações de assistência social voltadas a enriquecer o universo educa- .
,

cional e cultural de crianças carentes, através de programas que envolvam esforços de aprendizagem
escolar e desenvolvimento de habilidades para a vida.
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EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

PL 0008/99-CN

~
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INSTRUÇÕES NO VERSO

I.

1_P_L_0_0_8/_99_CN
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _--.J
~O ______________________________~

Acrescenta·se ao Programa de Trabalho do Gabinete do Ministério da Previdência e Assistência
~ocial o seguinte subprojeto 15.081.0483.4911.=:

1\cRÉSCIMO:
UO 33903

Titulo: Assistência Integral a Criança e ao Adolescente no Municlpio de Cedral-MA
GND:3
Valor: R$ 500.000,00
rANCELAMENTO:

DO 33903

lFuncional Programática: 15.081.0483.4911.0028
IGND: 3
Ivaior: R$ 500.000,00

, - - - - - - - - - -_ _ _ _ _ _ _ JU.Tlf1CA<.O _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- - ,

Desenvolver ações de assistência social voltadas a enriquecer o universo educacional e cultural de crianças carentes, através de programas que envolvam esforços de aprendizagem
escolar e desenvolvimento de habilidades para a vida.
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TEXTO

Acrescenta-se ao Programa de Trabalho do Gabinete do Ministério da Previdência e Assistência
~ocial o seguinte subprojeto 15.081.0483.491I.xxxx:

ACRÉSCIMO:
U033903
Título: Assistência Integral a Criança e ao Adoles~ente no Município de ltinga-MA
pND:3
Valor: R$ 500.000,00
CANCELAMENTO:
UO 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4911.0028
GND:3
Valor: R$ 500.000,00

, - - - - - - - - - - - - - - - - JUSTIFlCAÇAo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- - ,

Desenvolver ações de assistência social voltadas a enriquecer o universo educacional e cultural de crianças carentes, através de programas que envolvam esforços de aprendizagem
escolar e desenvolvimento de habilidades para a vida.
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EMENDA - 0257
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EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL
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I'"- - - - - - PROJElO DE LEI NUMERO
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TEXTO
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- - ,

Acrescenta-se ao Programa de Trabalho do Gabinete do Ministério da Previdência e Assistência
Social o seguinte subprojeto 15.081.0483.491 I.xxxx:
ACRÉSCIMO:
UO 33903
Titulo: Assistência Integral a Criança e ao Adolescente no Munic!pio de Jatobá-MA
GND:3
Valor: R$ 500.000,00
CANCELAMENTO:
UO 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4911.0028
GND:3
Valor: R$ 500.000,00

, - - - - - - - - -_ _ _ _ _ _ JUSTlFICAçAo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- - ,

Desenvolver ações de assistência social voltadas a enriquecer o universo educacional e cultural de crianças carentes, através de programas que envolvam esforços de aprendizagem
escolar e desenvolvimento de habilidades para a vida.
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Acrescenta-se ao Programa de Trabalho do'""'"
Gabinete do Ministério da Previdência e Assistência
Social o seguinte subprojeto 15.081.0483.4640.xxxx:
ACRÉSCIMO:
U033903
Título: Apoio ao Combate ao Trabalho Infantil em Buriti-MA
GND:3

Valor: R$ 500.000,00
CANCELAMENTO:
UO 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4640.0002
GND:3

Valor: R$ 500.000,00

r - - - - - - - - - - - - - - - J U S T I F l C A C . A O _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- - ,

Apoiar ações voltadas a integração de crianças e adolescentes carentes ao desenvolvimento enquanto cidadãos em formação, visando eliminar a prática do trabalho escravizador

de

menores mediante incentivo as famílias.
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CMPOPF _MENSAGEM 0631/99 - CN
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""TO _ - - :_ _ _--:_ _ _ _ _ _ _ _ _- - ,

Acrescenta-se ao Programa de Trabalho do Gabinete do Ministério da Previdência e Assistência
Social o seguinte subprojeto 15.081.0483.4640.xxxx:
lA.cRÉSCIMO:
U033903
Titulo: Apoio ao Combate ao Trabalho Infantil em Santa Helena-MA
GND:3
Valor: R$ 500.000,00
CANCELAMENTO:
UO 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4640.0002
GND:3
Valor: R$ 500.000,00

,---------------JUSn1lCAÇIO ______________--.
Apoiar ações voltadas a integração de crianças e adolescentes carentes ao desenvolvimento enquanto cidadãos em formação, visando eliminar a prática do trabalho escravizador

de

menores mediante incentivo as famiJias.
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~ ------------------------~
Acrescenta-se ao Programa de Trabalho do Gabinete do Ministério da Previdência e Assistência
~ocial

o seguinte subprojeto 15.081.0483,4640.xxxx:

lA.cRÉSCIMO:
UO 33903

Titulo: Apoio ao Combate ao Trabalho Infantil em Jatobá-MA
GND:3

Valor: R$ 500.000,00
rANCELAMENTO:

luo 33903
!Funcional Programática: 15.081.0483.4640.0002
pND: 3
Valor: R$ 500.000,00

, - - - - -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ju."Ac.ÇAO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _---,

Apoiar ações voltadas a integração de crianças e adolescentes carentes ao desenvolvimento enquanto cidadãos em formação, visando eliminar a prática do trabalho escravizador

de

menores mediante incentivo as famUias.
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reno ______________________________~

Acrescenta-se ao Programa de Trabalho do Gabinete do Ministério da Previdência e Assistência
Social o seguinte subprojeto 15.081.0483.4640.xxxx:
IACRFSCIMO:
U033903
Titulo: Apoio ao Combate ao Trabalho Infantil em Amarante do Maranhão-MA
GND:3

Valor: R$ 500.000,00
CANCELAMENTO:
UO 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4640.0002
GND:3

Valor: R$ 500.000,00

r---------------

JUSTlflCAC;AO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- - ,

Apoiar ações voltadas a integração de crianças e adolescentes carentes ao desenvolvimento enquanto cidadãos em formação, visando eliminar a prática do trabalho escravizador

de

menores mediante incentivo as familias.

l
:....---'-------.rV. Jrpal
~LI___De_P_u_ta_do_p_e_dr_O_N_O_v_a_is_,_ _.;..;.....;....;...;....;_ _ _ _ _---ll MA
r;~

[i~·{-q~-rl-

HQM!DOPARLAMEHTAR

__-..:-. . . . .

TUAA

W

---~-~~---,I

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

20978 Quinta-feira 19

Agosto de 1999

EMENDA - 0262
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

PL 0008/99-CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL
_-

______ --=____ .
~

~

----=~~,--~-

-

--

- _

.

"
1..-

PÁGINA

""--_.--'-'--'~~~-

-'.
-- -

_.

PL - 00811999

-

OIDEOJ

TEXTO

Inclua-se no Programa de Trabalho da Unidade Orçamentária - 33.903
Fundo Nacional de Assistência Social
ACRESCENTAR
Titulo: Atendimento a Criança Carente em Creche no Distrito Federal-DF
FuncionaI Programática: 15.081.0483.2593.0025
Esfera: Seguridade
Valor: R$ 500.000,00
Natureza da Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: 30 (Estado)
CANCELAR
Titulo: Atendimento a Criança Carente em Creche
Funcional Programática: 15.081.0483.2593.0001
Esfera: Seguridade
Valor: R$ 500.000,00
Natureza da Despesa: Outras Despesas Correntes
JUSTIFICATIVA

A precariedade nas ações para atender a criança carente no Distrito Federal, reflete
diretamente nos serviços de saúde pública e na educação, pois a população carente
necessita desta assistência para que haja desenvolvimento social da comunidade.

NOME DO PAJU.IJJENTAR.

PHILEMON RODRIG

I~G I P~n;;o
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Inclua-se no Programa de Trabalho da Unidade Orçamentária - 33.903
Fundo Nacional de Assistência Social
ACRESCENTAR
Titulo: Assistência Integral a Criança e ao Adolescente no Distrito Federal-DF
Funcional Programática: 15.081.0483.4911.0024
Esfera: Seguridade
Valor: R$ 500.000,00
Natureza da Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: 30 (Estado)
CANCELAR
Titulo: Assistência Integrai a Criança e ao Adolescente
Funcional Programática: 15.081.0483.4911.0028
Esfera: Seguridade
Valor: R$ 500.000,00
Natureza da Despesa: Outras Despesas Correntes
JUSTIFICATIVA'

Esta emenda visa reforçar a dotação orçamentária deste exercício para apoiar o programa I .
de assistência social voltada para fonnação educacional e cultural das crianças e
adolescentes carentes, possibilitando a melhoria da qualidade de vida e o seu
desenvolvimento social.
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Inclua-se no Programa de Trabalho da Unidade Orçamentária - 33.903
Fundo Nacional de Assistência Social
ACRESCENTAR
Título: Apoio a Pessoa Idosa no Distrito Federal-DF
Funcional Programática: 15.081.0485.2596.0025
Esfera: Seguridade
Valor: R$ 500.000,00
Natureza da Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: 30 (Estado)
CANCELAR
Titulo: Apoio ao Combate ao Trabalho Infanto Juvenil
Funcional Programática: 15.081.0483.4640.0002
Esfera: Seguridade
Valor: R$ 500.000,00
Natureza da Despesa: Outras Despesas Correntes
JUSTIFICATIVA

Esta emenda visa reforçar e apoiar o programa de atendimento ao idoso carente nas suas
necessidades básica, proporcionando conforto moraI e assistênciaI.

NOMEDOPm..AMENTAR

PIllLEMON RODRI
DATA

'S

Agosto de 1999

DUUuODOSENADOFEDERAL

[

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

Quinta-feira 19 20981

EMENDA - 0265
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

PL 0008/99-CN

PL - 008/1999

PAGINA
OI DE OI

=

Inclua-se no Programa de Trabalho da UlÚdade Orçamentária - 33.903
Fundo Nacional de Assistência Social
ACRESCENTAR
Titulo: Apoio a Pessoa Portadora de Deficiência no Distrito Federal-DF
Funcional Programática: 15.081.0486.2595.0025
Esfera: Seguridade
Valor: R$ 500.000,00
Natureza da Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: 30 (Estado)
CANCELAR
Titulo: Apoio ao Combate ao Trabalho Infanto JuvelÚl
Funcional Programática: 15.081.0483.4640.0002
Esfera: Seguridade
Valor: R$ 500.000,00
Natureza da Despesa: Outras Despesas Correntes
JUSTIFICATIVA

Esta emenda visa reforçar a dotação orçamentária deste exercício para apoiar o prgrama de
prevenção de tratamento e reabilitação do portador de deficiência fisica, reitengrando-o no
seio da farnllia, da comunidade em que vive e na sociedade como um todo.
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Inclua·se no Programa de Trabalho da Unidade Orçamentária - 33.903
FWldo Nacional de Assistência Social
ACRESCENTAR
Título: Atendimento a Criança Carente em creche no Estado e Municípios da Paralba·PB
Funcional Programática: 15.081.0483.2593.0013
Esfera: Segwidade
Valor: R$ 500.000,00
Natureza da Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: 30 (Estado)
CANCELAR

Título: Apoio ao Combate ao Trabalho Infanto Juvenil
Funcional Programática: 15.081.0483.4640.0002
Esfem: Seguridade
Valor: R$ 500.000,00
Natureza da Despesa: OutT"ds Despesas Correntes
JUSTIFICATIVA

A precariedade nas ações para atender a criança carente do Estado da Paraíba, reflete
dip~tamente nos serviços de saúde pública e na educação, pois a comunidade carente
necessita desta assistência para que haja desenvolvimento social da comunidade.
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EMENDA - 0267
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PL 0008/99-CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL
PROJETODE UI NÚMERO

PL - 008/1999

PÁGINA

OIDEOI

TEXTO

Inclua-se no Programa de Trabalho da Unidade Orçamentária - 33.903
Fundo Nacional de Assistência Social
ACRESCENTAR
Titulo: Assistência Integral a Criança e ao Adolescente no Estado e Municipios da Para1ba·PB
Funcional Programática: 15.081.0483.4911.0012
Esfera: Seguridade
Valor: R$ 500.000,00
Natureza da Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: 30 (Estado)
CANCELAR
Titulo: Assistência Integral a Criança e ao Adolescente
Funcional Programática: 15.081.0483.4911.0028
Esfera: Seguridade
Valor: R$ 500.000,00
Natureza da Despesa: Outras Despesas Correntes
JUSTIFICATIVA

Esta emenda visa reforçar a dotação orçamentária deste exercicio para apoiar o programa
de assistência social voltada para formação educacional e cultural das cóanças e
adolescentes carentes, possibilitando a melhoria da qualidade de vida e o seu
desenvolvimento social.
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EMENDA· 0268
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 _CN

PL 0008/99-CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL
_ _7~
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TEXTO

Inclua-se no Programa de Trabalho da Unidade Orçamentária - 33.903
Fundo Nacional de Assistência Social
ACRESCENTAR
Titulo: Apoio a Pessoa Idosa no Estado e Municlpios da Paralba-PB
Funcional Prógramática: 15.081.0485.2596.0013
Esfera: Seguridade
Valor: R$ 500.000,00
Natureza da Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: 30 (Estado)
CANCELAR
Titulo: Apoio ao Combate ao Trabalho Infanto Juvenil
. Funcional Programática: 15.081.0483.4640.0002
Esfera: Seguridade
Valor: R$ 500.000,00
Natureza da Despesa: Outras Despesas Correntes
JUSTIFICATIVA

Esta emenda visa reforçar e apoiar o programa de atendimento ao idoso carente nas suas
necessidades básica, proporcionando conforto mora! e assistência!.

NOME DOPARUMENrAR

PIIILEMON RODru UES
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[ I PL 0008/99oCN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

I'ROJUODElll

NOMFio

PL • 008/1999

PÁOINA
OIDEOI

"-<TO

Inclua·se no Programa de Trabalho da Unidade Orçamentária· 33.903
Fundo Nacional de Assistência Social
ACRESCENTAR
Título: Apoio a Pessoa Portadora de Deficiência no Estado e Municípios da Paraíba-PB
Funcional Programática: 15.081.0486.2595.0013
Esfera: Seguridade
Valor: R$ 500.000,00
Natureza da Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: 30 (Estado)
CANCELAR
Título: Apoio ao Combate ao Trabalho Infanto Juvenil
Funcional Programática: 15.081.0483.4640.0002
Esfera: Seguridade
Valor: R$ 500.000,00
Natureza da Despesa: Outras Despesas Correntes
JUSTIFICATIVA

Esta emenda visa reforçar a dotação orçamentária deste exercício para apoiar o prgrama de
prevenção de tratamento e reabilitação do portador de deficiência fisica, reitengrando-o no
seio da familia, da comunidade em que vive e na sociedade como um todo.

Icmoo IL
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EMENDA - 0270

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN
PL 0008/99-CN

r---------INSTRUÇÕES NO VERSO

PROJETODELEJH(J1fE1tO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..,

PL nO 8/99-CN

~_________________________________ ~O

r:A:::-l
~

____________________________~--,

Acrescenta-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social 33903, o seguinte subprojeto:
15.081.0483.4640.xxxx
Acrescentar:
f
UO: 33903
Titulo: Apoio ao Combate ao Trabalho Infanto.Juvenil da Escola Integral Adeliria Meurer
Municipio de Francisco Beltrão/PR
Valor: 100.000,00
Mod: 40
GND: 3

dd

Cancelar:
UO: 33903
Funcional: 15.081.0483.4640.0002
Valor: 100.000,00
GND: 3
.

r-_---------------------------J~n~~o--------------------------~
Município Agrícola, onde as crianças de famílias carentes são obrigadas a ajudar os pais na lavoura
ou" quando migram para a cidade, teêm que continuar trabalhando para melhorar a renda familiar. As
crianças que trabalham não são crianças abandonadas, na verdade pertencem a famílias
desamparadas e carentes.

=
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ÓDiGOI

___

=-~_NOMEDO_PARtAMENTAR====1
:~pU]FR rpp:ARpllDO:sl
DEPUTADO NELSON MEURER
_ O L:.:J
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EMENDA - 0271
CMPOPF _ MENSAGEM 0631/99 - CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

J

PL OOOB/99-CN

, . . -_ _ _ _ _ _ _ PROJETODELEINUMERO _ _ _ _ _ _---,

INSTRUÇÕES NO VERSO

PL nO 8f99-CN

I:A::~

~

r----------------------------------~O--------------------------------õ
Acrescenta-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social 33903, o seguinte subprojeto:
15.081.0483.4640.xxxx
Acrescentar:
UO: 33903
Titulo: Apoio ao Combate ao Trabalho Infanto-Juvenil no Municipio de ChopinzinholPR
Valor: 50.000,00
Mod: 40
GND: 3

Cancelar:
UO: 33903
Funcional: 15.081.0483.4640.0002
Valor: 50.000,00
GND: 3

r-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 'usnFlCAçAO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _---,

Município Agrícola, onde as crianças de famílias carentes são obrigadas a ajudar os pais na lavoura
ou quando migram para a cidade, teêm que continuar trabalhando para melhorar a renda familiar. As ' '
crianças que trabalham não são crianças abandonadas, na verdade pertencem a famílias
desamparadas e carentes,

D
ODiGO
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~~_DEPUTADO
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EMENDA - 0272
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

r-----.---INSTRUÇÕES NO VERSO

PL 0008/99-CN

PROJETO DE LEI NÚMERO - - - - - - - - - - ,

r:A::~

~

PL n' 8/99-CN

r------------------------------------T~O-------------------------------__,
Acrescenta-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social 33903, o seguinte subprojeto:
15.081.0483.4640.xxxx
Acrescentar:
UO: 33903
Título: Apoio ao Combate ao Trabalho Infanto-Juvenil no Município de São João/PR
Valor: 30.000,00
Mod: 40
GND:3

Cancelar:
UO: 33903
Funcional: 15.081.0483.4640.0002
Valor: 30.000,00
GND: 3

, - -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ JUSflFICAçAO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- ,

Municipio Agrícola, onde as crianças de famílias carentes são obrigadas a ajudar os pais na lavoura
ou quando migram para a cidade, teêm que continuar trabalhando para melhorar a renda familiar. As
crianças que trabalham não são crianças abandonadas, na verdade pertencem a famílias
desamparadas e carentes.
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EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

PL OOOB/99-CN

]

. - -_ _ _ _ _ _ _ PROJETODEl.EINUMERO _ _ _ _ _ _- ,

INSTRUÇÕES NO VERSO

PL n° 8/99-CN

. -_________________________________ wrro ______________________________,

Acrescenta-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social 33903, o seguinte subprojeto:
15.081.0483.4640.xxxx
Acrescentar:
UO: 33903
Titulo: Apoio ao Combate ao Trabalho Infanto.Juvenil no Municipio de ltapejara D'Oeste/PR
Valor: 30.000,00
Mod: 40
GND: 3

Cancelar:
UO: 33903
Funcional: 15.081.0483.4640.0002
Valor: 30.000,00
GND: 3

. - -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ JUsnFICAçAO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- ,

Município Agrícola, onde as crianças de famílias carentes são obrigadas a ajudar os pais na lavoura
ou quando migram para a cidade, teêm que continuar trabalhando para melhorar a renda familiar. As
crianças que trabalham não são crianças abandonadas, na verdade pertencem a famílias
desamparadas e carentes.
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EMENDA· 0274
CMPOPF . MENSAGEM 0631/99 . CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

PL 0008/99-CN

; -_ _ _ _ _ _ _ PROJETO DE LEI NUMERO _ _ _ _ _ _ _- ,

INSTRUÇÕES NO VERSO

]

r:A::-:I
~

PL n° 8/99·CN

,.-_________________________________ rerro ______________________________-,

Acrescenta-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social 33903, o seguinte subprojeto:
15.081.0483.4640.xxxx
Acrescentar:
UO: 33903
Título: Apoio ao Combate ao Trabalho Infanto-Juvenil no Município de Marmeleiro/PR
Valor: 40.000,00
Mod: 40
GND:3

Cancelar:
UO: 33903
Funcional: 15.081.0483.4840.0002
Valor: 40.000,00
GND:3

, . -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ JUSnFlCAçAO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- - ,

Município Agrícola, onde as crianças de famflías carentes são obrigadas a ajudar os pais na lavoura
ou quando migram para a cidade, teêm que continuar trabalhando para melhorar a renda familiar. As
crianças que trabalham não são crianças abandonadas, na verdade pertencem a famílias
desamparadas e carentes.
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EMENDA - 0275
CMPOPF • MENSAGEM 0631/99· CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

PL 0008/SS-CN

1
, -_ _ _ _ _ _ _ _ PROJETODELEINÚMfRO _ _ _ _ _ _ _ _ _- ,

INSTRUÇÕES NO VERSO

r---------------------------------~O----------------

[PAGWA
1 DE 1

PL nO 8/99·CN

I

_________________,

Acrescenta-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social 33903, o seguinte subprojeto:
15.081.0483.4640.xxxx
Acrescentar:
UO: 33903
Título: Apoio ao Combate ao Trabalho Infanto.Juvenil no Municipio de Ampére/PR
Valor: 30.000,00
Mod: 40
GND:3

Cancelar:
UO: 33903
Funcional: 15.081.0483.4640.0002
Valor: 30.000,00
GND: 3

r-_______________________

Nsn~~o

________________________________,

Município Agrícola, onde as crianças de famílias carentes são obrigadas a ajudar os pais na lavoura
ou quando migram para a cidade, teêm que continuar trabalhando para .melhorar a renda familiar. As
crianças que trabalham não são crianças abandonadas, na verdade pertencem a famílias
.
.
desamparadas e carentes.
ÓDlGO
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CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

PL 0008/99-CN

, - -_ _ _ _ _ _ _ _ PROJETODfLEINOr.ffR.O _ _ _ _ _ _---,

INSTRUÇÕES NO VERSO

PL nO 8/99-CN

r----------------------------------~O

[PAGINA
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_____________________________

I

~

Acrescenta-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social 33903, o seguinte subprojeto:
15.081.0483.4640.xxxx
Acrescentar:
UO: 33903
Título: Apoio ao Combate ao Trabalho Infanto.Juvenil no Municiplo de Planalto/PR
Valor: 30.000,00
Mod: 40
GND: 3

Cancelar:
UO: 33903
Funcional: 15.081.0483.4640.0002
Valor: 30.000,00

GND: 3

, . -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ JUSnFlcAçAo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _......,

Município Agrícola, onde as crianças de familiascarentes são obrigadas a ajudar os pais na lavoura
ou quando migram para a cidade, teêm que continuar trabalhando para melhorar a renda familiar. As
crianças que trabalham não são crianças abandonadas, na verdade pertencem a familias
desamparadas e carentes.
CÓDlGO
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EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

PL 0008/99-CN

I

INSTRUÇOES NO VERSO

~----------------------------------~o----------------~--------------~

Acrescenta-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social 33903, o seguinte subprojeto:
15.081.0483.4640.xxxx
Acrescentar:
UO: 33903
Titulo: Apoio ao Combate ao Trabalho Infanto-Juvenil no Municipiode Santa Izabel D'Oeste/PR
Valor: 30.000,00
Mod: 40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional: 15.081.0483.4640.0002
Valor: 30.000,00
GND: 3

. -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ JUSnFlcAçAo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- - .

Município Agrícola, onde as crianças de famílias carentes são obrigadas a ajudar os pais na lavoura
ou quando migram para a cidade, teêm que continuar trabalhando para melhorar a renda familiar. As
crianças que trabalham não são crianças abandonadas, na verdade pertencem a famílias
desamparadas e carentes.
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EMENDA - 0278
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 CN

Pl 0008/99-CN

-

PROJETO DE lEI NUMERO

PlN Nº a/99-CN

--------------------~
TEXTO

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- - ,

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência
Social-33903, O seguinte subprojeto:
15.081.0483.4640.XXXX

Acrescentar:
UO: 33903
Título: Apoio ao Combate ao Trabalho Infanto-Juvenil no Município de Porto
Nacional - TO
Valor: R$. 80.000,00
Mod: 40
GND: 3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4640.0002
Valor: R$. 80.000,00
GND: 3
, - - - - - - - - - - - - - - - JUS1JFICAÇAO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- : - _ - - ,

A presente Emenda pretende apoiar ações voltadas a integração de Crianças e
Adolescentes carentes a rede escolar e ao desenvolvimento enquanto cidadãos em
formação além de proporcionar-lhes participação em atividades Sódo-Pedagogicas
visando eliminar a pratica do Trabalho Infanto-Juvenil no MUnicípio de Porto
Nacional - TO

r
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EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

H,STRUÇÓES NO VERSO

I I

PROJETO DE LEI NÜMERO - - - - - - ,

PLN Nº ij/99 - CN
TEXTO

::-1
_

06~1/99 - CN

PL 0008/99-CN

r------

L

Quinta-feira 19 20995

_ _ _ _ _ _ _ _ _ __

---.:J
E

Pj'.... - - ,

1

DE

1

I

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e ASf,istência
Social-33903, seguinte subprojeto:
15,081,0483A640J<XXX

°

Acrescentar:
UO: 339.03
Título: Apoio ao Combate ao Trabalho Infanto-Juvenil no Município de Dianópolis - TO
Valor: R$, 80,000,00
Mod: 40
GND: 3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15,081,0483,4640,0002
Valor: R$, 80,000,00
GND: 3
. . . - - - . : - - - - - - - - - - - - JUSTlFICAçAo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- ,

A presente Emenda pretende apoiar ações voltadas a integração de Crianças e
Adolescentes carentes a rede escolar e ao desenvolvimento enquanto cidadãos em
formação além de proporcionar-lhes participação em atividades Sócio-Pedagogicas
visando eliminar a pratica do Trabalho Infanto-Juvenil no Município de Dianópolis TO

r cÓO!GO ll-.::...:.:~-.:
______
-_E_oo_p_AR_LAM_E_H_TAR_~~~~~~========~~1, [TUo' J~I:pAAB"oo -1
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I

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

INSTRUÇOES NO VERSO

~

CMPüPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

PL OOOB/99-CN

PROJETO DE LEI HUMERO

~P~L~N~N_º-=8~/9~9~-~C~N~___

--,I.

-_~_-_ _

r

1
~

P~;NA--'1
~

TEXTO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência
Social-33903, O seguinte subprojeto:
15.081.0483.4640.XXXX

Acrescentar:
UO: 33903
Título: Apoio ao Combate ao Trabalho Infanto-Juvenil no Município de
Colmeia - TO
Valor: R$. 80.000,00
Mod: 40
GND: 3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4640.0002
Valor: R$. 80.000,00
GND: 3
r - - - - - - - - - - - - - - - J U S T I F l C I . C A O _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _---,

A presente Emenda pretende apoiar ações voltadas a integração de Crianças e
Adolescentes carentes a rede escolar e ao desenvolvimento enquanto cidadãos em
formação além de proporcionar-lhes participação em atividades Sócio-Pedagogicas
visando eliminar a pratica do Trabalho Infanto-Juvenil no Município de Colmeia - TO

r ~ lL.I____________
Dep. Pastor Amari
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PL 0008/99-CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

I 1_P_L_N
. . __N_º_B_I_9_9_-_C_N____--_=_~__-,I~
PROJETOOE LEI HÚMERO

INSTRUÇOES NO VERSO

r~

~ I

PÁO""""'1
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""TO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência
Social-33903, O seguinte subprojeto:
15.081.0483.4640.XXXX

Acrescentar:
UO: 33903
Título: Apoio ao Combate ao Trabalho Infanto-Juvenil no Município de
Miracema do Tocantins - TO
Valor: R$. 80.000,00
Mod: 40
GND: 3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4640.0002
Valor: R$. 80.000,00
GND: 3
, - - - - - - - - - - - -_ _ _ _ JUSTIFlCAÇJ.O _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- ,

A presente Emenda pretende apoiar ações voltadas a integração de Crianças e
Adolescentes carentes a rede escolar e ao desenvolvimento enquanto cidadãos em
formação além de proporcionar-lhes participação em atividades Sócio-Pedagogicas
visando eliminar a pratica do Trabalho Infanto-Juvenil no Município de Miracema do
Tocantins - TO

r

CÓDIOO

li,

~.

NOME DO PARUMENTAR

Dep_ Pastro Amarildo

I[ JE;;TlDO J
.

;~

~-------~---/-~--V-~-,~-j-;~-,(-ASS-(:-~T-~-~~-~,:-~~~-.~_~~/~--_~------~----------~------~

Agosto de 1999

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

20998 Quinta-feira 19

EMENDA - 0282
CMPOPF _ MENSAGEM 0631/99 - CN

PL 0008/99-CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

ll~:STRUÇÓES NO VERSO

II

PROJETO DE LEI NUMERO - - - - - - - .

P LN Nº a/99 - CN
TEXTO

TA

C=

P.4.0INA-,

DE
1 I
'--_ _ -1

1

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- - - ,

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência
Social-33903, O seguinte subprojeto:
15.081.0483.4640.XXXX

Acrescentar:
UO: 33903
Título: Apoio ao Combate ao Trabalho Infanto-Juvenil no Município de
Palmas - TO
Valor: R$. 90.000,00
Mod: 40
GND: 3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4640.0002
Valor: R$. 90.000,00
GND: 3
r-------~--

_______

JUSTIFlCAÇÁO--------------____.

A presente Emenda pretende apoiar ações voltadas a integração de Crianças e
Adolescentes carentes a rede escolar e ao desenvolvimento enquanto cidadãos em
formação além de proporcionar-lhes participação em atividades Sócio-Pedagogicas
visando eliminar a pratica do Trabalho Infanto-Juvenil no Município de Palmas - TO

r~i.OJIL·-'!·_D.:.~,--p-,._p,,-a,-s_t_o_r_A-,-m,--a,-r1_'l_d.;.H:_ME....DO_._''"'_......._E_"·_..._________.JI r~ J[P~~TlDO J

Quinta-feira 19 209,99

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

EMENDA - 0283
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 _ CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

INSTRUÇOES NO VERSO

~~~

_J

PROJETOOfLEJHÚM!RO - - - - - - ,

N'1

J

PL 0008/99-CN

8/99 - CN

r'.4OWA,

I1

DE

1

,

TEXTO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência
Social-33903, O seguinte subprojeto:
15.081.0483.4640.XXXX

Acrescentar:
UO: 33903
Título: Apoio ao Combate ao Trabalho Infanto-Juvenil no Municípío de
Palmeiropolis - TO
Valor: R$. 80.000,00
Mod: 40
GND: 3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4640.0002
Valor: R$. 80.000,00
GND: 3

r---------------

JUSTlFICAçAo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- ,

A presente Emenda pretende apoiar ações voltadas a íntegração de Crianças e
Adolescentes carentes a rede escolar e a,) desenvolvimento enquanto cidadãos em
formação além de proporcionar-lhes participação em atividades Sócío-Pedagogicas
visando eliminar a pratica do Trabalho Infanto-Juvenil no Município de PalmeirÓpolis
-TO

r c6.~D«lvO l

l_----_____"O_"_.OO_P._R_.......,.'_"_TAA_---,_______...../r ~~[P~~T~ J.

~.

Dep. Pastor Amarild3

.

DuUuO DO SENADO FEDERAL

21000 Quinta-feira 19

Agosto de 1999

EMENDA - 0284

j

CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

PL 0008/99-CN

. - - - - - - PROJETO DE LEI NUMERO - , - - - - - - - ,

INSTRUÇÓES NO VERSO

b-~P~l~N~N_º~B~/~9~9__-_C_N________________-J1
TEXTO

-

I
I

PÁO,NA

1

DE

~

~

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- - - ,

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência
Social-33903, O seguinte subprojeto:
15.081.0483.4640.XXXX

Acrescentar:
UO:.33903
Título: Apoio ao Combate ao Trabalho Infanto-Juvenil no Município de
Paraiso do Tocantins - TO
Valor: R$. 80.000,00
Mod: 40
GND: 3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4640.0002
Valor: R$. 80.000,00
GND: 3

r--------------------

JUSTtfICACAo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.,

A presente Emenda pretende apoiar ações voltadas a integração de Crianças e
Adolescentes carentes a rede escolar e ao desenvolvimento enquanto cidadãos em
formação além de proporcionar;Ihes participação em atividadesSócio-Pedagogicas
visando eliminar a pratica do Trabalho Infanto-Juvenil no Município de Paraiso do
Tocantins - TO

r

CÓDIGO

ll__~_______________NO_"_EOO_PA_R~_"_E_NT_AR________----~I[toJ[P~~"OO"]

~.

Oep_ Pastor Amarildo

.

Quinta-feira 19 21001

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

[

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

II
r-------------------INSTRUCÓr.S NO VERSO

EMENDA - 0285
CMPOPF - MENSAGEM 063t/99 - CN

PL 0008/99-CN

..:...:;;,:...:..:-.--=:...:..=-_PR_"'_ET_O_D._
_NÚ_MER_O_ _ _ _ _..JI_
PLN Nº 8/99 - CN ....
L

j

r1
L2. ~A:E'~ -:-l1
~.. I

ttUO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência
Social-33903, O seguinte subprojeto:
15.081.0483.4911.XXXX

Acrescentar:
UO: 33903
Título: Assistência Integral a Criança e ao Adolescente no Município de
Combinado - TO
Valor: R$. 70.000,00
Mod: 40
GND: 3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4911.0028
Valor: R$. 70.000,00
GND: 3

r-----------------JUSTI1ICAÇAO----------------,
A presente Emenda pretende desenvolver ações de
enriquecer o universo informacional, educacional
Adolescentes
carentes
apoiando programas
aprendizagem escolar e desenvolvimento para a vida

Assistência Social voltada a
e cultural. De Crianças e
que envolvem reforço de
no Município de Combinado-

TO

r~I
l

O~p.

CÕOIOO

IP~Jf;;TlDO

NOM!OOPARlAMI!HTAR

Pastor Amarildo

_

~~------------------------------~

r - DATA

,

/J

..

USlN'"3?

. . ~·',\!.'.!t'("__

I JJi fl/~~~_
I,",

-

--/_.

•

...

J

21002 Quinta-feira 19

Agosto de 1999

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

EMENDA - 0286

[

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

PL 0008/99-CN

PROJETO DE LEI NU)"!!' o

INSTRUÇÓES NO VERSO

------"

Llp_L_N__N_º__B_/_9_9___
-C_N________________

r,

~. ~

j

PÁ:~HA ~,

~ I

TEXTO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência
Social-33903, O seguinte subprojeto:
15.081.0483.4911.XXXX

Acrescentar:
UO: 33903
Título: Assistência Integral a Criança e ao Adolescente no Município de
Barrolândia - TO
Valor: R$. 70.000,00
Mod: 40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4911.0028
Valor: R$. 70.000,00
GND:3
, - - - - - - - - - -_ _ _ _ _ JUSTlFtcAÇAo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ..,

A presente Emenda pretende desenvolver ações de
enriquecer o universo informacional, educacional
Adolescentes
carentes
apoiando programas
aprendizagem escolar e desenvolvimento para a vida
TO

r

CÓOIGO

l

NOMEOOPARLAMENTAR

Assistência Social voltada a
e cultural. De Crianças e
que envolvem reforço de
no Município de Barrolândia-

Ir;~lr;~DOl

~LI_o_e_p_._p__as_t_o_r__A_m_a_r_i_l_d_O_______________________--J~~

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

Quinta-feira 19 21003

EMENDA - 0287
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

PL OOOB/99-CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL
[

INSTRUÇÓES NO VERSO

I Ir,-===~~~~~_-:_-_PR_OJ_ET_O_D_EL_El_H_U._'_RO_-_-_-_-_-~--- '"I
PLN Nº 8/99 -

CN

_

·".... -:---1
1~.. I
Ir 1~ PÁD

TEXTO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência
Social-33903, O seguinte subprojeto:
15.081.0483.4911.XXXX

Acrescentar:
UO: 33903
Título: Assistência Integral a Criança e ao Adolescente no Município de
Araguaçu - TO
Valor: R$. 80.000,00
Mod: 40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4911.0028
Valor: R$. 80.000,00
GND: 3
. . - - - - - - - - -_ _ _ _ _ _ _ JUSTIFlCAÇAo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- - ,

A presente Emenda pretende desenvolver ações de Assistência Social voltada a
enriquecer o universo informacional, educacional e cultural. De Crianças e
Adolescentes
carentes
apoiando programas que envolvem reforço de
aprendizagem escolar e desenvolvimento para a vida no Município de Araguaçu- TO

r~.
ll'-__________
"_OM_E_DO_PAA_LAM_E_"T_AR_ _ _ _ _ _ _ _ _.....I
Oap. Pastor Amarildo
. [{~Jf;;TlDO J
e6olGO

CATA - - . , . - - - - - - - - - / i . , , - - - A S S l l l k T U R J .

--,"-7'-----------.-----,

f-,. tM~/-/'"" ___ 0_·

--

I

----~~~~~~~~---------~~

21004 Quinta-feira 19

DuVuO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

EMENDA - 0288
[

~~:OPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

C008/99-CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

J

PROJETO DE LEI NUMERO - - - - - - ,

INSTRUÇÓES NO VERSO

l ! l N Nº'B/!l!l ':'-flle:.'::
TEXTO

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- - - ,

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência
Social-33903, O seguinte subprojeto:
15.081.0483.4911.XXXX

Acrescentar:
UO: 33903
Título: Assistência Integral a Criança e ao Adolescente no Município de
Aparecida do Rio Negro - TO
Valor: R$. 60.000,00
Mod: 40
GND: 3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4911.0028
Valor: R$. 60.000,00
GND: 3
, - - - - - - - -_ _ _ _ _ _ _ _ JUSTIACAÇAO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- - - ,

A presente Emenda pretende desenvolver ações de
enriquecer o universo informacional, educacional
Adolescentes
carentes
apoiando programas
aprendizagem escolar e desenvolvimento para a vida
Rio Negro- TO

Assistência Social voltada a
e cultural. De Crianças e
que envolvem reforço de
no Município de Aparecida do

r c~o lLI____________
Oep. Pastor AmarildoNO_M_._OO_P_AA_~_"E_H_U_R__________~I[TUOFJ~pPpAABT/OO~
.
~.

Agosto de 1999

.

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feir. 19 21005

EMENDA - 0289

,INSTRUÇÕES NO VERSO

I

J

CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 _ CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

PL 0008/99-CN

'ROJETOOE LEI HUMERO - - - - - - ,

LI_p_L_N_N_O-_B_/_9_9_-__
CN_ _ _ _ _ _ _ _.J
TEXTO

r
I

pÁo
' .....

1

!

DE 1

Acrescentar:
UO: 33903
Título: Assistência Integral a Criança e ao Adolescente no Município de
Aliança do Tocantins - TO
Valor: R$, 80,000,00
Mod: 40
GND: 3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15,081,0483.4911,0028
Valor: R$, 80,000,00
GND:3
JUSnACAçlo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- - - ,

A presente Emenda pretende desenvolver ações de Assistência Social voltada a
enriquecer o universo informacional, educacional e cultural. De Crianças e
Adolescentes
carentes
apoiando programas que envolvem reforço de
aprendizagem escolar e desenvolvimento para a vida no Município de Aliança do
Tocantins- TO

OIL-,-'D_e_

,

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- - - ,

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência
Social-33903, O seguinte subprojeto:
15.081,0483.4911,><Xxx

r---------------

I

---ll [T~ Jr~~'oo J

p_,_p_8_s_t_o_r_A_m_8_r_i_l_":_:E_OO_PAA_LAM_E_"T_AA_ _ _ _ _ _ _ _

21006 Quinta-feira 19

LI
[

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

INSTRUÇÓES NO VER~O

Agosto de 1999

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

i 0-------

EMENDA - 0290

j

CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 _ CN

PL 0008/99-CN

PROJETO DE LEI HUMERO - - - - - - ,

PLN Nº 8/99 - CN

i
I1

PÁ"""}""]
1
DE

TEXTO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência
Social-33903, O seguinte subprojeto:
15.081.0483.4911.XXXX

Acrescentar:
UO: 33903
Título: Assistência Integral a Criança e ao Adolescente no Municipio de
Crixás do Tocantins - TO
Valor: R$. 60.000,00
Mod: 40
GND: 3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4911.0028
Valor. R$. 60.000,00
GND: 3
, - - - - - - - - - - -_ _ _ _ _ _ _ JUSTIFIC.l.çAO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- - ,

A presente Emenda pretende desenvolver ações de Assistência Social voltada a
enriquecer o universo informacional, educacional e cultural. De Crianças e
Adolescentes
carentes
apoiando programas que envolvem reforço de
aprendizagem escolar e desenvolvimento para a vida no Município de Cri xás do
Tocantins- TO

r C~GO ll_____________
Dep. Pastor Amarildo"O_M_EOO_~_RL_"_ME_"T_"R
'
.I .2:./~/~__
-

AA TlOO

__________

~.

.,

_JlrTvO'l[1pPp
B
.

]

DAlI - - - - - - -_ _ _ _ _ _ _ _ ASSrliATtHH. _ _"".~
/ /_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- - ,
.J:.-./ ,,,---<-~j

.:~:--_.'

'-:---

Agosto de 1999

DIÁRIO 00 SENAOO FEDERAL

Quinta-feira 19 21007

EMENDA - 0291
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 _ CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

INSTRUÇÕES NC"ERSO

II

PL 0008/99-<:N

L.EI~N_U

_______
PR_""_"'_O
__O_"

PLN Nº 8/99 -

CN

••_.R_O_ _ _ _ _

j

_'I. L
r:-, PÁ:IHA-:;--r,
- ~ I

'-

TEXTO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência
Social-33903, O seguinte subprojeto:
15.081.0483.4911.XXXX

Acrescentar:
UO: 33903
Título: Assistência Integral a Criança e ao Adolescente no Município de
Mateiros - TO
Valor: R$. 50.000,00
Mod: 40
GND: 3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4911.0028
Valor: R$. 50.000,00
GND: 3
, . - - - - - - - - - - - - - - - - JUSTlfICACAo-----------------,

A presente Emenda pretende desenvolver ações de Assistência Social voltada a
enriquecer o universo informacional, educacional e cultural. De Crianças e
Adolescentes
carentes
apoiando programas que envolvem reforço de
aprendizagem escolar e desenvolvimento para a vida no Município de Mateiros- TO

r

l
~LI_D_e_p_.
CÓDIGO

__

NOME 00 PAAI.A.MEHfAR

r:.~

l

ro~~TIDO,

p_a_s_t_o_r__A_m_a_r_i_l_d_O________________~I~~

Agosto de 1999

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

21008 Quinta-feira 19

EMENDA· 0292
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

_________-11
'_ INSTRUÇÓES NO VERSO .

:J

PL 0008/99-CN

Ir------p"OIETOOELE'NUMERO - - - - - - ,

. P LN Nº 8/99 • CN

[}"1

PÁ.'HA~
DE

1

I
I

TEXTO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdéncia e Assistência
Social-33903, O seguinte subprojeto:
15.081.0483.4911.XXXX

Acrescentar:
UO: 33903
Título: Assistência Integral a Criança e ao Adolescente no Município de
Conceição do Tocantins - TO
Valor: R$. 60.000,00
Mod: 40
GND: 3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4911.0028
Valor: R$. 60.000,00
GND: 3

r----------------

JUSTIFICAÇ.lO-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ·......,_ _- - ,

A presente Emenda pretende desenvolver ações de Assistência Social voltada a
enriquecer o universo informacional, educacional e cultural. De Crianças e
Adolescentes
carentes
apoiando programas que envolvem reforço de
aprendizagem escolar e desenvolvimento para a vida no Município de Conceição do
Tocantins- TO

r

l

___

~1'_=
CÓDIGO

HOME 00 PARLAMENTAR

D_e_p_.__p_a_s_t_o_r_A_m_a_r_i_l_d_O_______________
~

ri-~ 1 rp~~TIDO l
~I~~

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

Quinta-feira 19 21009

EMENDA - 0293
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

EI

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

INSTRUÇÓES NO VERSO

PL 0008/99-CN

. - - - - - - - PROJETO DE LEI HUMERO - - - - - - - - - ,

r -

IPLN Nº 8/99- CN

I '

TEXTO

pÀa, ... } ]
DE

j

1

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- ,

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência
Social-33903, O seguinte subprojeto:
15-081.0483.4911.XXXX
Acrescentar:
UO: 33903
Titulo: Assistência Integral a Criança e ao Adolescente no Município de
Sandolândia - TO
Valor: R$. 80.000,00
Mod: 40
GND: 3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4911.0028
Valor: R$. 80.000,00
GND: 3
. - - - - - - - - - - - - - -_ _ J U S T l F I C A Ç A o _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

I

A presente Emenda pretende desenvolver ações de Assistência Social voltada a
enriquecer o universo informacional, educacional e cultural. De Crianças e
Adolescentes
carentes
apoiando programas que envolvem reforço de
aprendizagem escolar e desenvolvimento para a vida no Município de Sandolândia _
TO

rJ

HOMEOOPARLAMfH~AR
Pastor Ainarildo
rC6~.OlIL~~P~~~~
______
~~__~I o
L--.J~

--~------~~~--AASSSSl'""AATUTURR"~~~

~D~AI

991

B-~

p.ppsTlOO ].

I

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

21010 Quinta-feira 19

Agosto de 1999

EMENDA - 0294
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

PL OOOS/99-CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

_ _ _ _ _ _ _ _ _J
....

INSTRUÇOES NO VERSO

:TA

-p-L-N---- PROJETO DE LEI HUMERO - - - - - - ,

rl
..

NQ 6/99 _ CN

'--PÁG'",,}"]
: 1

DE

1

TEXTO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência
Social-33903, O seguinte subprojeto:
15.081.0483.4911.XXXX

Acrescentar:
UO: 33903
Titulo: Assistência Integral a Criança e ao Adolescente no Município de
Lavandeira - TO
Valor: R$. 70.000,00
Mod: 40
GND: 3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4911.0028
Valor: R$. 70.000,00
GND: 3

r----------------JUSTIFICAc;:Ao----------------,

A presente Emenda pretende desenvolver ações de
enriquecer o universo informacional, educacional
Adolescentes
carentes
apoiando programas
aprendizagem escolar e desenvolvimento para a vida
TO

OI

NOME DOPARUMENTAR

Dep. Pastor Amarildo

Assistência· Social voltada a
e cultural. De Crianças e
que envolvem reforço de
no Município de Lavandeira -

rT,"á'l r ;P'SOO l
lü~

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

Quinta-feira 19 21011
, .

EMENDA - 0295
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 _ CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

INSTRUÇOES NO VERSO'
.

PL 0008/99-CN

J

PAGIHA""I

1'",---,---PRNOJETOn.ElHU. . .O - - - - - - ,

.

TEXTO

G

1 "'1·

PLN B 99 - [;

I,

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- - ,

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência
Social-33903, O seguinte subprojeto:
15.081.0483.4911.XXXX

Acrescentar:
UO: 33903
Título: Assistência Integral a Criança e ao Adolescente no Municfpio de
Miranorte - TO
Valor: R$. 70.000,00
Mod: 40
GND: 3

I
I

..

Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4911.0028
Valor: R$. 70.000,00
GND: 3
, - - - - - - - - - - - - -_ _ JUS1IFICAÇAo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- - .

A presente Emenda· pretende desenvolver ações de Assistência Social voltada a
enriquecer o universo informacional, educacional e cultural. De Crianças e
Adolescentes
carentes
apoiando programas que envolvem reforço de,·
aprendizagem escolar e desenvolvimento para a vida no Município de Miranorte "
TO

rL--.J.
CÔDlGO ll__________
Dep. Pastor Amarildo

rTu~ r;;;TlOO 1
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PLN Nº 8/99 - CN
TEXTO

r~
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.
~
1

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- - ,

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência
Social-33903, O seguinte subprojeto:
15.081.0483.4911.XXXX

Acrescentar:
UO: 33903
Título: Assistência Integral a Criança e ao Adolescente no Município de Recursolândia - TO
Valor: R$. 70.000,00
Mod: 40
GND: 3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4911.0028
Valor: R$. 70.000,00
GND: 3
, - - - - - - - - - - - - -_ _ JUSlIFICAÇ/O _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- - ,

A presente Emenda pretende desenvolver ações de Assistência Social voltada a
enriquecer o universo informacional, educacional e cultural. De Crianças e
Adolescentes
carentes
apoiando programas que envolvem reforço de
aprendizagem escolar e desenvolvimento para a vida no Município de Recursolândia
-TO

CJ

ILD_e_p_o_p_a_s_t_o_r_A_m_a_r_i_l_d_O_HO_"_'oo_PA_R_"_"'_"_fA_R________----',
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r
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PLN Nº 8/99 - CN

.
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lJL1 11

TEXTO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência
Social-33903, O seguinte subprojeto:
15.081.0483.4911.XXXX

Acrescentar:
UO: 33903
Título: Assistência Integral a Criança e ao Adolescente no Município de -Rio
Sono - TO
Valor: R$. 60.000,00
Mod: 40
GND: 3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4911.0028
Valor: R$. 60.000,00
GND: 3
, - - - - - - - - - - - - - - _ J U S T l f I C A C A o _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- - ,

A presente Emenda pretende desenvolver ações de Assistência Social voltada a
enriquecer o universo informacional, educacional e cultural. De Crianças e
Adolescentes
carentes
apoiando programas que envolvem reforço de
aprendizagem escolar e desenvolvimento para a vida no Município de Rio Sono - TO

r c6~o ll________________
HO_M_._OO_P_AR_~_._H_TA_R_______________~I[TuFo~["pPAApBTlOO"]
Oep. Pastor Amarido
.
~.
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Tt~,o

Suplementação
Suplementar o seguinte programa de trabalho:
tIO: 33.903 - Fundo Nacional de Assistência Social
16.081.0486.2595.0018 - Apoio à Pessoa Portadora de Deficiência no Estado e
Munlciplos do Espirlto Santo· ES
Esf. ! Seguridade Mod.: 30
Fonte: 151 GND: 3
VAlOR: 1.000.000,00 (Hum milhão de reais)
CANCELAMENTO
UO: 33.903 - Fundo Nacional de Assistência Social
I 5.08j .0483.4911.0028 - Assistência Integral à Criança e ao Adolescente
Esr.: Seguridade Mod.: 30
Fonte: tSt GND 3
VALOR: 1.000.000,00 (bum milbão de reais)

r----------------

.n'Inu::4C4o _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- ,

As pendência de recursos para as diversas áreas de assistência social no
Estado do Espirito Santo permanece desde 1997. O Orçamento Geral da União
dustlnou para o Espirito Santo, depois dos cortes na versão originai. e não
recomposta totalmente pelo Congresso Nacional, apenas R$ 1,7 milhão. sendo que
Q . estirtlíltiva do .Conselho Estadual de Assistência Social para regularizar os
repasse!! devidos e necessários para o Estado, Municípios e Entidades somam
mais de R$ 3,0 milhões até final deste ano. Portanto, esta emenda visa reforçar a
dotaÇão orçamentária acima, de modo que se possa regularizar todas as
pendências, e manter os serviços assistenciais no Estado do Espírito Santo.

'CJIL.-_________"""_·~,....ll-~-.ll-AOO--J-O-Ã-Q-C-O_SF_R
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PLN 08, DE 1999 - CN
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TEXto

Suplementação
Suplementar o seguinte programa de trabalho:
UO: 33.903 - Fundo Nacional de Assistência Social
15.081.0485_2596.0018 - Apoio à Pessoa Idosa no Estado e Municipios do
Espírito Santo - ES
Esf. : Seguridade Mod.: 30
Fonte: 151 GND: 3
VALOR: 1.000.000,00 (Hum milhão de reais)
CANCELAMENTO
UO: 33.903 - Fundo Nacional de Assistência Social
15.081.0483.4911.0028 - Assistência Integral à Criança e ao Adolescente
Esf.: Seguridade
Mod.: 30
Fonte: 151 GND 3
VALOR: 1.000.000,00 ( bum milbão de reais)

r-------------------------------'~n'~~o~----------------------

____

~
•

As pendência de recursos para as diversas áreas de assistência social no
• Estado do Espirito Santo permanece desde 1997. O Orçamento Geral da União
destinou para o Espírito Santo. depois dos cortes na versão original. e não
recomposta totalmente pelo Congresso Nacional, apenas R$ 579.555,00 par~
atendimento aos idosos. A estimativa do Conselho Estadual de Assistência Social
para regularizar os repasses para entidades e Municípios somam UITl total de mais
de R$ 2,0 milhões. Portanto, esta emenda visa reforçar a dotação orçamentária
.. acima, de modo que se possa regUlarizar todas as pendências, e manter pelos
menos nos níveis de 1998 a prestação dos serviços assistenciais aos Idosos.
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r---------------~------~rew~-------Ac~te-se ao programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência

subproieto:
15.081.0483.4911.Xl(J(X

~ ,-1_1,-,,':~E1,--....J

Soclal- 33903 o seguinte

•

Acrescentar:
UO: 33903
TIIIlIorI~: RSASSistêncía Integral a Criança e ao Adolescente no Municlpio de ..$.t.J:f.f.8l:lA.................... .
a. .. ..:Ifl.(lOO,OO

V

Mod: 40
GND:3

Cancelar:
UO: 33903
Funcionai Programética: 15.081.0483.4911.0028
Valor: R$ :;0.000.00
GND:3

A situay~U econômiCa dO pais !CID refletido seus efeitos maléficos. principll!mente aos
.egmentOA snc;ilÍo m.is fraglJjwdos. Ao crianças e os adolcscenleli. filhos de tOnúlias de baixo poder
.aquisitivo. &ão c:'qlOstos ã. drogas. à profllituj'ião C a owrus problemas sociais, que exigem úos

poderes constituldos medida.. urgentes.
Noss. pmni""", C) prooente projeto tem por objetivo propiciar recursos fmancelro9 ao
municipio, para ~tivjdadcs de !a7.er. saiul~, wcla1lzayão c profi~8iOlUlliZ.1lião de crl;m.;as c
.,tolesc",,"'. ,,"m vi.tas a pront"Vão do bo:m..,.tar-social dele., da fàmilia e da aoci~dad•.
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I

1 DE

1--1

""'"

Acrescenle-se ao Programa de Trabalho do Mlnlsténo da Prevldêl1cla e Assistência Social· 33903, o seguinte
subprojeto:

15.081.0013.4911.)000(
Acrescentar:
UO: 33903
•
Titulo: AssIS~m/WB1 a Criança e ao Adolescente no Munlçlplo de ~~~.............................
Valor: R$ ........ :.......:..

Mod: 40
GND:3

Cancelar.
UO; 33903
FunciQl1al ~W(ílica: 15.081.0483.4911.0028
Valor: R$ .. .W
GND:3

.

. , . _ ......... do "'• . : : :•• _

.nonyu

".,~

....... " " " " " -

~I

•• gment". soci.is maio fraalllzado •. AlI
o os adolefjcentcs, filhos de famílias d. baixo poder
o'postoo Ao, drngas, iI proltltulçlo O a 0UU0lI problemas '''''00, quo exigem do"
aqui.itivo,
pod<>r.. constituldo. mcdidllfl \Ir&CIIICf.
N .... f'1'otni ..., o J'fOSlHlto pn~.to tom por objOllvu propiCiar rocuno. fm"""ciro. ao
município, pata Atividad"" de lazer, aaUde. JOClall:t.a~o e IlrofisslonalizaçAo uo crianças e
.<I<,I••oonl•• c<'m vistA& a I",mwylo do bom-esI/lr'lOIllal dei.., da famllia e da sociedade.

.a"

C' lURANU1L~-

J ~ [N\ffiH I
\- ~:;:i;1~======:....-=~~~.~=.._.~'~J,.; ~;: : .=.~=-~==~'::::-=_. ---J
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"""
Acrescenle-se 80 Programa de Trabalho do Ministério da Previdência
e Assistência Social· 33903. o seguinte
subprojelO:
15.081.0483.2593.xxxx
Acrescenlar:
UO: 33903
.
Titulo: Atendimento a Criança Carenle em Creche no Municlpio de .~:tA~:":I~A .................... ..
Valor: RS .. JQ. .Q@.,~
Mod: 40
000:3
Cancelar.

_

UO; 33903
Funcional Programética: 16.081.0483.2593.0001
Valor: R$ Sb.OOO,OO
GND:3

1
A dosra.da9Jc, lOCi:illl qlU vem vitinundo a. fanúliu 511'1\8f'a.et1Ii1' Ó a.1annante . . a. cri.anyu d.o
as mais afelatla.... em csp<:cial aquela. na bl.u .!ária de (I (zero) a 6 (seis) 3l1o.'1, provcniente,,; de
famílias d. h.l~o poder aquu,jtivo. A siw.,lo sócio-ccnnômica. impõ.m a. mA.. li busca de
alternativas de ampliaç&> de renda familiar através de trabalho fora do lar. trazendo como
consequência a série de rucIIS ao crianç •• que ficam 507~nlu" em .uas casas. som nrnhuma prOleç.lo e
cuidados nc~c8Sãrio8 à lobrcvivetlcia.
[liante dos'" quadro as erechçs municipais são ""emotivas di.polÚvcis. Os rccursu.

llnanceif0t4 aqui preVitttoi tmão destiJ1iutOl a manutenção do crf3ibes lJ\W\icipais, que atendam

I•

L
I

crulIVas na faixa t:lária <k 2 (<lois) a ~ (cinco) anos, com c~rg. horária de 8 (oilo) horas.
O altndimtnto •• rÁ na. ar... de .aúdoo, I=r, nutri,io, !iO<Ii3lizaqio • ou!rO' complerlWl1ran:e,
inlegrados 30$ rccunos in:;litucionals c comunitários dO municipio.

j

r======:; I ~ I Ifl,;;;; J

[=~""';;:J=::;--;:li ===Jl=JRAN==D=n..=)=lJ::;::C;';;~;'7:~·ii:iiM::;;;;;"~
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INSTRUÇOl!SNO Vl!RSO 111...._ _ _ _P_LH_If_'a_

1...1--,1-..,::,,-1---,

Accescenl.. se ao Programa de Trabalho do MiII~1é<io da ~êrda e AssIsléncia Social- 33903, o S<l\jlJlllte
subp!ojeto:
15.081.1l483.2Q93JfXXX
~

UO: 33903
TItulo: AIoodimento aCriança Csmnl8 em Cmche no Munlclpio de ".1:?~!9..':l~~~~ ......
Valer: R$ ",,~!I.·.\lIi.!M!O
Mod:40
GND:3

Cancetar:

UO:33903
Func/al8l Programatica: 15.081.0483.2593.0001
Valor. R$ 40.000,00
GND:J

-......

,\ dcgrad4çAó aoci31 quo IMTI vitimando ai famílias ~.wDN. J alanniU\le c U Çfi.a.t:l~&I do

II

I,;'

.. lll1i. atctllda8, em cspcci.Ol &qu.l.. !UI fJúu .wu do O ("'10) • b (sei.) .110\ provcnkntcs dc
ti:mú1i3s de b.. ixn poder aquillitiw. A ai~io &Ó\:i~ccooàtnica. impõem .u mks i busca de
altcmativM de ampliaç10 de renda familiar atrave" de trabalho fura do lar, uamulo çOMU
~scquêncül íI ,wric de riSCU! h çdanças que fkam sozinh.u em XQ.1..1I ÇjljI', ~ nmhuoJa prOleçlo c
.;uidadm ncçe$8mo! • !Ohrçvivência.
)iam. dcAA< quadro .. crcobo. municipais sAo alumativ.. dill{1011ÍvOIS. Os rt<Ut1O.
ftf1t1RGocims aqui previsto. lcaiu dnt.inadot a mmut~ de ~ munkipW, que awndam.
criança. na r.ixa cc.iria de 2 (dois). 5 (cinco) ano~ com ""ia ho,ária ~. R<oito) b......
() atendimenro KCri n:III arw: de MUde, lam. nutri~ão. socializaçio c outMA c.nmpl~entana..
iDtcp.1doa aoa ro'W'I08 inltiN~ion.1I8 c comunid:ri.O!t do munkipiu.

I .- 11

... &iA,.....iU_

11'RANIlll. JUARliZ
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""'"

Acrescente-se ao Progmma de Tmbalho do Ministério da Previdência e Assistência Sociat- 33903 o seguinte

subprojeto:
15.081.0483.4640.xxxx

'

Acrescentar:

UO: 33903

.

Titulo: ApoIooa8óir.B1~ate ao Trabalho Infanto-Juvenü no Municipio de~~~~.~:~" ..
Valor: R$ .. ~": .. "".:,, ..
Mod: 40
GND:3

Cancetar:
UO:33903
Funcional Prooramática: 15.081.0483.4640.0002
Vrru: R$ :lO:\IOO,I)(l
GND:3

o conlCXW sócio-ecunômico do paÚlleID trazido inúmeros probk:mas sociai._ afetando de
fOl1l1a agr.vante "' crianças e adolescente. provenientes de famíli •• pobres.
A situayão .ocial <10•••• r.miti"" as colocam cada vez mais wlnerávcis. A proíbil'ãO do
trabalho a menores <kt 14 (qualOrze) anQll preceituada pela Constituição 1'ederal " pelo Estatuto da
Criança" do Adolescente nao é .Hmprida. impcd1ndo asaim que essa faixa etária e:<CJ'Ça o seu direito
<le estudar e t Cf o lazer próprio da idade.
Oi; rcClU''liOH li""m.J,;~im6 aqui prcvilrto8 amo destinados a projetos mlmtioolJ pela Prefeitura.

que objeti\oa a erradicação do trabaUto infanto-juvenil no rntmicipio. Ao meamo tempo u projelo
permitirá o acosso à rede de ensino e oonscquentementc um futuro mais promissor ao_ joveru;.

L -
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Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Soclal- 33903 o segUI'nte
subplOfetO:
•
15.081.0483.4640. )()()O(
Acrescentar:
UO: 33903
Tltulor~: ~rx>lo ao Combate ao Trabalho Inlanto-Juvenil no Municipio de .1l.;1o,'l1.' ..:\'':!::\

VMod:
a .
40

~

...... 5;""" :\lO
ONV.

GND:3
Cancelar.
UO: 33903
Funcionai Programática: 15.081.0483.4640.0002
Valor. R$ 4'.00000
GND:3
'

o cunlC.xlo lIÓCio-=Omicu uo

país tem traziuu inÚlm,IUs problemas social!!, a1etando de
fonna agr3vrutt~ as criança. e adole,centes proveni~nte8 d~ f:mtlUas pobJ\ls.
A sltltaç.1o soda! dmas famiUas as colocam cada vez mai~ vuln"'Távcis. A proibição do
trabalho a menores de 14 (quatorze) anos preceitnada pela Constituição Fo:dcra! c pelu E!IlaUllO da
Criança e do Adolescente não é cumprida, Impedindo assim que essa faixa etária exerça o !\cu direito
de esnulat e ter o lazer próprio da idade.
Os rocut'!SO~ financeiros aqui l"'Ilvistos serão destinados a projetos mantidos pela Prefeitura,
que ohjetiva a e1TadiC3~o ou trabalhu infant(>-juvt:l\U no municiplo. Ao mesmo tempo o projeto
pi!nnitir3 o acesso

arede &

cnqino c conscqucntom..mt.! 11m futuro maiA promiMor aos jovem.

;=êilõiíõ;,;:~J;1===JU=RANU=JL=J-:=~=~:-"'="~:====I [3 I
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____
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lUTO

Acrescent&-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903 o seguinte
subpro;eto:
'

15.081.0483.4640.xxxx
Acrescentar:
UO: 33903
Titulo: Apoiar ~wate ao Trabalho Infanto-Juvenil no MuniclplodeT.::~.~.~~::,!:: [lO JARI
Valor: R$ .. ~.. :.t!!: ...,....
Mod: 40
GND:3

Cancelar.
UO: 13903
FunGional P@ramática: 15.081.0483.4640.0002
Valor: R$ 40.000.00
GND:3

-o CQntexto soclo-econllmlco do país tcm b'a7.ldo Inúmeros problemas l!OCiais, afetando de
10nna agraV3nte a.o crianças 1\ adolescentes proveniente. de f:unitias pobres,
A silUal;ilo lIQÇial de.oa. famlUa. a. colocam cada vez mais vulneráveis, A proibi~àt) do
trabalho a menore.\ dç 14 (quatom:) anos prClXlituada pela COl18tituição l'edçral e pelu Estatuto da
Criança c do AdolcRcente nilo é cumprida, impedindo assim que essa faixa etária exerça o seu dircito
d.: ewdar e ter o lazer próprio da idade,
Us recUI'ROH financeiro. aqui previ.t08 serão destinados a projetoK mllfltidoR pula Pref~itur.,
que objetiva a ~!T~dicaç.1o do trabalho infanto-juvenil no município. Ao mesmo tempo o projeto
remutirá o acesso à rede de ensino e eunRllquentcmente wn futuro mais promissor ao" jovcm,

____ _____ J
~
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E
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CMPOPF _ MENSAGEM 0631/99 - CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

[iN"ST8UÇOES NO VERSO

II

I

ES

mo,ciõ

PL OOOB/99-CN

ne lEI I«IItIEnO

PLN N° 8I99-CN
"'10

.-------.~

.

AcrescenlHe ao Progroma de Tmbalho do Ministério da Previdência e Assistência Soclal- 33903 o seguinte
subprojeto:
'
15.081.04S3.4911.xxxx

Acrescentar:
UO: 33903
~~~:RA$SSIStência tntegmt a Criança e ao Adolescente no Municlpio de ..c'_o\LÇQFJIlli.................. .

Mod:'4O .... ·50.000;00
GND:3

Canceter.
UO: 33903
Funcionai Programàtlca: 15.081.0483.4911.0028
Valor: R$
GND: 3

50.000,00

... siluaç!() eCQJlÔltlica \lo pat~ teID refletido seus ~feítos maléfiw8, principalmente aos
~egmentos wciais mais fragili=lns. As ~'1ianças e os adolescentes, tilhos de liunllias de baixo poder
aquisitivo, são exposto. à., droga., à prostlruIção e a oulroS !lJoblemaK l!OCiai~, que exigem doR
poderes constituldos medidas urgentes.
Nessa promissa, II J'TIl3cnto projeto Im! por objetivo propiciar rec\Jf1!()S financeiros ai)
muniolpio, para atividadllll de IaUT. saúde, socialilação e profissionaliza.,;ão de "rianças ~
adole""ont•• com vista•• promoção do bem.....Ulr-social dele., da família. da aociedade.

,..-------=-=,~;;;;;;::==-----

C0«6 II
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Acrescoote-se ao Programa de Trabatho do Ministério da Pre~làêocIa e Assistência $00111 - 33903 o s""uin"
subprojelo:
• "" "'
15.081.003.2593.""""
Acrescentar:
UO: 33903
Titulo: Alend~b'lJg Wriança Carente em Creche no Municlpio de
Valor. R$ ........,......... .

.t:::'~I.S.~~E.~ ............... ..

Mod: 40

GND:3
Cancelar.

UO: 33903
Funcion,1 Programálica: 15.081.0483.2593.0001
Valor: R$ 40.000.00
GND:3

I
.

j

. . . .,

A degradação wcial que vem vitimando ai fm-JIi.311 a!1Upaotll-e. ~ alarmanw ~ u crianq .. 110
.. m.is 3fCl.1da., em ..pedal 3qu.", na raixa eUri. de I) (?.erO) • 6 (..I., anos. provc,uon'.. de
tamm3~ de baixo poder 3qui.dtim. A rituaç50 Abcio...eoon6mica, impõem ~ m1es à husctt d1:
.,lIumllliv... d, Jmpliol'âu d. renda {amUi.. através de trabalho fora do lar, truz.endo como
cOnsc;qUênci3 3 série de d~}iI à..Ii <.:fianças que ficam !lozinhas em !Wa)C casas, sem n"nhauna proleçio t:
~uldado!l nçcçssmos à sobrevi,·i.:nç.i •.
l)jante deise quadro o' crwhcs rnuni.ipai~ slo aUomalivas dlsponiv.i$. Os r~w.
fiNJlccnroIJ aqui prcvilil()t:. lSor~O d'NÍllidofi 11 m.anutenção d~ SU::S.h!! muniçipMiI, que .~
Cl'ii!J1ças na laL" ol.\ri. de 2 (dois) aS (ein<u) ano>, com cargo horária de 8 (oiIO) horas.

n ôlhmdimcnto s~rá DM ãr~;:u cW aaúdc, 1u~r. nutri.;50, flociali2..lÇ30 11 olltrot compltm-.entares.
inIOl'l'ado••os recuroos inslilucionai •• comunUm... do rnwi/l)lplo.
.
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__c_N____________JI ~I___t~·~~~~t~~
I L ________PL_~_Ní__N-_~_~_'~
fiiI1õ

Aaescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da PnNIdêncía e Assistência Social- 33903, o seguinte

subproJeto:
15.081.04B3.2593.xxxx
Acrescentar:

~I~I~'
MlnAr,,;an Ca 01
..
TARTARUGALZINHO
.
1l1l:oro:oo"
ça re sem Creche no Munoclpio
de """"""''''''''''''''''''''''''''''''
Valor. RS ........ :.......:..

Mod: 40
GND:3
Cattceler.

UO:33903
Funcional ProoramAtlr.a: 15.001.0483.2593.0001
Valor. R$ -«1:000;011
GNO: 3

A dogradoyilo oociol que vem ví1imando .. família. amopaen"". é abm\.rue c ao erUnçao oão
mais ofeladas, .'Dl especial aquelu n.1 faixa etÁtÍa de O (zero) a 6 (sei.) mos, provonicntcs de
f.rnilio~ du bai~o poder aqui.itiw. A .ituação .ÓCio-econômica, impõem às mães à·busca de
altemativas d. ampliaçlo de t.'IIda familiar através de trabalho fora do W. trazendo como
consequoncia a !lÓrie de ti""us às criança, que ficam sozinhas <1n suas ca...'. sem nenhuma proteção e
cuidado> nucestirio, à BOb~vrncia.
Diante dei.., quadro a~ ~ municiflóli. sã" alternativas di.poolveie. Os r~urso.
fimUlClriros aqui pN'YÍ"t06 aerão destinadu! a I1'UInutft'iã<I de crUhes muni.cipai.. quo ahmdam
criall,"" ,",faixa etária de 2 (dois). 5 (tlncQ) anos, GIlm carga horária de 8 (oito) hor..'.
O atendimento ..rá nal Áreas de laúde. lazer, nutriçilo, sociali,..çâo e outros complcmentanos,
integr.do, ao. r~curso8 instilUclonais o comunilárl~ do rnunlcipio.

ó1!I

"
JURANDIL JUARF2.
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"""'
Acrescent6-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência
e Assistência Social - 33903 o seguinte
~~
15.0B1.0483.4911.xxxx

.

Acrescentar:
UO: 33903
Titulo: Assistência Integral a Criança e ao Adolescente no Municipio de?:-:j!\!;.:~~""""""""""".".

Valor. R$ ",,~.~...v.QQ,!IO
Mod: 40
GND;3

Cancelar.
UO: 33903
FunciOllal Programética: 15.081.0483.4911.0028
Vator. R$ 55.000,00
GND:3

A situação e"<lnOmica do pais tem refletido seus efeitos maléficos, principalmente aOll
segmento. sociais /Ilai. fTogili7.adoS. Aq crianças c os adolescent ... filhos de J'amilias de baixo poder
. aquisitivo, .00 expo81o., às dTogas, à PfO"tituiçito c a <lUtros problema. sociais, que exigem do,
poderes "OfIstituídos medidas urg""tes.
No... premiR&2. o prcsenlt> projeto tem por objetivo propiei.. recursos financeiros ao
municipio, para atividad.:s de 1a7.\lf, saúde, socialização e profiHSionalização 00 crianças c
aúol_enles com vist .. a prOflloçãodo bem-<>slar-sociaJ deles. da famitia. da sociedade.

.

~
i .

;~,

_--~=t-

1C3[IM]

I

~A~go~s~to~d~e~I~99~9____________________D_UUu
___O_DO
__S_E_N_ADO
___F_E_D_E_RAL
______________~._Qu~m~2_!102~

EMENDA.0311
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL
[

PL 0008/99.cN

PLN 08/99
"""O

Suplemente- se, no PL 08/99·CN , o seguinte Subprojeto:
15.081.0485.2596.0028· Apoio a Pessoa Idosa no Estado e .
Municípios de Mato Grosso do SuL ...................................................... 5.000()()O,00
GND:3
Modalidade de Aplicação: 40

Cancelamento:
15: 081.0483.4640.0002 - Apoio ao Combate ao Trabalho Infanto·
Juvenil ....................................................................................................... :... 5.000.000,00

r--------------------------------~N~~O------------------------------

Esta emenda visa a suplementação da dotação inicial,
já que o valor Consignado no Orçamento/99 não é suficiente
para promover um melhor atendimento aos idosos de forma
satisfatória e eficiente.

'----------------------~----_.,._.

r~_
_lL__ l.ll:Jl-J:.Jlll:llUlJ~_NOME~DOP""""~E_NTAR
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EMENDA - 0312

l

CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

PL 0008/99-CN

.1. 1""1------

INSTRUÇÕES NO VERSO. .
'--,""'.:..".;'' 'i':.'' .:,'.' ':..,:;:",.
v'' .~:-"..~,;'''.~._".~::..,.
.
......,~~"'.'~~,"'.-.. "".,"".,...,.J

.

PROJETO DE LEI NÚMERO

PLN 08/99

TA

~PÁGINA~
OI

DE

JlI

TEXTO

Acrescente- se, ao PL 08/99-CN , o seguinte Subprojeto:
15.081.0486.3335.0278 - Construção de Creche em Nova Andra
dina - MS .................................................................................................. 500.000,00
GND:4
Modalidade de Aplicação: 40

Cancelamento:
15: 081.0483.4640.0002 - Apoio ao Combate ao Trabalho InfantoJuvenil ........................................................................................................... 500.000,00

. -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ JUSnFICAçAo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- ,

A presente emenda visa a suplementar
o valor Consignado no Orçamento/99
pennitindo, assim, wn melhor atendimento
às Comunidades Carentes do Município.

Q
r-

I
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INSTRUÇÓES NO VERSO

_ _

~

PlN NQ 8/99-CN

r;Á:"';""""l
L
~

TEXTO
Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministé~io da Previdência e Assistência

Social - 33903, o seguinte subprojeto:
15.081.0483.2593.xxxx
Acrescentar:
UO: 33903
Título: Atendimento a Criança Carente

em Creche no f'lunicipio de Macapá

Valor: R$50.000,OO
Mod: 40
GNO: 3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.2593.0001
Valor: R$ 50.000,00
GND: 3

r---~'-------------

JUSTlFlCAOlo-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- - ,

Visa a manutenção de creches localizadas em bairros de Macapá, para acolher
as
crianças órfãs e as filhas de pais que trabalham fora e não tem com quem deixa~as,
evitando assim, que estas se criem sem noção de principios familiares
e sociais,
o que fatamlmente as marginalizará na sociedade quando adolescentes.

rCOC+OO ~L.
~

n_R_~_M_EH_TAA

______________________"_OM_E_oo
__

DEPUTADO SÉRGIO BARCEllOS

____________________

.
-4b_~~~~~L~-~C~/~-~~~~~~é~-~~-~~

~[UAFPJf!pPFAAlTlOO~

~ DA.TI> ---;I----------~=· ---ASSINATURA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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INSTRUÇÓES NO VERSO'
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õ----------..,

Agosto de 1999

PL 0008/SS-CN

A

r-------PROJETODELElHUMERO - - - - - - - ,

,I-___P_l_N_ N_º_8_/9_9_-_CN_ _ _ _ _ _ _ _- l

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do"Al~isterlo da Prevldencla e HSSls<enCla
Social - 33903, o seguinte subprojeto:
15.081.0483.4911.xxxx

Acrescentar:
UO: 33903
Título: Assistência Integral a Criança e ao Adolescente no Municipio de Nacapá
Valor: R$ 50.000,00
Mod: 40
GND: 3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4911.0028
Valor: R$ 50.000,00
GND: 3

r--'-----------,-----

JUS11F1CAÇ.A.O _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- - ,

até 06
Esta emenda visa apoiar ações de atendimento integral a criança carente
anos: guarda, saúde, higiene, alimentação, e educação, de forma
articulada com
a família e que possibilitem a melhoria da qualidade de vida.

[

~ó~~~,

]

I. .
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,---------.,
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, . . - - - - - - - ••""ETOOE .... HU....O - - - - - - ,

I 1..__Pl_N_!Jº_8_/9_9_-_CN_ _ _ _ _ _ _ _ _--I
TEXTO

Acrescente-se ao Programa de Trabalhodo Ministério da Previdência
o seguinte subprojeto:
15.081.04B3.4640.xxxx

Sacial- 33903,

Acrescentar:
UO: 33903
Título: Apoioao Combate ao Trabalho InFanto-Juvenil no Municipia de Macapá-AP
Valor: R$ 20.000,00
Mad: 40
GNO: 3
Cancelar:

UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4640.0002
Valor R$ 20.000,00
GNO: 3

r-----------------JU$TIFICAÇAo _______________---.
Apoiar Programas de apoio ao Combate ao Trablho Infanto-juvenil no municipio
Macapá, no Estado do Amapá.

de

r- có~o -,l_______________HO_M_Eoo_PAA~UM-EH-TAA------~----~r~-lr-:~TDD-,
I~~

L-l.OEPUTAOO SÉRGIO BARCEllOS

I-::I j];j~/.21 1-----'('=-4Dé2:1..;;.-L~.·~,{~ Ge.-: : : : : .:/:.:;· CA: :. ;,~'--<:::.:::=:::...:...
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J

PL 0008/99-CN

PftClJE'TOOELEJHUWEftO

IP. . !;L;:. .-. . :N:. .:.o. . :0:,:;:8:.;:.19~9_-. .; C; .:.N.:. -_ _ _ _ _-..,-I1
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Acrescenta-se ao programa de trabalho do MPAS - FNAS - 33.903, o seguinte
subprojeto:
ACRÉSCIMO:
UO-33.903
Funcional Programática: 1508104832593.XXXX
Título: Atendimento de crianças carentes no município de Paty do AlferesfRJ
Valor: 50.000
GND:3
Mod.40
CANCELAMENTO:
UO-33.903
Funcional Programática: 1508104832593000 I
Valor: 50.000
r------------------------------JUS~~O

___________________________

~

A presente emenda tem por objetivo, dotar o município de
Paty do AlfereslRJ, nas ações· de atendimento as crianças carentes suprindo as
deficiências em saúde, higiene, alimentação e educação.

r_~_ll

r~lr::~~l

~L....;.._A_L_E....X_A_N_TD_RE_S_A_NT_O_S_ _ _ _...:__...;.._.,..._'~-"-,..!..'_~I ~~
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"OO.~.~,

PftOJETO DIL!l HI.ÍMDO -

INSTRUçei:!S NO VERSO
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Acrescenta-se ao programa de trabalho do MPAS - FNAS - 33.903, o seguinte
subprojeto:
ACRÉSCIMO:
UO-33.903
Funcional Programática: 1508104832593.XXXX
Título: Atendimento de crianças carentes no município de Conceição de MacabuIRJ
Valor: 50.000
GND:3
Mod.40
CANCELAMENTO:
UO-33.903
Funcional Programática: 1508104832593000 1
Valor: 50.000
GND:3

r-------------------------~----------------------~
A presente emenda tem por objetivo, dotar o município de
Conceição de MacabuIRJ, nas ações de atendimento as crianças carentes
suprindo as deficiências em saúde, higiene, alimentação e educação.

[3

~~6JI===A=L=E=X=A=N=D=RE===S=A=NT~_O_~_"DO_'AIIUMIHT
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Acrescenta-se ao programa de trabalho do MPAS - FNAS - 33.903, o seguinte subprojeto:
ACRÉSCIMO:
UO - 33.903
Funcional Programatica: 1508104832593.XXXX
Título: Atendimento de crianças carentes no município de ltaboraífRJ
Valor: 50.000
GND:3
Mod.40
CANCELAMENTO:
UO- 33.903
Funcional Programática: 15081048325930019
Valor: 50.000
GND:3

õ---------------Ju._O-----------~--_.

A presente emenda objetiva prover de recursos o município de ItaboraíIRJ, 'nas
ações de atendimento as crianças carentes suprindo as deficiências em saúde,
higiene, alimentação e educação ..

G: :
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I--:.A.:;:L;:.:E;;;.X.:.;'A..:.:N.. :.D:;:.R:.;. -;:.E. :;::S.:.;A;.;. N;.:.T. .:;O.. :;;_""_!oo_P..._LAM_ENT_.....
_ - , - . _ . , _ ._.,_ _

Agosto de 1999

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19 21035

EMENDA - 0319
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

PL 0008/99-CN

MtOJETO 08 LEI NUItlRO
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Acrescenta-se ao programa de trabalho do MPAS - FNAS - 33.903, o seguinte subprojeto:
ACRÉSCIMO:
UO- 33.903
Funcional Programatica: 1508104832593.XXXX
Título: Atendimento de crianças carentes no município de Silva JardimIRJ
Valor: 50.000
GND:3
Mod.40
CANCELAMENTO:
UO-33.903
Funcional Programática: 15081048325930010
Valor: 50.000
GND:3

.----------------------------- ...~--------------------------~
A presellte emenda objetiva prover de recursos o município de Silva JardimJRJ:nas
ações de atendimento as crianças carentes suprindo as deficiências em saúde,
higiene, alimentação e educação.
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Acrescenta-se ao programa de trabalho do MPAS ~ FNAS ~ 33.903, o seguinte
subprojeto:
ACRÉSCIMO:
UO~33.903

Funcional Programática: l508104852596.XXXX
Título: Apoio a pessoa idosa no município de São Pedro da AldeiaJRJ
Valor: 50.000
GND:3
Mod.40
CANCELAMENTO:
UO- 33.903
Funcional Programática: 15081048525960011
Valor: 50.000
r------------------------------Ju.~~O

____________________________

A presente emenda tem por objetivo,
dotar o
município de
São Pedro da AldeiaIRJ, com condições de propiciar aos idosos sua integração
social.
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Acrescenta-se ao programa de trabalho do MP AS - FNAS - 33.903, o seguinte
subprojeto:
ACRÉSCIMO:
UO-33.903
Funcional Programática: 1508104852596.:XXXX
Título: Apoio a pessoa idosa no município de 19uaba GrandefRJ
Valor: 50.000
GND:3
Mod.40
CANCELAMENTO:
UO-33.903
Funcional Programática: 15081048525960022
Valor: 50.000

A presente emenda tem por objetivo, dotar o muruclplo de
19uaba Grande/RJ, com condições de propiciar aos idosos sua integração social.
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nooro ____________________________~

Acrescenta-se ao programa de trabalho do MPAS - FNAS - 33.903, o seguinte
subprojeto:
ACRÉSCIMO:
UO-33.903
Funcional Programatica: 1508104852596.XXXX
Título: Apoio a pessoa idosa no município de Rio das OstraslRJ
Valor: 50.000
GND:3
Mod.40
CANCELAMENTO:
UO-33.903
Funcional Programática: 15081048525960024
Valor: 50.000
GND:3
r---------------"u.~to--------------.,

A presente emenda tem por objetivo, dotar o município de
Rio das OstraslRJ, com condições de propiciar aos idosos sua integração social.
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Inclua-se no Programa de Trabalho da Unidade Orçamentária 33903 - Fundação Nacional da Assistência
Social. o seguinte subprojeto:
ACRESCENTAR

Titulo: Construção de Creche no Município de Douradina - PR
Funcional Programática: 15.081.0486.3335.:<.x.'<.x
Esfera: Seguridade
Valor: R$ 50.000.00 (Cinqüenta Mil Reais)
Natureza da Despesa: Investimento
Modalidade de Aplicação: Municipal
Meta: 200 criaoças
CANCELAR:
Titulo: Construção de Creche
Funcional Programática: 15.081.0485.2596.0001
Esfera: Seguridade
Valor:R$ 50.000.00 (Cinqüenta Mil Reais)
Natureza de Despesa: G N D 3
Fonte: 151

r------------------ J U S T l F l C A ç A o - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,

A Região de Douradina, no Estado do Paraná, por não ter deputado na última
Legislatura, não tem qualquer emenda.
Necessita com premência de creche para atender as crianças daquela localidade.
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TEXTO
Inclua-se no Programa de Trabalho da Unidade Orçamentária 33903 - Fundação Nacional da Assisténcia
Social. o seguinte subprojeto:
'.

ACRESCENTAR
Titulo: ConS1rução de Creche no Municipio de Japurá - PR.
Funcional Programática: 15.081.0486.3335."""-'
Esfera: Seguridade
Valor: R$ 50.000.00 (Cinqüenta Mil Reais)
Natureza da Despesa: Investimento
Modalidade de Aplicação: Municipal
Meta: 200 crianças
CANCELAR:
Titulo: ConslTUção de Creche
Funcional Programatica: 15.081.0485.2596.0001
Esfera: Seguridade
Valor:R$ 50.000.00 (Cinqüenta Mil Reais)
Natureza de Despesa: G N D 3
Fonte: 151

r--------------:.....--

JUSTlFlCAçAO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~

A Região de Japurá_ no Estado do Paranil, por não ter deputado na ultima Legislatura,
não tem qualquer emenda.
Necessita com premência de creche para atender as crianças daquela localidade.
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TEXTO

Inclua-se.o Programa de Trnbalho da Unidade Orçamentária 33903 - Fundação Nacional da Assistência
Social. o seguinte subprojeto:
ACRESCENTAR
Titulo: Construção de Crechc no Municipio de São Jorge do Patrocinio - PR.
Funcional Progmrnática: 15.081.0486.3335.xx""
ESfern:Seguridade
Valor: R$ 50.000,00 (Cinqüenta Mil Reais)
Natureza da Despesa: Inveotimento
Modalidade de Aplicação: Municipal
Meta: 200 crianças
CANCELAR:
Titulo: Construção de Creche
Funcional Progrnrnática: 15.081.0485.2596.0001
Esfera: Seguridade
Valor:R$ 50.000.00 (Cinqüenta Mil Reais)
Natureza de Despesa: G N D 3
Fonte: 151
, - - - - - - - - -_ _ _ _-.:._ _ _ JUSnACAçAO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

A Região de São Jorge do Patrocínio, no Estado do Paraná, por não ter deputado na
ultima Legislatura, não tem qualquer emenda.
Necessita com premência de creche para atender as crianças daquela. localidade.
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TEXTO

Inclua-se no Programa de Trnbalho da Unidade Orçamentária 33903 - Fundação Nacional da Assisténcia
Social, o seguinte subprojeto:
ACRESCENTAR

Titulo: Ampliação e equipamento do Asilo São Vicente de Paulo em Umuarama - Paraná
Funcional Programática: 15.081.0486.3335.x"x-'
Esfern: Seguridade
Valor: RS 70.000.00 (Setenta Mil Reais)
Natureza da Despesa: Investimento
Modalidade de Aplicação: Municipal
Meta: 300 Idosos
CANCELAR:

Titulo: Apoio para Idosos
Funcional Programática: 15.081.0485.2596.0001
Esfern: Seguridade
Valor:R$ 70.000.00 (Setenta Mil Reais)
Natureza de Despesa: G N D 3
Fonte: 151

r------- .------_____

JUSTtFICACAO-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- . ,

A Região de Umuarama, no Estado do Paraná, por não ter deputado na ultima
Legislatura, não tem qualquer emenda.
Todos os idosos da Região se internam no único asilo localizado em Umuarama, que
está em situação calamitosa. O que se pretende é fazer alguns reparos e equipar melhor, neste
Ano Internacional do Idoso.
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TEXIO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social - 33903, o seguinte
subprojeto:
15.081.0483.4640.xxxx
Acrescentar:
UO: 33903
Título: Apoio ao Combate ao Trabalho Infanto-Juvenil no Município de .... r,J.fl.Ç,~r.~.~ANI\ - PE
Valor: RS .... :i.ll.•Jl.O.O, 00
Mod: 40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcionat Programática: 15.081.0483.4640.0002
Valor: R$ 50.000,00
GND:3

JUS_
,
Esta Emenda visa apoiar ações voltadas a integração de
eliminar
crianças e adolescentes carentes a rede escolar, visando
a prática do trabalho escravizedor de menores.
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lUTO

Acrescente·se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social· 33903, o seguinte
subprojeto:
15.081.0483.2593.xxxx
Acrescentar:
UO: 33903
nI UIo: Aten dImento a C'fiança Caren te em Crec:J
IM
' " de .................................
MACAPARANA ::: ......
PE
no unlclplo
Valor: RS .. ~.º
00
Mod: 40
GND:3

. .º.9.º.,

Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.2593.0001
Valor: R$ 50.000,00
GND:3

JUSlll'!tAÇAO

Esta Emenda visa apoiar ações de atendimento integral a
de
criança carente: guarda, saúde, higiene, alimentação e educação,
forma articulada com a família e a comunidade.
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Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social - 33903, o seguinte
subprojeto:
15.081.0483.4640.xxxx
Acrescentar:
UO: 33903
Título: Apoio ao Combate ao Trabalho Infanto-Juvenil no Município de .Ç.º!lR\'.~.Hs - PE
Valor: R$ ....?9.,..º9.º' 00
Mod: 40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4640.0002
Valor: R$ 50.000.00
GND:3

Esta Emenda visa apoiar ações voltadas a integração dL
crianças e adolescentes carentes a rede escolar,visando eliminar'
a pr'tica do trabalho escravizador de menores.
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ACf()scenlNc ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903, o seguinte
slIllprojoto:

15.0Hl.04ro.49t1.xxxx
AcresclJllbu:

OO:3:J!I03
h
' ' • • I'I·n·
Tíluf""
t
I a C'fiança e ao Ad oI
M
' .. de ...............................
CORRENTES :7........
PE..
~ e ela Inegra
escente
no UnlClplO
V,dor: fl$ "".@.,..IW.Q, 00
Mou: 40

GND.3
Cnncelar:

UO: :r..l!JO:I
Funcional Programática: 15.081.0483.4911.0028
Valor: 11$ SO. 000,00
GNO:J

Esta Emenda visa desenvolver ações de Assistência Social

vnltad8s a enriquecer o universo informacional, educacional e

cultu

ral du ctlanças e adolescente carentes. Apoiando programas que envol
vu~

rüFotço de aprendizagem escolar e

PQ1'O 11

\/Ida.

de~envolvimento

de habilidades
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lUTO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social - 33903, o seguinte
subprojeto:
15,081 ,0483.4911 ,XXXX
Acrescentar:
UO: 33903
Tit uIO.'A 5515
. t"encla
. Inegra
t I a C'nança e ao Ad oIescen te no M"
. de ..................................
MACAPARANA ::'.......
PE
UnlClplO
Valor: A$ .....;iIl..,.o.!l.!l. 00
Mod: 40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4911.0028
Valor: AS 50.000.00
GND:3

JUSIV'ICAÇAO

,
Esta Emenda visa desenvolver ações de Assistência Social
voltadas a enriquecer o universo informacional, educacional e
cultu
ral de crianças e adolescentes carentes. Apoiando programas que envol
vem reforço de aprendizagem escolar e desenvolvimento de
habilidades
para a vida.
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TEXTO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903, o seguinte
subproje!o:
15.081.0483.2593.)()()()(
Acrescentar:
UO: 33903
.. de .................................
CORRENTES ::......
PE
TI'! UIo: Atend'Imen to a C'fiança Caren te em Creche no M'
umclplo
.
Valor: R$ .... l?g.,.!l.!W, 00
Mod: 40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.2593.0001
Valor: RS 50.000,00
GND:3

JUST/FlCJ,ÇAO

Esta Emenda visa apoiar ações de atendimento integral a
criança carente: guarda, saúdà, higiene, alimentação e educação, de
forma articulada com a família e a comunidade.
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Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Soclal- 33903, o seguinte
subprojeto:
15.081.0483.4911.xxxx
Acrescentar:
UO: 33903
Titulo: Assistência Integral a Criança e ao Adolescente no Municlplo de Campo BomlRS
Valor: R$ 80.000,00
Mod: 40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4911.0028
Valor: R$ 80.000,00
GND:3
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Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903, o seguinte
subprojeto: '
15,081.0483.4911.xxxx
Acrescentar:
UO: 33903
Título: Assistência Inte9ral a Criança e ao Adolescente no Município de Maquiné/RS
Valor: R$ 50.000,00
Mod: 40
GND:3

,

Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4911.0028
Valor: R$ 50,000,00
GND:3
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

EMENDA - 0335
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 _ CN

PL 0008/99:.cN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

I INSTRUÇÕES NO VERSO I

PRõiTo DE lEI

II

NUMERO

L -_ _ _ _ _ _ _P_L_N_N°_8_ffi_9._CN
________~
TEXTO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903, o seguinte
subprojeto:
15.081.0483.2593.xxxx
Acrescentar:
UO: 33903
Titulo: Atendimento a Criança Carente em Creche no Municfpio de TaquarilRS
Valor: R$ 80.000,00
Mod: 40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.2593.0001
Valor: R$ 80.000,00
GND:3
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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EMENDA - 0336
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

I

INSTRUÇÕES NO VERSO

I

PL 0008/99-CN

PROJETO OE lEI HOMERO

~_______P_LN_N_O_8/9_9_.C_N______~

I
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Tmo

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903, o seguint,o
subprojeto:
15.081.0483.2593.xxxx
Acrescentar:
UO: 33903
Titulo: Atendimento a Criança Carente em Creche no Município de TaballRS
Valor: R$ 50.000,00
Mod: 40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.2593.0001
Valor: R$ 50.000,00
GND:3
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Agosto de 1999
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EMENDA· 0337
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 • CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

INSTRUÇÕES NO VERSO

I

Pl OOOBI99-CN
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mcr.

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903, o seguinte
subprojeto:

15.081.0483.2593.xxxx
Acrescentar:

UO: 33903
Título: Atendimento a Criança Carente em Creche no Municípío de Sapiranga/RS
Valor: R$ 80.000,00
Mod: 40
GND:3
Cancelar:

UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.2593.0001
Valor: R$ 80.000,00
GND:3
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

E

EMENDA - 0338

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

ESI

CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 _ CN

PL 0008/99-CN

I

INSTRUÇÕES NO VERSO
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TIDO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social· 33903, o seguinte
subprojeto:

15.081.0483.2593.xxxx
Acrescentar:

UO: 33903
Titulo: Atendimento a Criança Carente em Creche no Municipio de TorreslRS
Valor: R$ 50.000,00
Mod: 40
GND:3
Cancelar:

UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.2593.0001
Valor: R$ 50.000,00
GND:3
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EMENDA - 0339
CMPOPF - MENSAGEM C631/99 - CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

PL 0008/99-CN

I INSTRUÇÕES NO VERSO I <-I_____p_L_N_N_~E_8í_·99_~_CN_ _ _ _____'1
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TEXTO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903, o seguinte
subprojeto:

15.081.0483.2593.xxxx

I

Acrescentar:

UO: 33903
Titulo: Atendimento a Criança Carente em Creche no Municipio de Alto FelizlRS
Valor: R$ 50.000,00
Mod: 40
GND:3
Cancelar:

UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.2593.0001
Valor: R$ 50.000,00
GND:3
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Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903, o seguinte
subprojeto:

15.081.0483.2593.xxxx
Acrescentar:

UO: 33903
Titulo: Atendimento a Criança Carente em Creche no Municlpio de EncanladolRS
Valor: R$ 80.000,00
Mod: 40
GND:3
Cancelar:

UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.2593.0001
Valor: R$ 80.000,00
GND:3
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

Quinta.feira 19 21057

EMENDA·0341
CMPOPF • MENSAGEM 0631/99 • CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

I

INSTRUÇÕES NO VERSO

I

PL 0008/99-CN
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,u,.
Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social· 33903, o seguinte
subprojeto:
.
15.081.0483.4911.xxxx
Acrescentar:
UO: 33903
Título: Assistência Integral a Criança e ao Adolescente no Município de Sete Lagoas· MG
Valor. R$ 60.000,00
Mod: 40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4911.0028
Valor: R$ 60.000,00
GND:3

o municípío de Sete Lagoas· MG tem concentrado seu;=ços em promover atividades a suas crianças e
adolescentes, para que os mesmos não fiquem nas ruas a mercê das drogas e da marginalidade.
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Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social" 33903, o seguinte
subprojeto:
15.081.0483.2593.xxxx
Acrescentar:
UO: 33903
Titulo: Atendimento a Criança Carente em Creche no Municlpio de Sete Lagoas" MG
Valor: R$ 30.000,00
Mod: 40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.2593.0001
Valor: R$ 30.000,00
GND:3

o

municlpio de Sete Lagoas" MG tenta junto com a crn:;e, adequar o atendimento de suas crianças nas
creches para que s~as mães possam trabalhar sem preOCURilÇ~O e assim tentar uma vida melhor.
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EMENDA - 0343

[

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL
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Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903, o segUiute
subprojeto:
15.081.0483.4640.xxxx
Acrescentar:
UO: 33903
Titulo: Apoio ao Combate ao Trabalho Infanto-Juvenll no Munlclplo de Sete Lagoas - MG
Valor: R$ 60.000,00
Mod: 40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4640.0002
Valor. R$ 60.000,00
GND:3
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O municlpio de Sete Lagoas - MG, passa por muitas dificuldades financeiras, e o desemprego atinge Imlit;es l11uito
altos, assim pais e filhos, menores de idade, saem a procura de emprego para ajudar no sustento da 'amilia. Estamos
nos esforçando para mudar esse quadro, para que nossas crianças possam estudar e ter um futuro n1IlIhor.
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Agosto de 1999

EMENDA - 0344
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EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL
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II
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Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social - 33903, o seguinte
subprojeto:
15.081.0483.4911.xxxx
Acrescentar:
UO: 33903
Titulo: Assistência Integral a Criança e ao Adolescente no Município de Montes ClaIOS - MG
Valor: R$ 60.000,00
Mod: 40
GND:3
CancelaI:
UO: 33903
Funcionai Programática: 15.081.0483.4911.0028
Valor: R$ 60.000,00
GND:3

""-

Omunícípio de Montes. Claros - MG tem concentrado seus esforços em promover atividades a suas crianças e
adolescentes, para que os mesmos não fiquem nas ruas a mercê das drogas e da marginalidade.
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EMENDA - 0345
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN
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ri

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

I INSTRUÇÕES NO VERSO

I

PL 0008/99-CN
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Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903. o seguinte
subprojeto:

15.081.0483.2593.xxxx
Acrescentar:

UO: 33903
Titulo: Atendimento a Criança Carente em Crect.3 no Município de Montes Claros - MG
Valor: R$ 30.000.00
Mod: 40
GND:3

,

Cancelar:

UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.2593.0001
Valor. R$ 30.000.00
GND:3

omuniclpio de Montes Claros - MG tenta junto com a c~=de. adequar o atendimento de suas crianças nas
creches para que suas mães possam trabalhar sem preocuação e assim tentar uma vida melhor.
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EMENDA - 0346
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PL 0008/99-CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL
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TEXTO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903. o seguinte
subprOjeto:
15.081.0483.4640.xxxx
Acrescentar:
UO: 33903
Título: Apoio ao Combate ao Trabalho Infanto-Juvenil no Municlpio de Montes Claros· MG
Valor: R$ 60.000.00
Mod:40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4640.0002
Valor: R$ 60.000.00
GND:3

o municlpio de Montes Claros· MG está localizada na ;:g~orte (le minas gerais. divisa com a Bahia. região muito
pobre. onde os pais obrigam os seus filhos a trabalhar para ajudar no sustento da família. Estamos nos esforçando
para mudar esse quadro. para que nossas crianças possam estudar e ter um Muro melhor.

1

CilõiGõ

11

MOlE DO ,A.IIlJMEHTAA

~T'

16/08/99

_....

DEP. ~ctO REINAlDO MOREIRA

f'rUL

f

I

\
"'-'

.~~
\

,

101

'AA1I)O

PPB

1

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

Quinta-feira 19 21063

EMENDA·0347
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 _ CN

PL 0008/99-CN
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TOOO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903, o seguinte
subprojeto:
15.081.0483.4640=
Acrescentar:
UO: 33903
Titulo: Apoio ao Combate ao Trabalho Infanto-Juvenil no Municlpio de Porteirinha - MG
Valor: R$ 60.000,00
Mod: 40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4640.0002
Valor: R$ 60.000,00
GND:3

JUSTlA

O municipio de Porteirinha - MG está localizada na região norte de minas gerais, divisa com a Bahia, região muno
pobre, onde os pais obrigam os seus filhos a trabalhar para ajudar no sustento da família. Estamos nos esforçando
para mudar esse quadro, para que nossas crianças possam estudar e ter um futuro melhor.
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Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903, o seguinte
subprojeto:
.
15.081.0483.2593.xxxx
Acrescentar.
UO: 33903
Titulo: Atendimento a Criança Carente em Creche no Municfpio de Porteirinha.
Valor. R$ 30.000,00
Mod: 40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.2593.0001
Valor: R$ 30.000,00
GND:3

m_

O município de Porteirinha - MG tenta junto com a comunidade, adequar o atendimento de suas crianças nas creches
para que suas mães possam trabalhar sem preocuação e assim tentar uma vida melhor.
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Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903, o seguinte
subprojeto:
15.081.0483.4911.xxxx
Acrescentar:
UO: 33903
Título: Assistência Integral a Criança e ao Adolescente no Municlpio de Porteirinha - MG
Valor: R$ 60.000,00
Mod: 40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4911.0028
Valor: R$ 60.000,00
GND:3

M-

O município de Porteirinha - MG tem concentrado seus esforços em promover atividades a suas crianças e
adolescentes, para que os mesmos não fiquem nas ruas a mercê das drogas e da marginalidade.
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Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da P~~~dência e Assistência SociaI- 33903, o seguinte
subprojeto:
15.081.0483.4640.xxxx
Acrescentar:
UO: 33903
Titulo: Apoio ao Combate ao Trabalho Infanto-Juvenil no Munlclplo de MaIozinhos - MG
Valor: R$ 60.000,00
Mod: 40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4640.0002
Valor: R$ 60.000,00
GND:3

o municlpio de Matozinhos - MG, como todos os munic;~uenos e pobres do pais, passa por muitas dificuldades
onde os pais obrigam seus filhos a trabalhar para ajudar no sustento da fanilla. Estanos nos esforçando para mudar
esse quadro, para que nossas crianças possam estudar e ter um Muro melhor.
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Acrescente-se eo Programà de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903, o seguinte
subprojeto:
15.081.0483.4911.xxxx
Acrescentar.
UO: 33903
Titulo: Assistência Integral a Criãnça e ao AdC'lescente no Municipio de Matozinhos - MG
Valor. R$ 60.000,00
Mod: 40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4911.0028
Valor: R$ 60.000,00
GND:3

m_

O município de Matozinhos - MG tem concentrado seus esforços em promover atividades a suas crianças e
adolescentes, para que os· mesmos Mó fiquem nas ruas a mercê das drogas e da marginalidade.
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Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903, o seguinte
subprojeto:
15.081.0483.2593.xxxx
Acrescentar:
UO: 33903
TItulo: Atendimento a Criança Carente em Creche no Municlpio de Matozinhos - MG
Valor: R$ 30.000,00
Mod: 40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.2593.0001
Valor: R$ 30.000,00
GND:3

o município de Matozinhos - MG tenta junto com a com~idade, adequar o atendimento de suas crianças nas creches
para que suas mães possam trabalhar sem preocuação e assím tentar uma vida melhor.
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ACRESCENTE-SE AO PROGRAMA DE TRABALHO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIALlMPAS O SEGUINTE SUBPROJETO: 15.081.0483.2593:

ACRÉSCIMO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 33 901 - FNASIMPAS
SUBPROJETO: 15.081.0483.2593.
TÍTULO: ATENDIMENTO À CRIANÇA CARENTE EM MUNIClPIOS DA PARAÍBA
VALOR: R$ 150.000,00
MOD:40
GND:3
CANCELAMENTO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 33901 - FNASIMPAS
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 15.081.0483.2593.0001
VALOR: RSI50.000,00
GND:3
MOD:40

. - - - - - - - - - -_ _ _ _ _ _ JUSTlFICAÇAo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- - ,

ATENDER AS NECESSIDADES DE SAÚDE, HIGIENE E ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS
ATÊ (06) SEIS ANOS DE IDADE NOS MUNIClPIOS CARENTES NO ESTADO DO PARAÍBA
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PLN-008/99
ttno

----------------------------~

ACRESCENTE-SE AO PROGRAMA DE TRABALHO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIALlMPAS O SEGUINTE SUBPROJETO: 15.081.0483.2593:
ACRÉSCIMO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 33901 - FNASIMPAS
SUBPROJETO: 15.081.0483.2593.
TÍTULO: ATENDIMENTO À CRIANÇA CARENTE EM MUNIClPIOS DO PIAUÍ
VALOR: R$ 150.000,00
MOD:40
GND:3
CANCELAMENTO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 33901 - FNASIMPAS
FUNOONAL PROGRAMÁTICA: 15.081.0483.2593.0001
VALOR: R$150.000,00
GND:3
MOD:40

,------------------JUSTlFICAÇÃO------_----------,
ATENDER AS NECESSIDADES DE SAÚDE, illGlENE E ALIMENTAÇÃO AS CRIANÇAS
A TÊ (06) SEIS ANOS DE IDADE NOS MUNlClPIOS CARENTES NO ESTADO DO PIAm
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LI_ _

lUTO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho 15.081.0485.2596.0026 - Apoio a Pessoa
Idosa no Estado e Hunlclplos de Goiás a quantia de R$ 100.000,00 ( cem mil reais)
Hodadlldade de AplIcação: 40
Fonte: 151
Unidade Orçamentária: Fundo Nacional de Assistência Social ( 33903
Cancelamento:

Unidade orçamentária: Fundo Hac lona I de Ass i tênc Ia Soc i a 1 ( 33903 )
Programa de Trabalho: 15.081.0483.2593.0001 - Atendimento a Criança Carente
VALOR R$ 100.000,00 (cem mIl reais)
Moda I Idade: 40
Fonte: 151

em Creche.

r----------------- ""1"f1CAÇAo,---------------Busca a presente emenda corrigir desigualdades sociais notadamente no que tange
a Inegavel carência infantil no estado.

r
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TEXTO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho, constante da lei Orçamentária,

15.081.0486.2595.0026 - Apoio a Pessoa Portadora de Deficiência no Estado e
Municfpios de Goiás a quantia de R$ 500.000,00 ( quinhentos mil reais).
Moda I i da de de Ap I i cação: 40
Fonte: 151
Unidade Orçamentária: Fundo Nacional de Assltência Social ( 33903 )
Cancelamento!

Programa de Trabalho:

15.081.0486.2595.0001 -. Apoio a Pessoa Portadora de
Deficiência.
Valor R$ 500.000,00 ( Quinhentos mil reais)
Unidade Orçamentária: Fundo Nacional de Assltêncla Social ( 33903 )
Moda I i da de de Ap I i cação: 40
Fonte: 151

r----------------------------------J~nA~~O

_______________________________,

No Projeto de lei apresentado o estado de Goiás nao foi contemplado com recursos.

O apoio a pessoa portadora de deficiência e um programa importantfssimo para o
estado de Goiás. Essa emenda visa amparar o grande número de pessoas portado~as
de dificiência no estado.

r

CÓOIOO

l
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r 1r
UF

PARnDO

l

~L-________~SE~N~A=D~OR~~~~~bT__________________~lQQJ~

DIÁRIO
DO SENADO FEDERAL
J

Agosto de 1999

Quinta-feira 19 21073

'-

EMENDA - 0357
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

PL 0008/99-CN

1.

------1

l.....!:'-~!....-2lL.!..Z,;u...;=--.!.ll..._ PL 08, de 1999 - CN _ _ _ _ _ _- - J
PROJETOOE LEI NÚMERO

INSTRUÇÓES NO VERSO

I

:JJ

DE •

L--'-_ _-I-J

TEXTO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho 15,081,0483,2593,0026 - Atendimento a
criança carente em creche no estado e municípios de Goiás, da Unidade Orçamentá-

ria 33903 - Fundo Nacional de Assistência Social a quantia de R$ 150,000,00 (cento
e cinquenta mil reais).

Modalidade de Apl icação: 40
Fonte: 151
Cancelamento:

Unidade Oraçamentária: Fundo .Nacional de Assitência Social ( 33903 )
Programa de Trabalho: 15,081,0483,25~3,0001 - Atendimento a criança carente em
creche.

Valor: R$ 150,000,00 ( Cento e cinquenta mi I reais),
Moda I i dade de Ap I i cação: 40
Fonte: 151

. - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ JUSTIFlCAÇAO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- - ,

Indicadores sociais tem demonstrado crescimento na mortalidade infanti I no estado
de Goiás. Essa emenda visa minimizar o sofrimento desse segmento social carente de
de uma ação eficaz do estado nos seguintes municípios:
- Crixás

- Itapirapuã
- Aurilândia

- Bu r i t I nópo I1 s
- Amara] ina

- Ma i r I potaba

r~ -,L______________~~~~mm~~.oo~p~M~·~7=.~NT~M~--~--------------..JrUFlr-PAA~-,
~
Senador
~~
~~----r-------------------~~~~~
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TEXTO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903, o seguinte
subprojeto:
15.081.0483.4911.xxxx .
Acrescentar:
UO: 33903
Título: Assistência Integral a Criança e ao Adolescente no Município de ""llJl.RJw'LA.Nlllll..:7""IP
Valor: R$ ,,:].!l .•• OLlIl, 00
Mod: 40
GND:3

I

I

Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4911.0028
Valor: R$ 70.000,00
GND:3

JUSllFlCAÇAO

,

A presente emenda visa Assistência à
Criança e ao Adolescente. dever do Estado e imprescindível ao crescimento
e progresso do município a ser beneficiado.

I
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ImO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social - 33903, o seguinte
subprojeto:
15.081.0483.4911.xxxx
Acrescentar:
UO: 33903
Título: Assistência Integral a Criança e ao Adolescente no Município de .. .In.º ...ºº.~ ... f!.ºl~.:-:: .. .T.O
Valor: R$ .. :W.UIW, 00
Mod: 40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4911.0028
Valor: R$ 7U. 000, ou
GND:3

AIS_O

A presente emenda vIsa Assistência à
Criança e ao Adolescente, dever do Estado e imprescindível ao crescimento
e progresso do município a ser beneficiado.

I
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Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903, o seguinte
subprojeto:
15_081.0483.4911.= .
Acrescentar:
UO: 33903
't-encla
. It
.,. de .......................
ALVORADA ~ ................
TO
T'tl
I Uo: ASSIS
negraI a C'fiança e ao Adl
o escen te no MUnlClplO
..
Valor: R$ .. <{l •.OoO., 00
Mod: 40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4911.0028
Valor: R$ 70.000.00
GND:3

JUSTlFlCAÇAO

A presente emenda visa Assistência à
Criança e ao Adolescente, dever do Estado e imprescindível ao crescimento
e progresso do município a ser beneficiado.
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l'fIOJETO DE LEI h\lIJERO

II
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P_L_N_N_Q8_m_9_-C_N________~ ~~l~D~El~~

L -________

lUTO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903, o seguinte
subprojeto:
15.081.0483.4911.xxxx .
Acrescentar:
UO: 33903
Título: Assistência Integral a Criança e ao Adolescente no Município de .. 1l.P.Il.R.E~.W.A ... O.a.JUJI NEGRQ.TO
Valor: R$ .7.11.UU.O •. ou
Mod: 40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4911.0028
Valor: R$ 70.000.00
GND:3

A presente emenda visa Assistência à
Criança e ao Adolescente. dever do Estado e imprescindível ao crescimento
e progresso do município a ser benefíciado.
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EMENDA - 0362

EMENIJA A C~éDfTO ADICIONAL

CMPOPF _ MENSAGEM 0631/99 - CN

PL 0008/99-CN
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TEXTO
Acrescellto-sc ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assislêncla Social- 33903, o seguinte
ouoprojelo:
15.081.048:1.2593.XJOO(
ACi'flsr.entar.
UO:33903
'r'tI UIo: Atend'Iffianto a C'nança Caren te em Creche no M'
•. de ...........................
DIANOPDLIS :::....
T.U .. ..
UntClplO
Valor. RS .. 5l1 •.0UO., 00
Mod: 4()
, ..
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
FUllcional PrOllramátlca: 15.081.0483.2593.0001
Valor: R$ 50.000.00
GNO: 3

_..._---_._--------------------------'
r.....................
................-_._-_.-

A presente emenda visa Atendimento à
Criança Carente em Creche, dever do Estado e imprescindível ao
crescimento e progresso do município a ser benetlciado.
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TUfO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903, o seguinte
subprojeto:
15.081.0483.4640.xxxx
Acrescentar:
UO: 33903
Título: Apoio ao Combate ao Trabalho Infanto-Juvenil no Município de N.OII.O... A.L&GRE_ TO
Valor: RS ....1.0U.UUO, 00
Mod: 40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4640.0002
Valor: R$ 100.000,00
GND:3

JV$T1FICAÇAO

A presente emenda vIsa a proteção da
, infância e da adolescência, a ser efetivada com o rígido combate ao
trabalho infanto-juvenil, que é de suma importância, para o
'
desenvolvimento dajuventude do Estado do Tocahtins.
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Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903, o seguinte
subprojeto:
15.081.0483.4640.xxxx
Acrescentar:
UO: 33903
Título: Apoio ao Combate ao Trabalho Infanto-Juvenil no Município de .... A.RAG.lJACEI'IA - TO
Valor: RS .....1-G~ .•. ooo, 00
Mod: 40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4640.0002
Valor: R$ 100.000,00
GND:3

A presente emenda VIsa a proteçào da
infância e da adolescência, a ser efetivada com o rígido combate ao
trabalho infanto-juvenil, que é de suma importância para o
desenvolvimento da juventude do Estado do Tocantins.
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Tll10

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social - 33903, o seguinte
subprojeto:
15.081.0483.4640.xxxx
Acrescentar:
UO: 33903
Título: Apoio ao Combate ao Trabalho Infanto.Juvenll no Munlcfplo de .CIU,XAs... (}o TOCANTI NS - TO
Valor: RS .J.O.!!.•. !!,Çu;!. 00
Mod: 40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4640.0002
Valor: R$ 100.000. OU
GND:3

A presente emenda visa a proteção da
infância e da adolescênçia, a ser efetivada com o rígido combate ao
trabaUlo intànto-juvenil, que é de suma importância . para o
desenvolvimento da juventude do Estado,do Tocantins.
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Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903, o seguinte
subprojeto:
15.081.0483.4640.xxxx
Acrescentar:
UO: 33903
Titulo: Apoio ao Combate ao Trabalho Infanto-Juvenil no Município de ... CO!'JBIl>IAOO _ TO
Valor: R$ .....1.00.000,00
Mod: 40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4640.0002
Valor: R$ 100.000,00
GND:3

A presente emenda visa a proteção da
. infância e da adolescência. a ser etetivada com o rígido combate ao
trabalho infanto-juvenil, que é Je suma importância para o
desenvolvimento da juventude do Estado do Tocantins.

COOGO

OATA
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TIXTO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903, o seguinte
subprojeto:

15.081.0483.4640.xxxx
Acrescentar:
UO: 33903
Título: Apoio ao Combate ao Trabalho Infanto-Juvenil no Município de ... IiIlEJ.INHO DE NAZARE- TO
Valor: R$ ..100.•. 0llD. 00
Mod: 40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4640.0002
Valor: RS 100. UOO. 00
GND:3

A presente emenda vIsa a proteção da
infância e da adolescência. a ser efetivada com o rígido' combate ao
trabalho infanto-juvenil, que é de suma importância· para o
desenvolvimento da juventude do Estado do Tocantins.
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EMENDA - 0368
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EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

INSTRUÇÕES NO VERSO

PL 0008/99-CN

I LI_____P_L_N_N_~E_8t_'9_9-".,_C_N_ _ _ ____'1 LI_.!.1'~~E:..!1_...J1
TEXTO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903, o seguinte
subprojeto:
'.
15.081,0483,4640,XXXJ( ,
Acrescentar:
UO: 33903
Título: Apoio ao Combate ao Trabalho Infanto-Juvenil no Município de ,JU,o."IlA",CONCE I ÇRO - TO
Valor: R$ ."ton.,ono, 00
Mod:40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15,081.0483.4640,0002
Valor: R$ 100.000,00
GND:3

""_.

,

A presente emenda visa a proteção da
. infância e da adolescência. a ser efetivada com o rígido. combate ao
trabalho infanto-juvenil. que é de suma importância para o
desenvolvimento da juventude do Estado do Tocantins .
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I INSTRUÇÕES NO VERSO 1 1-1_ _ _ _P_L_N_·N~_'8_/9_9-_CN_ _ _ _-'1

I

IDE;]

lUTO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903, o seguinte
subprojeto:
.
15.081.0483.4640.xxxx
Acrescentar:
UO: 33903
• Io.. A'
.•. de ....................
NOVO JARDIM
- TO
pOlO ao Combate ao TrabaIh o Infanto-Juvenl'1 no f'voUnlClplO
.
TItu
Valor: R$ ...lOIl.llll0, 00
Mod: 40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4640.0002
Valor: R$ 100.000,00
GND:3

JUSTlACAÇAO

.
.
A presente emenda visa a proteção da
. mfâncIa e da adolescência. a ser efetivada com o rígido combate ao
trabalho infanto-juvenil, que é de suma importância para o
desenvolvimento da juventude do Estado do Tocantins.
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IINSTRUÇÕ~S NO VERSO I L

PL 0008/99-CN
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_____
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lUTO

Acrescente·se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903, o seguinte
subprojeto:
15.081.0483.4640.xxxx
Acrescentar:
UO: 33903
Título: Apoio ao Combate ao Trabalho Infanto-Juvenil no Município de .J!.IIIlM.W.AD E - TO
Valor: RS ....1.0a.Dao, DD
Mod: 40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programátice: 15.081.0483.4640.0002
Valor: R$ 100.000,00
GND:3

. _.
.
.
. .'
A presente emenda vIsa a proteção da
mfancla e da adolescência. a ser efetivada com o rígido combate ao
trabalho infanto-juvenil. que é de suma importância para o
desenvolvimento da juventude do Estado do Tocantins.
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EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

INSTRUÇÕES NO VERSO

PL 0008/99-CN

II

II

PAOJETO OE lEI NUMERe·

P_LN__
NQ_8_ffi_9_-C_N________~

L __________

PA&<A~

1 DE 1

TEXTO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903, o seguinte
subprojeto:
15.081.0483.4640.xxxx ,"
Acrescentar:
UO: 33903
Título: Apoio ao Combate ao Trabalho Infanto-Juvenil no Município de ...!?A.tU.A ... IEREZA DO TOCANTINS
Valor: RS ....1.0Ll •.OUO, 00
.,
Mod: 40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4640.0002
Valor: R$ 100.000,00
GND:3

JUSTlflCAÇAO

A presente emenda VIsa a proteçào da
. infância e da adolescência. a ser efetivada com o rígido combate ao
trabalho infanto-juvenil, que é de suma importância para o
desenvolvimento c1ajuventude do Estado do Tocantins .
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EMENDA A CRÉDITO ADICIGNAL

INSTRUÇÕES NO VERSO

I L

_____

P~L-N-N-~E-8/-'99.-EAO-C-N-----'1 1L.._.:..:1':::.::c..:,1_..J

TEXTO

Acrescente·se ao Programa de Trabalho do Ministério da Prevldênlllll e Assistência Social· 33903, o seguinte
subprojeto:
15,081,0483.4640,XXXJ(
Acrescentar:
UO: 33903
Título: Apoio ao Combate ao Trabalho Infanto·Juvenil no Município de .. I.I\I'p'/!.S.. ,DO TOCANTI NS - TO
Valor: R$ ... ,,:1.011.1100.00
Mod: 40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4640,0002
Valor: R$ 100.000. ou
GND:3
.

A presente emenda visa· a proteção da
infância e da adolescência, a ser efetivada com o rí!!ido combate ao
trabalho infanto-juvenil, que· é de suma . itnponância para o
desenvolvimento c1ajuventude do Estado do Tocantins,
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INSTRUÇÔES NO VERSO

PL 0008/99-CN
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TEXTO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903, o seguinte
subprojeto:
15.081.0483.4640.xxxx
Acrescentar:
UO: 33903
... de ....................
JAO DO .TOCANTINS-TO
TI't UIo: A'
pOlO ao Com bate ao TrabaIho Infan to·Juvem'1 no Mumclplo
Valor: R$ .HUl.• .o.!l.O, DO
Mod: 40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4640.0002
Valor: R$ 100.000,00
GND:3

~==================~==~==~-=~------------~
~

-----------------~

JUS_O

A presente emenda visa a proteção da
infância e da adolescência. a ser efetivada com o rígido combate ao
trabalho infanto-juvenil. que é de suma importância para o
desenvolvimento da juventude do Estado do Tocantins.
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EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

INSTRUÇÕES NO VERSO

I '- 

_____

TIQUETA

p_L_N_ETN_~_E8_;9_9-_C_N_ _ _ ____'1 1-1_1:...:;';-=..;1,---,

imO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903, o seguinte
subprojeto:
15.081.0483.4640.xxxx
Acrescentar:
UO: 33903
Título: Apoio ao Combate ao Trabalho Infanto-Juvenil no Município de ".?.~.º".!I.H VADOR DO TOCANTI NS
Valor: R$ .~.oU.OO.O, 00
Mod: 40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4640.0002
Valor: RS 100.000,00
GND:3

_._--

. _ .
A presente emenda vIsa a proteçào da
. lIlfancJa e da adolescência. i) ser efetivada com o rígido combate ao
trabalho ,infanto-juveniL. ql)e .é de suma iJnportância para o
desenvolvImento da Juventude do Estado do Tocantins.
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EM ENDA - 0375

1/99 _Gil

ENSAGEM. 063
",

CMPOPF- M
PL 0008/99-CN

'

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

[!N"~TRUÇÕES NO VERSO I

PL_·N_rrN_c~_'8_;g_9_~C_N_ _ _ _.,_J [::,:;:~~~~]

L I_ _ _ _ _

,---------------;;TEXJ;;;;O,--------·--------····--·---·"· "-Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903: li segllinle
subprojeto:
15.081.0483.4640.xxxx
Acrescentar:
UO: 33903
Titulo: Apoio ao Combate ao Trabalho Infanto-Juvenil no Município de "P..!!.I:!I.!i."IlJ TA
Valor: R$ "HIO.,.ImIl, 00
'"
Mod: 40
GND:3

(lO BOM JESU:;· HJ
I

,

Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4640.0002
Valor: R$ 100.000.00
GND:3

. _ .
A presente emenda visa a proteção da
mfancla e da adolescência. a ser efetivada com o rígido combate ao
trabalho . infanto-juvenil. que é de suma impo;tância para o
desenvolvnnento da Juventude do Estado do Tocantins.
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EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

INSTRUÇÕES NO VERSO

I

PL OOOB/99-<:N

p_L_N'_'N_~'8_/9_"~_ê_N_ _ _ __l1

L I_ _ _ _ _

----.!1:.!::!:..-':1,---..J

LI

1000

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social - 33903, o seguinte
subprojeto:
•
15.081.0483.4640.xxxx· .
Acrescentar:
UO: 33903
Titulo: Apoio ao Combate ao Trabalho Infanto-Juvenil no Município de .. .l'IIl.I.El.ROS - TO
Valor: R$ .... JJ:Ul. •• Q.Qo, 00
Mod: 40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4640.0002
Valor: R$ 100. UOO, 00
GND:3
.

- JUSnFJCJ.ÇAO

A presente emenda vIsa a proteção da
. infância e da adolescência. a ser efetivada com o rígido combate ao
trabalho infanto-juvenil, .que é de suma impo;tância para o
desenvolvimento dajuve11lude do Estado do Tocantins.
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INSTRUÇÕES NO VERSO

II

PROJETO DE t.,., ,,,,"cnV

PLN Nº 8t99-CN
lUTO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903, o seguinte
subprojeto:
15_081.0483.4640.xxxx .
Acrescentar:
UO: 33903
Título: Apoio ao Combate ao Trabalho Infanto-Juvenil no Município de ..... .I?!IRID.... NAC I oNA L- TO
Valor: R$ ..tou.uuo, 00
Mod: 40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4640.0002
Valor: R$ lOo.ooo! 00
GND:3
L---.
.

JUSTlFICAÇAO

. _ .
A presente emenda visa a proteção da
mfancJa e da adolescência, a ser efetivada com o rígido combate ao
trabalho infanto-juvenil. que é de suma importância para o
desenvolvimen1o da juventude do Estado do Tocantins.
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EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

INSTRUÇÕES NO VERSO

I

PL 0008/99-CN

LI_____P_í.ROJET_N_N_~8_LE;9_";_'ê_oN_ _ _ _____'1 LI_1~P;-:=...El!---l
tmO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903, o seguinte
subprojeto:
,. .
15.081.0483.4640.xxxx· ,'.
Acrescentar:
UO: 33903
Título: Apoio ao Combate ao Trabalho Infanto-Juvenil no Município de zé Doca-MA
Valor: R$ 70.000,00 (setenta mil reais)
Mod: 40
GND:3

,..---

Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4640.0002
Valor: RS 70,000,00 (setenta mil reais)
GND:3

,

Como o futuro do nosso município está nas mãos dos nossos tdolescentes .
a presente emenda visa combater a exploração a que estão sujeitos e a~
sim procurar encaminhá+.}ss a escola para que assim possam entrar no
mercado de trabalho na hora certa e com a devida qualificação.

"""0
OAT.\

II

ItOWEOO PARUJiOOAR

REMI TRINTA

~----

-=-==; /

/;

I~I

P.lIITI>O

PL

Quinta-feira 19 21095

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

EMENDA - 0379
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

PL 0008/99-CN
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TEXTO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903, o seguinte
subprojeto:
15,081.0483.4640.xxxx
Acrescentar:
UO: 33903
Título: Apoio ao Combate ao Trabalho Infanto-Juvenil no Município de Pedro Rosario-MA
Valor: RS 70_000,00 (setenta mil reais)
Mod: 40
GND: 3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15,081.0483.4640,0002
Valor: R$ 70_000,00 (setenta mil reais)
GND: 3

JI.IS11FICAÇAO

O comoate ao trabalho infanto-juvenil fará com que nossos

jovens
tenham a oportunidade de retornar a escola com tranquilidade, sem
a exploração, emmelhorando assim o aprendizado e a qualidade de
vida de um modo geral_
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tmo

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903, o seguinte
subprojeto:
15.081.0483.4640.xxxx
Acrescentar:
UO: 33903
Título: Apoio ao Combate ao Trabalho Infanto-Juvenil no Município de
Valor: R$ 70.000,00 (setenta mil reais)
Mod: 40
GND:3

Tur iaçu-MA

Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4640.0002
Valor: RS 70 _000,00 (setenta mil reais)
GND:3

o

projeto em questão acabrürá com o drama da exploração infantil e
fará com que essas crianças tenham a possibilidade de aprender na
escola com tranquilidade, para que possam adentrar no mercado de
trabalho na hora certa.
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ttXTO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903, o seguinte
subprojeto:
15.081.0483,4640.xxxx
Acrescentar:
UO: 33903

Titulo: Apoio ao Combate ao Trabalho InfanhJuvenil noMunicíplo de São Bento-MA
Valor: R$ 70 _000,00 (setenta mil reais)
Mod: 40
GND:3

Cancelar:
UO: 33903

Funcional Programática: 15.081.0483.4640.0002
Valor: R$ 70 _000,00 (setenta mil reais)
GND:3

Esta emenda visa uma melhoria no quadro de vida não só de nossos
jovens, como também do nossomunicipio, pois, acabando com a exploração infantil, teremos condições de encaminhá-los a escola, melhorando assim o aprendizado de uma for~a geral.
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1U!O

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social· 33903, o seguinte
subprojeto:
15.081.0483.4640.xxxx
Acrescentar:
UO: 33903
Título: Apoio ao Combate ao Trabalho Infanto-Juvenil no Municlpio de Cururupu-MA
Valor: R$ 70.000,00 (setenta mil reais)
Mod: 40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4640.0002
Valor:R$ 70.000,00 (setenta mil reais)
GND:3

o princi~al objetivo
qesta
emenda é trazer de volta aos bancos esco, '
, ".
lares nossos adolescentes, tão explorados e maltratados, desenvolven
do dessa forma o progresso não só de nossos jovens como também do nos
so município.
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INSTRUÇÕES NO VERSO I

L

PL 0008/99-CN

P~_N_N_o~_'8_/9_9-C_N_ _ _ ____.J1

_____

LI_1:..:';".::..E1'--------'

~

.,.

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903, o seguinte
subprojeto:
' ,'.'
15.081.0483.4640.XXXX
1 ' .....

Acrescentar:
UO: 33903
Titulo: Apoio ao COmbate ao Trabalho Infanto-Juvenil no Município de Palmeirândia-MA ~
Valor: R$ 70.000,00 (setenta mil reais)
Mod: 40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcionai Programática: 15.081.0483.4640.0002
Valor: R$ 70.000,00 (setenta mil reais)
GND:3

-

Esta emendo VÜi'à "alémde 'combater o trabálho infanto-juvenil no nosso município',! 't'r'azér nossos jovens de volta as salas de aula, acabando assim com a'\!xploração qúe sofrem, proporcionando-lhes um futuro
melhor.
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

EMENDA - 0384
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIO~!AL

INSTRUÇÕES NO VERSO

I

PL 0008/99-CN

PL_N_ETN_~_'8_;9_9._C_N_ _ _ ____'1

LI_ _ _ _ _

IL_

1:....:':c=..:1'----'1

;mo

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903, o seguinte
subprojeto:
,15.081.0483.2593.xxxx Acrescentar:
UO: 33903
Titulo: Atendimento a Criança Carente em Creche no Município de Per i Mirim-MA
Valor: RS 30 _000,00 (trinta mil reais)
Mod: 40
I
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.2593.0001
Valor: RS 30 _000,00 (trinta mil reais)
GND:3

Com esta emenda, teremos uma melhoria substancial na qualidade de vida
de nossas crianç~s que tantas vezes são tão mal atendidas por falta de
recursos de nossas creches_
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EMENDA· 0385
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

PL 0008/99-CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

INSTRUÇÕES NO VERSO

I

LI_____Pí._N_ETN_O~_E8_;9_9._C_N_ _ _ ___._l1 LI_1,-,'::=-:1-,---,
roro

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social - 33903, o seguinte
subprojeto:
•
15.081.0483.2593.xxxX '
Acrescentar:
UO: 33903
Titulo: Atendimento a Criança Carente em Creche no Municipio de
Valor:R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
Mod: 40
GND:3

Dom Pedro-MA

Cancelar.
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.2593.0001
Valor: RS 30.000,00 (tr inta mil reais)
GND:3

'-------JUSTl'lCAÇAO

Este projeto visa essencialmente melhorar a qualidade de vida de nossas crianças, tão mal atendidas em nossas creches.
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EMENDA - 0386
CMPOPF - MENSAGEM 06,31/99 - CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

INSTRUÇÕES NO VERSO

PL úOJ8/99-CN
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__'____.. .J1 ',-1_..:..1':::;;;:..:1_--,

ImO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903, oSéguinte
subprojeto:
_'
15.081.0483.2593.xxxx
<

Acrescentar:
UO: 33903
Titulo: Atendimento a Criança Carente em Creche no Município de Palmeil'â'rii:lfa-MA'
'.'
Valor: RS 30 _000,00 (trinta mil reais)
"
Mod: 40
GND:3
,

,

Cancelar.
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.2593.0001
Valor: RS 30 _000,00 (tr ints mil reais)
GND:3
~-

-~

--

JlISl'FlCAÇAO

A emenda visa melhorar o atendimento de nossas crianças em creche,
no
propiciando-lhes um melhor ensino e também melho'res' 'condições
"·1".\ ,',
que diz respeito a sua alimentação _
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EMENDA· 0387
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

PL 0008/99-CN

I L..1_____p_L_N_"N_~'_S;_99_~_N_ _ _ ____"1 ,-I_1:...::P~=-E1'----1

INSTRUÇÕES NO VERSO

mto

Acrescente·se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social· 33903, o seguinte
subprojeto:
15.081.0483.4911.xxxx
Acrescentar:
UO:33903
Título: Assistência Integral a Criança e ao Adolescente no Municfpio de Tur ir.çu-MA
Valor: A$ 50.000,00 (cinquenta Rli! reais)
Mod:40
GND:3
Cancelar.
UO:33903
Funcionai Programática: 15.081.0483.4911.0028
Valor:A$ 50.000,00 (cinqu&nta mil reais)
GND:3

Com a ajuda proveniente dessa emenda poderemos melhorer a qualidade
dos nossos projetos no que diz respeito a qualidade de vida de no~
sas crianças e adolescentes.
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EME
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NDA-0388

EM 0631/99 - CN
CMPOPF - MENSAG

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

L

p\.. 0008/99-CN

PL_N_ETN_~_'ã_/9_9-_C_N_ _ _ ____'1 LI_-,-,1':::=:;c.:.1
=0
Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903, o seguinte
I

INSTRUÇÕES NO VERSO

_.J

_____

subprojeto:
15.081.0483.4911.xxxx
Acrescentar:
UO: 33903
Título: Assistência Integral a Criança e ao Adolescente no Município de Santa Filomena-NA
Valor: RS 50_000,00 (cinquenta mil reais)
Mod: 40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4911.0028
Valor: R$ 50_000,00 (cinquenta mil reais)
GND:3

o

,I

Com esta emenda, ajudaremos os nossos jovens e nossas crianças a
desenvolver um programa de apoio mais consistente, melhorando as
sim a qualidade de vida dl!s mesmos_
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EM
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EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

INSTRUÇÕES NO VERSO

IUETA

PL 0008/99-CN
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1L._1:...:';:::...;1,--.....J

imO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903, o seguinte
subprojeto:
15.081.0483.4911.=
Acrescentar:
UO: 33903
Titulo: Assistência Integral a Criança e ao Adolescente no Município de Pedro Rosário-MA
Valor: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
Mod: 40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4911.0028
Valor: R$ 50. 000 , 00 (cinquentamil reais)
GND:3

JUST\FICAÇAO

,

A Assistência Integral para as nossas ~rianças e adolescentes será
de grande ajuda para o nosso município, uma vez que este é muito
. pobre de recursos e essa emenda beneficiará nossos jovens melhoran
do assim a qualidade de vida dos mesmos.
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EMENDA - 0390
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 _ CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

PL 0008/99-CN

1 :1==========P=L:N_ETN_~_'8_;9_9_~C_N____----,1 LI_~l'!:!;=-!l_-.J

INSTRUÇÕES NO VERSO

1mO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903, o seguinte
subprojeto:
15.081.0483.4911.xxxx
Acrescentar:
UO: 33903
Título: Assistência Integral a Criança e ao Adolescente no Município de São Bento-MA
Valor: RS 50_000,00 (cinquenta mil reais)
Mod: 40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4911.0028
Valor: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
GND: 3

JUSnfICAÇAO

O Município em questão é muito pobre, de forma que uma emenda desta
natureza irá contribuir significativamente para que possamos dar um
apOio Com melhor qualidade os nossas crianças e adolescentes.
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EMENDA·0391
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PL OOD8/99-CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

I LI_____P_L_N_ETN_~E_a;_99_~C_oN_ _ _ _--'I

INSTRUÇÕES NO VERSO

1L..----,l:..,:':=-:l'---...J1

TmO

Acrescente·se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social· 33903, o seguinte
.
subprojeto:
15.081.0483.4911.xxxX '.
~',

Acrescentar:
UO: 33903
Título: Assistência Integral a Criança e ao Adolescente no Município de PaI me i r ândi E:-MA--"
Valor: RS 50.000,00 (cinquenta mil reais)
Mod: 40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4911.0028
Valor: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
GND:3

JUSnFICAÇAO

,

A presente emenda visa dotar nossas crianças e adosIescentes de melhores condições de qualidade de vida, aspecto essecncial para que possam
ter um futuro melhor.
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EMENDA - 0392

L

INSTRUÇÓES NO VERSO

I

~

CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

PL 0008/99-CN

1r-----P-LN-0-8/-99OJETOP' '.f.NÚMERO - - - - - - ,
T<XlO

E
01

PÁOINA--,

oPl

I
I

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- - ,

INCLUA-SE NO PROGRAMA DE TRABALHO DO MINISTéRIO DA PREVIDêNCIA E ASSISTêNCIA
SOCIAL A SEGUHJTE EMENDA:
ACRésCIMO:
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 33903 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL
GND: 4
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 15.0Bl.0486.3335.XXXX
TrTULO: CONSTR. EQUIP. DE CENTRO DE CONVIVêNCIA EM CASCAVEL - PR
VALOR: R$ 50.000,00
CANCELAMENTO:
UNIDADE ORÇAMENTARIA 33903 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 15.081.0483.2593.0010
VALOR: R$ 50.000,00
GND: 3

, - - - - - - - - - - - -_ _ _ JUSTlFICAÇAo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. _ - - ,

ESTA EMENDA VISA OOTAR A PREFEITURA MUNICIPAL DE RECURSOS PARA APLICAR NA AREA
DE ASSISTêNCIA SOCIAL; TAO CARENDE DE VERBAS FEDERAIS, PARA ATENDER A COMUNIDADES CARENTES, NOTADAMENTE AS CRIANÇAS, OS IDOSOS E OS DEFICIENTES FrSICOS, QUE
COM ESTE INVESTIMENTO PASSARA O A TER MELHORES CONDIÇOES DE VIDA.
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

EMENDA· 0393
CMPOPF • MENSAGEM 0631/99· CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

]

~

PL 0008/99-CN
[

[INSTRUCÓES NO VERSO

I '1---P-L-N-0-8-/99

OJ

E'"O'ELEIHUM'RO - - - - - - ,

~--------------------------~
TEXTO

INCLUA-SE NO PROGRAMA DE TRABALHO DO MINISTéRIO DA PREVIDêNCIA E ASSIS1'ENCIA
SOCIAL A SEGUItJTE EMENDA:
ACRéSCIMO:
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 33903 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
GND: 4
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 15.081.0486.3335.XXXX
TITULO: CONSTR. EQUIP. DE CENTRO DE CONVIVêNCIA EM CORONEL VIVIDA - Pro
VALOR: R$ 50.000,00
CANCELAMENTO:
UNIDADE ORÇAMENTARIA 33903 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 15.081.0483.2593.0010
VALOR: R$ 50.000,00
GND: 3

, - - - - - - - - - - - - -_ _ _ JUSTlFICACAo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- - ,

ESTA EMENDA VISA DOTAR A PREFEITURA MUNICIPAL DE RECURSOS PARA APLICAR NA AREA
DE ASSISTêNCIA SOCIAL; TAO CARENDE DE VERBAS FEDERAIS, PARA ATENDER A COMUNIDADES CARENTES, NOTADAMENTE AS CRIANÇAS, OS IDOSOS E OS DEFICIENTES FISICOS, QUE
COM ESTE INVESTIMENTO PASSARAO A TER MELHORES CONDIÇOES OE VIDA.
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Agosto de 1999

EMENDA - 0394
CMPOPF _ MENSAGEM 0631/99 - CN

f:~M~:Nl)A A CRÉDITO ADICIONAL

I-~-IN~~~~~~~~ NO VERSO

I

PL OOOB/99-CN

:J

r:: - 'ÁQIHA~
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I u~
I

TEXTO

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- .

INCLUA .. SE NO PROGRAMA DE TRABALHO DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA
SOCI/II. A SEGUHJTE EMENDA:

ACIlE.,C IMO:

UNIDADE DRÇAMENTARIA: 33903 - FUNOO NACIDNAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
GND: 4
fUNCIONAL PRDGRAMATICA: 15.0B1.0486.3335.XXXX
HTULO: CONSTR. EQUIP. CENTRO DE CONVIVENCIA EM MARIPA - PR
VALOR: R$ 50.000,00
CANCEtM1t:Nro: '
UNIDADE ORÇAMENTARIA 33903 - FUNOO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 15.081.0483.2593.0010
VALOR: R$ 50.000,00
GNO: 3

.-.... ,,-••, - - - - -_ _ _ _ _ _ _~_ _ _ _ _ ____.J
' - - - - - - - . , - - - - - - - JUSTIFICACAo.:.'--_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- ,

ClTg EI'IEOOA VISA OOTAR A PREFEITURA MUNICIPAL DE RECURSOS PARA APLICAR NA AREA
DE ASSIST!NCIA SOI::IAL;" T~D CARENDE DE VER8AS FEDERAIS, PARA ATENDER A COMUNIDADES CARENTES, NOTADAMENTE AS CRIANÇAS, OS IDOSOS E OS DEFICIENTES FtSICDS, QUE
t:rJM ESTE INVESTIMENTO PASSAR~O A TER MELHORES CONOIÇOES DE VIDA.
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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EMENDA - 0395

~

CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

INSTRUÇÓES NO

VE~:;(;

-J

PL OOOB/99-CN

, . - - - - - - PROJETO DE LEI NÚMERO - - - - - - ,

PLN 08/99

rn:;- PÁGIt<A~

101

-o.o1~

TEXTO

INCLUA-SE NO PROGRAMA DE TRABALHO DO
SOCIAL A SEGUINTE EMENDA:

MINIST~RIO

DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA

ACR~SCIMO:

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 33903 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
GND: 4
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 15.081.0486.3335.XXXX
TtTULO:CONSTR. EQUIP. DE CENTRO DE CONVIVENCIA EM CORB~LIA - PRo
VALOR: R$ 50.000,00
CANCELAMENTO:
UNIDADE DRÇAMENTARIA 33903 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 15.081.0483.2593.0010
VALOR: R$ 50.000,00
GND: 3

r---------------JUSlIF1CAC.lo----------------,
ESTA EMENDA VISA DOTAR A PREFEITURA MUNICIPAL DE RECURSOS PARA APLICAR NA AREA
DE ASSISTENCIA SOCIAL; TAO CARENDE DE VERBAS FEDERAIS, PARA ATENDER A COMUNIDADES CARENTES, NOTADAMENTE AS CRIANÇAS, OS IDOSOS E OS DEFICIENTES FtSICDS, QUE
COM ESTE INVESTmENTO PASSARAO A TER MELHORES CONDIÇOES OE VIDA.
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Agosto de 19,99

EMENDA·0396
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 _ CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

INSTRUÇOES

N~ 'JF.~SO

I

PL 0008/99-CN

j

, - - - - - - - - PROJETO DE LEI NUMERO - - - - - - ,

PLN 08/99
""TO

INCLUA-SE NO PROGRAMA DE TRA8ALHO 00 MINISTERIO DA PREVIOENCIA E ASSISTENCIA
SOCIAL A SEGUINTE EMENDA:
ACRESCIMO:
UNIDADE ORÇAMENT~RIA: 33903 ~ FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
GND: 4
FUNCIONAL PROGRAM~TICA:15.081.0486.3335.0326
TtTULO: CONSTR. EQUIP. DE CENTRO DE CONVIVENCIA EM CAFELANOIA - PRo
VALOR: R$ 50.000,00
CANCELAMENTO:
UNIDADE ORÇAMENTARIA 3390J - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNCIONAL PROGRAM~TICA: 15.081.0483.2593.0010
VALOR:R$ 50.000,00
GND: 3

r---------------JUSTIFlcAÇ.A.~)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __.,

ESTA EMENDA VISA DOTAR A PREFEITURA MUNICIPAL DE RECURSOS PARA APLICAR NA ~REA
DE ASSISTENCIA SOCIAL; TAO CARENDE DE VERBAS FEOERAIS, PARA ATENDER A COMUNIDADES CARENTES, NOTADAMENTE AS CRIANÇAS, OS IDOSOS E OS DEFICIENTES FtSICOS, QUE
COM ESTE INVESTIMENTO PASSARA O A TER MELHORES CONDIÇOES DE VIDA.
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PL 0008/99-CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

r------ 'ROJETOO'LeI
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INSTRUÇÓES NO VERSO
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I l. 1___P_L_N_0_8_/_99_ _ _ _ _ _ _ _

-----J

TUTO

INCLUA-SE NO PROGRAMA DE TRABALHO DO MINISTrRIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA
SOCIAL A SEGUItJTE EMENDA:
ACR~SCIMO:

UNIDADE DRÇAMENT~RIA: 33903 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
GND: 4
FUNCIONAL PROGRAM~TICA:15.081.04B6.3335.XXXX
TITULO:CONSTR. EQUIP. P/ CENTRO'DE'CONVIVENCIA EM PALOTINA - PR
VALOR: R$ 15.000,00
CANCELAMENTO:
UNIDADE ORÇAMENTARIA 33903 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIA'
FUNCIONAL PROGRAM~TICA: 15.081.0483.2593.0010
VALOR: R$ 15.000,00
GND: 3

, - - - - - - - - - - - - - - ' . I " '..AOAO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- - ,

ESTA EMENDA VISA DOTAR A PREFEITURA MUNICIPAL DE RECURSOS PARA APLICAR NA AREA
DE ASSISTENCIA SOCIAL; TIIO CARENDE DE VERBAS FEDERAIS, PARA ATENDER A CO~lUNIDA
DES CARENTES, NOTADAMENTE AS CRIANÇAS, OS IDOSOS E OS DEFICIENTES FISICOS, QUE
COM ESTE INVESTIMENTO PASSARIIO A TER MELHORES CONDIÇOES DE VIDA.
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Agosto de 1999

EMENDA - 0398
I

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL
[

CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

PL 0008/99-CN

I r-------LI____P_LN_O_G_/''_J9_ _ _ _ _ _ _ _ _

i"JJETO DE LEI NUMERO - - - - - - - ,

.•I.N:_TRU ÇOES NO VERSO

L

--l

TEXTO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _---,

INCLUA-SE NO PROGRAMA DE TRABALHO DO MINISTERIO DA PREVIDêNCIA E ASSISTêNCIA
SOCIAL A SEGUltJTE EMENDA:
ACRESClMo:
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 33903 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCII\L
GND: 4
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 15.U81.0486.3335.XXXX
TrTULO:CONSTRUÇ~O E EQUIP. p/ CENTRO OE CONVIVENCIA EM IBEMA - PRo
VALOR:R$ 20.000,00
CANCELA~lENTO :
UNIDADE ORÇAMENTARIA 33903 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNCIONAL PROGRAMATICA:15.081.0483.2593.0010
VALOR:R$ 20.000,00
GND: 3

, - - - - - - - - - - - - -_ _ JUSTrACAÇAo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ' _ _ _ _- ,

ESTA EMENDA VISA DOTAR A PREFEITURA MUNICIPAL DE RECURSOS PARA APLICAR NA AREA
DE ASSISTêNCIA SOCIAL; T~O CARENDE DE VERBAS FEPERAIS, PARA ATENDER A COMUNIOADES CARENTES, NOTADAMENTE AS CRIANÇAS, OS IDOSOS E OS DEFICIENTES FrSICOS, QUE
COM ESTE INVESTIMENTO PASSAR~O A TER MELHORES CONDIÇOES DE VIDA.

r c6~oo ll'---~______
~_____"_O_ME_OO_P_A_RUM_E"~TAA_ _ _ _ _ _ _ _ _ _~I~puR'J[!pPpAABTrOO"J
DEPUTADO DILCEU SPERAFICO
.
~.

r

-

DATA

--r---------~-ASSlNA!WlA.-----..::::=='""-.",_-----__,

------:-,..--'
I

,_1...>. . .'--

~.,

-

~ .-~!-..J,~.-_~~_-.

~

DIÁRlO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

L
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EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

EMENDA - 0399
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN
PL 0008/99-CN

1

I LI___P_L_N_0_8/_9_9_ _ _ _ _ _ _ _

,---------..,

INSTRUÇÓES NO VERSO

Quinta-feirn 19 2\115

, . - - - - - - - - PROJETO DE LEl NÚMERO - - - - - . ,

,----------------_____________

INCLUA-SE NO PROGRAMA DE TRA8ALHD 00
SOCIAL A SEGUINTE EMENDA:

----J

~o

____________________________- - ,

MINIST~RIO

DA PREVIOENCIA E ASSISTENCIA

ACR~6CIMO:

.

UNIDADE DRÇAMENT~RIA: 339D3 _ FUNDD NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
GND: 4
FUNCIONAL PROGRAM~TICA: 15.081.0486.3335.XXXX
TtTULO:AMPLIAÇAO 00 LAR SAO VICENTE DE PAULA EM TOLEDD - PRo
VALOR:R$ 50.00D,OD
CANCELAMENTO:
UNIDADE ORÇAMENTARIA 33903 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNCIONAL PRDGRAM~TICA:15.081.0483.2593.0010
VALOR:R$ 50.00D,00
GND: 3

, - - - - - - - - - - - - - - - JUSTlFlCAC
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..,
Ao

ESTA EMENDA VISA DOTAR A PREFEITURA MUNICIPAL DE RECURSOS PARA APLICAR NA ~REA
DE ASSISTENCIA SOCIAL; TAO CARENDE DE VERBAS FEDERAIS, PARA ATENDER A COMUNIDADES CARENTES, NOTADAMENTE AS CRIANÇAS, OS IDOSOS E OS DEFICIENTES FtSICOS, QUE
COM ESTE INVESTIMENTO PASSARAO A TER MELHORES CONDIÇOES DE VIDA.

r c~® ll'--_________________
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EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

Agosto de 1999

EMENDA - 0400
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

PL OOOB/99-CN

PROJETO OE LEI NUMERO - - - - -

-l

INSTRUÇOES NO VERSO!, 1..._ _ _ _P_L_N_0_8_1_9_9_ _ _ _ _ _ _ _ _--..J_

r;:;:;-

]

PÁOlHA ~

I ~-oE01

I

TEXTO

INCLUA-SE NO PROGRAMA DE TRABALHO DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA
SOCIAL A SEGUINTE EMENDA:
ACRESCIMO:
UNIDADE DRÇAMENTARIA: 33903 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
GND: 4
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 15.0B1.0486.3335.XXXX
TITULO: CONSTRUÇAO E EQUIPAMENTO pl CENTRO DE CONVIVENCIA EM GUARANIAÇU
VALOR: R$ 40.000,00
CANCELAMENTO:
UNIDADE ORÇAMENTARIA 33903 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 15.081.0483.2593.0010
VALOR:R$ 40.000,00
GND: 3

r - - - - - , - - - - - - - - - - - - J U S T I F l C A C A o ' - '- - - - - - - - - - - - - - - - ,

ESTA EMENDA VISA DOTAR A PREFEITURA MUNICIPAL DE RECURSOS PARA APLICAR NA AREA
DE ASSISTENCIA SOCIAL;' THO CARENDE DE VERBAS FEDERAIS, PARA ATENDER A COMUNIDADES CARENTES, NOTADAMENTE AS CRIANÇAS, OS IDOSOS E OS DEFICIENTES FISICOS, QUE
COM ESTE INVESTIMENTO PASSARHO A TER MELHORES CONDIÇOES DE VIDA.
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

EMENDA· 0401

:J

CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

INSTRUçOeS NO VERSO

I

PL 0008/99-CN

~
_lEl_"_Ú"_ER_O~=========1 Lpr ~Áoe"lff~

I"'"L======P:LN==O:é:79_1f_<>J_ET_O_O_'

.

mno ____________________________- - ,

INCLUA-SE NO PROGRAMA DE TRA8ALHO DO MINISTERIO DA PREVIDêNCIA E ASSISTêNCIA
SOCIAL A SEGUINTE EMENDA:
.
ACRESCIMO:
UNIDADE ORÇAMENT~RIA: 33903 - FUNDO NACIONAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL
GND: 4
FUNCIONAL PRDGRAM~TICA: 15.081.0486.3335.0056
TtTULO: CONSTRUÇAO E EQUIPAMENTO DE CENTRO COMUNIT~RIO EM TOLEDO - PRo
VALOR: R$ 100.000,00
CANCELAMENTO:
UNIDADE ORÇAMENTARIA 33903 - FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL
FUNCIONAL PROGRAM~TICA: 15.081.0483.2593.0010
VALOR: R$ 100.000,00

, - - - - - - - - - - -_ _ _ _ _ JUSnACAÇÂO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- - ,

ESTA EMENDA VISA DOTAR A PREFEITURA MUNICIPAL DE RECURSOS PARA APLICAR NA ~REA
DE ASSISTêNCIA SOCIAL; TAO CARENDE DE VER8AS FEDERAIS, PARA ATENDER A COMUNIDADES CARENTES, NOTADAMENTE AS CRIANÇAS, OS IDOSOS E OS DEFICIENTES FtSICOS, QUE
COM ESTE INVESTIMENTO PASSARAO A .TER MELHORES CONDIÇOES DE VIDA.
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EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

I

INSTRUÇÕES NO VERSO

Agosto de 1999
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21118 Quinta-feira 19

I

1

EMENDA· 0402
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

PL 0008/99-CN

.......J1 LI_....:1'-=::::.E".:.1_--,

L -_ _ _ _ _P_L_N_No_DE_Stss._"""'O_C_N
_____

TOOO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903, o seguinte
subprojeto:
15.081.0483.4640.xxxx
Acrescentar:
UO: 33903
Titulo: Apoio ao Combate ao Trabalho Infanto-Juvenil no Munlclpio de PAê.ê.9....l?.9. SOBRADO - RS.
Valor: R$ J~~.:..~~.~' 00
Mod: 40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programâtica: 15.081.0483.4640.0002
Valor. R$ 100.000,00
GND:3

Justifico da necessidade pleitear recursos financeiros para haver
melhor atendimento e apoio ao COMBATE AO TRABALHO INFANTO JUVENIL,
,
tendo em vista o município de PASSO DO SOBRADO ser carente de recursos, possibilitando o mínimo de assistência na área social, tão pr~
mente
a esse município.

I I TELMO KIRST HOII"X>P'.J"'"' ' '
I ~ I PPB
I{~/õitV I==========~;::;;=!=;
,ASS~""l1JRA;:::======-~===~
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

EMENDA. 0403
ENSAGEM 0631199 - CN
CMPOP F - M

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

INSTRUÇÕES NO VERSO

UETA

PL 0008199-CN

P_L_N_N_~_8i_;_9"""_.C_ON______....:I

' -_ _ _ _ _ _

LI_ _

1.!.'~:::"E:.."'1,----,

""'o

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903, o seguinte
subprojeto:
15.081.0483.4640.xxxx
Acrescentar:
UO: 33903
Titulo: Apoio ao Combate ao Trabalho Infanto-Juvenil no Municlpio de ... L.l\GOl\O... - RS.
Valor: R$ .. 10.0.•. 0.09,00
Mod: 40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4640.0002
Valor:R$ 100.000,00
GND:3

JUSTlFlCAÇlO

;ustifico da necessidade pleitear recursos financeiroi para haver
I
r.!elhor atendimento e apoio ao CO~IBATE AO TRABALHO DIFAt\TO JUVE:-iIL,
tendo em vista o município de LAGOÃO
ser carente de recursos ,
possibilitando o mínimo de assistência na área social, tão premente a esse município.
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EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

I

INSTRUÇÕES NO VERSO

I

Agosto de 1999

EMENDA - 0404

f.~POPF - MENSAGEM 0631/99 - CN
0008/99-CN
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Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdêncla e Assistêncla Soclal- 33903, o seguinte
subprojeto:
15.081.0483.4640.xxxx
Acrescentar.
UO: 33903
Titulo: Apoio ao Combate ao Trabalho Infanto-Juvenil no Munlclplo de .So.BMllJ.NHO -RS ••
Valor: R$ ... 1.Q.Q.:..Q.QO, 00
Mod: 40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4640.0002
Valor.R$ 100.000,00
GND:3

.....,."'..0

i

I
I

1 995

Justifico

da' necessidade pleitear recursos financeiros para,haver
melhor atendimento e apoio ao CO~1BATE AO TRABALHO INFAJ\TO JUVE:-iIL,
tendo em vista o municlpio de SOBHADINllO ser carente de recursos ,
possibilitando o mínimo de assistência na área social, tão premente a esse município.
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EMENDA - 0405
CMPOPF • MENSAGEM 0631/99 _ CN

r

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

PL 0008/99-CN

PROJETO Df lEi NUMERO

INSTRUÇÕES NO VERSO 1 1
L._ _ _ _ _P_L_N_N_o_819_9"_C_N_ _ _ _--'
lEICTO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903, o seguinte
subprojeto:
15.081.0483.4640.xxxx
Acrescentar.
UO: 33903
.
..
SEGREDOTitulo: ApoIo ao Combate ao Trabalho Infanto-Juveml no Mumclplo de ..................... :<'S.
Valor. R$ .. 1.O.a".O.ao, 00
Mod: 40
GND:3
Cancelar.
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4640.0002
Valor. R$ 100.000,00
GND:3
-

I

JUSTlACAÇAo

Justifico da necessidade pleitear recursos financeiros para haver
melhor atendimento e apoio ao CO~lBATE AO TRABALHO INFAl\TO JUVENIL,
tendo em vista o município de SEGREDO
ser carente de recursos ,
possibilitando o mínimo de assistência na área social, tão premente a esse município.
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Agosto de 1999

EMENDA·0406
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

INSTRUÇÕES NO VERSO

I

PL 0008/99-CN

L I_ _ _ _ _

p_L_N_N_~'_8í_'99_·':'_CN_ _ _ ____'1

_1,."O:=..E1===i

LI

lE<TO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903, o seguinte
subprojeto:
15.081. 0483 .4640.)()()()(
Acrescentar.
UO: 33903
Título: Apoio ao Combate ao Trabalho Infanto-Juvenil no Municipio de ...f!..\!~p..Q".~ RS.
Valor: R$ .J.~.~.:.~.~.o ' OO
Mod: 40
GND:3
Cancelar.
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4640.0002
Valor. R$ 100.000,00
GND:3

Justifico da necessidade pleitear recursos financeiros para haver
,
melhor atendimento e apoio ao CmmATE AO T~~'1BALHO INFA1\T~ JU\'EXIL,
tendo em vista o rnuni~rpio de AGUDO
ser ca;ente de recursos ,
possibilitando o mí~i8o de assistência nã áreó social, tão premente a esse município.
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EMENDA - 0407
CMPOPF -MEN

INSTRUÇÕES NO VERSO

I

"AGEM 0631/99 _CN

Pl OOOB/99-<:N

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

P_L_N_N_~'_8'Jgg_'......,_._C_N_ _ _ _._l1 [ __;;:-1~~]

L I_ _ _ _ _

r-----------------;tm<>O=---------------_.---------- -Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assislência Social- 33903, I) seguinte
subprojeto:
15.081.0483.4640.xxxx
Acrescentar:
UO: 33903
Titulo: Apoio ao Combate ao Trabalho Infanto.Juvenil no Municipio de .. I.BAlLtI.MA. - RS.
Valor: R$ ..lD.O .•. O.O.O , OO
Mod: 40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4640.0002
Valor: R$ 100.000,00
GND:3

Justifico da necessidade pleitear recursos financeiros para haver
melhor atendimento e apoio ao COMBATE AO TRABALHO INFANTil JUVENIL,
tendo em vista o município de IBARAMA
ser carente de -,ecursos ,
possibilitando o mínimo de assistência na área social, tao premen-te a esse município.
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EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

INSTRUÇÕES NO VERSO
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Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903, o seguinte
subprojeto:
15.081. 0483.4640.xxxx
Acrescentar.
UO: 33903
Titulo: Apoio ao Combate ao Trabalho Infanto-Juvenil no Municlpio de .!:l.!igY.lH.&\S
Valor: R$ ... J..O.O.,.o.OO, 00
Mod: 40
GND:3

- RS.

Cancelar:
UO: 33903
Funcionai Programállca: 15.081.0483.4640.0002
Valor. R$ 100.000,00
GND:3

Justifico da necessióade pleitear recursos financeiros para haver
melhor atendimento e apoio ao CO~!BATE AO TR.A.BALHO INFAl\TO JUVEXIL,
tendo em vista o município de HERVEIR.~S ser carente de recursos ,
possibilitando o mínimo de assistência na área social, tão preFoen-

te a esse município.
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EMENDA - 0409
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 _ CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

INSTRUÇÕES NO VERSO

I

PL 0008/99-CN

P_L_N_N_~_E8_/9N1J1o<R<)_9._C_N_ _ _ ___I1

L I_ _ _ _ _

lL__1,-"P;"-.:1!...-.....!

TEXTO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903, o seguinte
subprojeto:
15.081.0483.4640.xxxx
Acrescentar.
UO: 33903
TItulo: Apoio ao Combate ao Trabalho Infanto-Juvenil no Municipio de ... .v.ALE .. DO SOL - RS.
Valor: R$ ...1.00",,0.0.0 , oo
Mod: 40
GND:3
Cancelar.
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4640.0002
Valor. R$ 100.000,00
GND:3

Justifico da necessidade pleitear recursos financeiros para haver
melhor atendimento e apoio ao CO~lBATE AO TRABALHO INFAt\TO JUVEXIL,
tendo em vista o município de VALE DO SOL ser carente de recursos ,
possibilitando o mínimo de assistência na área social, tão premente a esse município.
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EMENDA - 0410
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

I INSTRUÇÕES

NO VERSO
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PL 0008/99-CN
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Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência
e Assistência Social- 33903. o seguinte
subprojeto:
15.081.0483.4640.xxxx
Acrescentar:

UO:33903

Titulo: Apoio ao Combate ao Trabalho Infanlo-Juvenil no Municipio de .~.~ ...~~~Z - RS.
Valor: R$ ....1.UO.• 'O.OO ,00
Mod:40
GND:3
Cancelar:

UO: 33903
Funcional Programática: 15..081.0483.4640.0002
Valor: R$ I 00.000,00
GND:3

Justifico da necessiàade pleitear recursos financeiros para haver
Relhor atendimento e apoio ao CO~!BATE AO T!'_<\BALHO EFA!\T:J JUVEXIL,
tendo em vista o município àe VERA CRUZ ser carente de recursos ,
possibilitando o míp.ino de assistência na área social, tão premente a esse município.
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EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

INSTRUÇÕES NO VERSO
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Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903, o seguinte
subprojeto:
15.081.0483.4640.xxxx
Acrescentar.
UO: 33903
Título: Apoio ao Combate ao Trabalho Infanto-Juvenil no Municlpio de ..Rl.O... PARPO
Valor: R$ .1Q.0..&0.Q ,o o
Mod: 40
GND:3

-

RS.

Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4640.0002
Valor: R$ 100.000,00
GND:3

J\JSTIFIC4ÇAO

Justifico

da necessiâaàe pleitear recursos financeiros para haver
melhor atendimento e apoio ao CO~!BATE AO TRABALHO INFAt\TO JUVENIL,
tendo em vista o municlpio de RIO PARDO ser carente de recursos ,
possibilitando o mínimo de assistência na área social, tão premente a esse município.
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EMENDA·0412
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

I INSTRUÇÕES NO VERSO
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IAcrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903, o seguinte
subprojeto:
15.081.0483.4640.xxxx
Acrescentar.
UO: 33903
TItulo: Apoio ao Combate ao Trabalho Infanto-Juvenil no Município de ....Sl.NIHllJJ - RS.
Valor: R$ ... l.O'.O.....O'.Q.o, 00
Mod: 40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4640.0002
Valor.R$ 100.000,00
GND:3

JllSTiFICA

Justifico

o

da necessiàade pleitear recursos financeiros paré have,

melhor atendimento e apoio ao CO~lBATE AO TR.4.BALHO INFA1\TO JU\'E:\IL,
tendo em vista o município de

SINIMBU

ser carente de rect:rsos ,

possibilitando o míniao de assistência ns área social, tão ~re~en
te a esse município.
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EMENDA" 0413
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

INSTRUÇÕES NO VERSO

PL 0008/99-CN
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Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903, o seguinte
sUbproJeto:
15.081.0483.2593.xxxx
Acrescentar.
UO: 33903
Titulo: Atendimento a Criança Carente em Creche no Munlclplo de ...~~.. ~~.9. .. ~ RS.
Valor. R$ .. 20 ...000.,00
Mod: 40
GND:3

Cancelar.
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.2593:Q O19
Valor: R$ 20.000,00
GND:3

,

.AlSmCAÇAO

Justifico da necessidade pleitear recursos financeiros para haver melhor atendi
mento a CRIANCA CARENl'E EM CRECHE, tendo em vista o nunicípio de SALDANHA MARINHO
ser carente ~e recUrsos. possibilitando o mínimo de assistência na área social ,
tão premente a esse nunicípio.
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EMENDA. 0414
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Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência SocIaI- 33903, o seguinte
subprojeto:
15.081.0483.4911.xxxx
Acrescentar.
UO: 33903
Tílulo: Assistência Integral a Criança e ao Adolescente no Munlclplo de .... AUlGRlA..-RS ••..•.••...••...
Valor. R$ .....7.U •. 00D., 00
Mod: 40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4911.0028
Valor:R$
70.000,00
GND:3

I
II

i

Justifico da necessidade pleitear recursos financeiros para haver ro~lhor atendi
rnento a ASSISTI1~CIA Il<TEGFJ\L À CRIh~ÇA E AO ADOLESC~~, tendo em vista o município de ALEGRIA ser carente de recursos, possibilitando o mínL~ de assistên
cia na área social, tão premente a esse municípi~.
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EMENDA - 0415
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

EMENDA A CRÉDITO APICIONAL

I

INSTRUÇÕES NO VERSO

I
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Acrescente-se ao Progr8má de Trabalho do Ministério da Previdêncil!
e Assistência Social - 33903, o seguinte
subprojeto:
15,081 ,0483.4911 ,XXXJ(
Acrescentar:
UO: 33903
Título: Assistência Integrais' Criança e ao Adotescente no Munícípio de .. ,INDEPENDllNLIA...~.. .RS,
Valor: R$ ,JQ".Q.Q.Q.90
Mod:40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15,081.0483,4911.0028
Valor: R$ 10.000,00
GND:3

-~============:;;;;;=============~
Justifico ~ ~ecessidade pleitear recursos f~~ceiros para haver melhor atendi
, ",'.'
.
mento a,~IsrtNCIA ItrrEGRI\L À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, tendo em vista o
ll1:'.
nidpio ,d,e,INDEPENDllNcIA ser carente de recursos, possiblit~do o mínimo
de
assistência na área social, tão premente a esse município
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EMENDA - 0416
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 _ CN

Pl 0OO8/99-CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL
tMERC

INSTRUÇÕES NO VERSO

I LI_____p_LN_N:_S_f99.__C_N_ _ _ _-11 LI_.!.21':"2E..!.1_-l
!mO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903, o seguinte
subprojeto:
.
15.081.0483.4911.xxxx
Acrescentar.
UO: 33903
Titulo: Assistência Integral a Criança e ao Adolescente no Municiplo de ....MARAlbRS.................... ..
Valor. R$ .. 7.Q .••O.QQ.Qo
Mod: 40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4911.0028
Valor:R$ 70.000,00
GND:3

i

Justifico da necessida6e pleitear recursos financeiros para haver melhor atendi
rr~nto a ASSIS~,CIA I~TEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCFNTE, tendo em vista o município de "lA.J<AU ser carente de recursos, possibilitando o mínimo de assistência na área social, tão premente a esse município.
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DUUuO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

Quinta-feira 19 21133

EMENDA·0417
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

PL 0008/99-CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

INSTRUÇÕES NO VERSO

I
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Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministérto da Previdência
e Assistência Social- 33903. o seguinte
subprojeto:
15.081.0483.4911.xxxx
Acrescentar.
UO: 33903
Titulo: Assistência Integral a Crtança e ao AdoibScente no Municipio de ..... (:.EERQ... !lMN.C!:H.~1> .
Valor. R$ .... J.Q .•. 9.Q.9, 00
Mod: 40
GND:3
Cancelar.
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4911.0028
Valor. R$ 70.000,00
GND:3

_",.
Justifico da necessidade pleitear recursos financeiros para haver melhor atendi
o
rento a ASSIST2NCIA, !XfEGRAL Ã CRIANC.<\ E AO AOOLESCE'ITE, tendo em vista
ser carente de recursos~ possibilitando o DÍnimo
::unicípio de CERRO BRANCO
de assistência na área social,tão premente a esse municpio.
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EMENDA - 0418
CMPO~f-.MHiSP.G1'M0631!99 - CN'

. " Pl OQII8'"ic'N, " "

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

I INSTRUÇOES NO VERSO

Agosto de 1999
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TEXTO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência 'SOcial - 33903; o seguinte
subprojeto:
15.081.0483.4911.xxxx
Acrescentar.
UO: 33903
.
Título: Assistência Integral a Criança e ao Adolescente no Municípío dEi .MAAQUFS.llE..SOUZA.dlS.
Valor. R$ ..7.Q ... Q.Q.o..QO
Mod:40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4911.0028
Valor: R$ 70.000, ilO
GND:3

."ustifico' da necessidade pleitear recurso'S financeiro's para .have'l; :!Ile,lho'r atendi
:entO, a ASSISTENCI~. !~:rEGR.4L _3. CRIMIÇA E AO lúX::LESCE-'11:, t!l!làO,en\· vista
o,
::l.micípio' ãe ~!A.llQUES DE SOUZA ser carentece re::urso's,po'Ssi\>ilÚ"ndO, ,o, rJni!llo
ée assistência na área social,tão' premente a esse municpio.
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EMENDA - 0419
CMPOPF· MENSAGEM 0631199 • CN

PL 0008l99-CN

EMENDA A CRÉDITO ADIÇIONAL

JINSTRUCOES NO VERSO

I 1'-_____PL_N_W_'8Jsg._-_C_N_ _ _ _--11 1,-_1,-"';,,..:1,---,
mro

Acrescent&-se ao Programa de Trabalho do MlnIstér10 da Previdência e Assistência Social· 33903, o seguinte
subprojeto:

15.081.0483.4911.xxxx
Acrescentar.
UO: 33903
Titulo: Assistência In,raI a Crislça e ao Adolescente no Munlclpio de ...llQNI.I ... f.M.l~H;.tS.~A7.RS .
Valor: RS ..?'.Q.~..9..Q.g.r o
Mod:40
GND:3
cancelar.
UO:33903

Funcionai Programática: 15.081.0483.4911.0028
Valor.R$ 70.000,00
GND:3

Justifico da necessidade pleitear recursos financeiros para haver melhor atendi
mento a J\SSISTl!NcIA !NI'EGRAL Ã CRIANCA E AO AOOLESCENTE, tendo em vista
o
município de ~ FRANCISCA ser carente de recursos, possibilitando o ~nimo
de assistência na área social,tão premente a esse municpio.
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EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL
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Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903, o seguinte
subprojeto:
15.081.0483.4911.xxxx
Acrescentar.
UO: 33903
Titulo: Assistência Integral a Criança e ao Adolescente no Munlcipio de .. Jj)JI.IQ\:.....7 .• ES., .......... ..
Valor. R$ .. .1.9.:.9.9.9..•.00
.
Mod: 40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4911.0028
Valor: R$ 70.000,00
GND:3

Justifico da necessidade pleitear recursos financeiros para haver melhor atenàl
mento a ASSIS~CIA DrI'EGRA.L À CRIANCA E AOAlJOLESCE.':rE, tendo em vista o ffiW1icípio de IBIAÇÃ ser carente de recursos, possibili tanào o mínimo de assistência
na área social, tão premente a esse ITirnicípio.

COOGO
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Quinta-feira 19 21137
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EMENDA - 0421
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

INSTRUÇÕES NO VERSO

PL 0008/99-CN

I LI_____P_L_N_"N_~'_8/_99_:_C_N_ _ _ ____'1 LI_-,-1'",:::...!1_-.J
"'"0

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903, o seguinte
subprojeto:
15.081,0483.4911.xxxx
Acrescentar.
UO: 33903
Título: Assistência Integral a Criança e ao Adolescente no Município de ....TllRS ..DE.. MAIO...7 .. J:S.•
Valor. R$ .. 7.Q".QQQ",QO
Mod:40
GND:3
Cancelar.
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4911.0028
Valor. R$ 70.000,00
GND:3

Justifico da necessidade pleitear recursos financeiros ,para haver Belhor
atendimento a ASSIS11L~CIA I~ITEGRAL À CRIA~C~ E AO .4DOLES~~, tendo em
vista o mmicípio de TRES DE M~IO ser carente de recursos ,possibilitando o mínimo de assistência na área social, tão premente a esse município.
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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EMENDA - 0422

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

PL 0008/99-CN

r--------INSTRUÇÕES NO VERSO

PROJETODELEJNÚMERO _ _ _ _ _ _ _--,

PL nO 8/99-CN

r------------------------------------~O----------------------

I:A::~

~

____________

~

Acrescenta-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social 33903, o seguinte subprojeto:
15.081.0483.4911.xxxx
Acrescentai:
UO: 33903
Titulo: Assistência Integral a Criança e ao Adolescente da Associação de Proteção a
Maternidade e a Infância-APMI, do Municipio de Ampére/PR
Valor: 40.000,00
Mod: 40
GND: 3

Cancelar:
UO: 33903
Funcional: 15.081.0483.4911.0028
Valor: 40.000,00
GND: 3

. -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ JUSDFICAçAO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- - ,

I

Destina-se a melhorar a estrutura de atendimento da área social do município, beneficiando parcela
significativa da população através do atendimento, orientação e amparo de crianças e adolescentes
carentes.
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19 21139

EMENDA - 0423

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

1

PL OOOB/99-CN

[1 DE1
PA GINA

PRO,ETODELE'NÚllERO - - - - - - -....,

INSTRUÇÕES NO VERSO

PL nO 8f99-CN

.

I

~------------------------------~----------------------------~
Acrescenta-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social 33903, o seguinte subprojeto:
15.081.0483.4911.XXXJ(
Acrescentar:
UO: 33903
Título: Assistência Integral a Criança e ao Adolescente no Município de MangueirinhalPR
Valor: 40.000,00
Mod: 40
GND: 3

Cancelar:
UO: 33903
Funcional: 15.081.0483.4911.0028
Valor: 40.000,00
GND: 3

~

________________________________

~~~O

______________________________- - ,

Destina-se a melhorar a estrutura de atendimento da área social do município. beneficiando parcela
significativa da população através do atendimento. orientação e amparo de crianças e adolescentes
carentes.
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DIÁRIO 00 SENADO FEDERAL

21140 Quinta-feira 19

Agosto de 1999

EMENDA - 0424

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

CMPOPF _ MENSAGEM 0631/99 - CN

PL 000a/99.cN

,..-_ _ _ _ _ _ _ PROJETO DE LEI NUMERO _ _ _ _ _ _ _- ,

INSTRUÇÕES NO VERSO

r:A:W~-:I

~

PL nO 8/99-CN

,..-___________________________________ TEcrO _______________________________- - ,

Acrescenta-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social 33903, o seguinte subprojeto:
15.081.0483.4911.xxxx
Acrescentar:
UO: 33903
Título: Assistência Integral a Criança e ao Adolescente da Associação de Proteção a
Maternidade e a Infância-APMI, do Município de Santo Antônio do Sudoete/PR
Valor: 40.000,00
Mod: 40
GND: 3

Cancelar:
UO: 33903
Funcional: 15.081.0483.4911.0028
Valor: 40.000,00
GND: 3

, -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ JUSnFICAçAO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- ,

Destina-se a melhorar a estrutura de atendimento da área social do município. beneficiando parcela
significativa da população através do atendimento. orientação e amparo de crianças e adolescentes
carentes.
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

EMENDA - 0425

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

CMPOPF _MENSAGEM 0631/99 - CN

J

PL 0008/99-CN

, - -_ _ _ _ _ _ _ PROJETODELEINOMERO _ _ _ _ _ _ _- - ,

INSTRUÇÕES NO VERSO

PL n° 8/99-CN

r---------------------------------~O--------------------

r:A:::I
~

____________,

Acrescenta-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social 33903, o seguinte subprojeto:
15.081.0483.4911.xxxx
Acrescentar:
UO: 33903
Título: Assistência Integral a Criança e ao Adolescente da Escolar Integral Municipal Adellrla
Meurer, do Município de Francisco Beltrão/PR
Valor: 50.000,00
Mod: 40
GND: 3

Cancelar:
UO: 33903
Funcional: 15.081.0483.4911.0028
Valor: 50.000,00
GND: 3

r-_________________________ JusnFICAçAO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,
Destina-se a melhorar a estrutura de atendimento da área social do município, beneficiando parcela
significativa da populaç.ão através do atendimento, orientação e amparo de crianças e adolescentes
carentes.
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EMENDA - 0426

n'~ENDt\ .A CRÉDITO ADICIONAL

CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

PL 0008/99-CN

r--------

PROJETODEl.EINlilERo - - - - - - - - ,

PL nO 8/99-CN

f--,. ....·..-.·--.--~'"_.----------!I\Clü<>e;HmtlH;@
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=0 ----------------,

ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social -

I:;l:"iclfJ3, () ']4>nuinte subprojeto:
j1ii.t18H"483.49H.lOOOt
b_~~i~5-::t3.fdHt~I-:

'.)f):

;:t3f~03

! Titulo: . Assí,;tô{1cla ,Integral a Crian~. ~ ao Adoles~ente da Associação de Proteção a
! r~i.;lDmldad", f) a fnfâncla-APMI, do MUnlclplO de Marmelelro/PR
, V:1!,-,,:'H).O(}O~OO
1<lotl: 40
(,ND: 3
íEmlçgJªr..~
I tiO: 3aS.fJ:J
!"1H1eiol1al: 15.011.0483.4911.0028
!

Valor: 40.0(JO,OO
J
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L.. ", . , ....__ ._,. . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _--'
,r-..,. .. ·,.. ·. ·~..------...,..---------JUS11FlCAçAO---------------__.
IC"•.!';(in'H,e a melllorar; a estrutura de atendimento da área social do município, beneficiando parcela

I

~',;~i:i::~:~iva da poputação através do atendimento, orientação e amparo de crianças e adolescentes
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

]

EMENDA - 0427

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

PL OOOB/99-CN

r--------INSTRUÇÕES NO VERSO

PROJETODELEJNOMERO _ _ _ _ _ _ _- ,

r:A:W~:I

~

PL nO 8/99-CN

r-----------------------------------~O-------------------------------__,
Acrescenta-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social 33903, o seguinte subprojeto:
15.081.0483.4911.xxxx
Acrescentar:
UO: 33903
Titulo: Assistência Integral a Criança e ao Adolescente no Municipio de Chopinzinho/PR
Valor: 30.000,00
Mod: 40
GND: 3

Cancelar:
UO: 33903
Funcional: 15.081.0483.4911.0028
Valor: 30.000,00
GND: 3

r=---,----------------..,--

JUSnFICAçAO - - . , - , -_ _--,'..,-_,..-_ _- - ,_ _.....,-_-,

Destina-se a melhorar a estrutura de atendimento da área social do município, beneficiando parcela
significativa da população através do atendimento, orientação e amparo de crianças e adolescentes
carentes.
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EMENDA - 0428

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

J

PL 0008/99-CN

INSTRUÇÕES NO VERSO

I

. - -_ _ _ _ _ _ _ _ PROJETODELfINÚMERO _ _ _ _ _ _- - ,

PL nO 8/99-CN

r:A::~

~

r------------------------------------~O--------------------------------~
Acrescenta-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social 33903, o seguinte subprojeto:
15.081.0483.4911.xxxx

Acrescentar:
UO: 33903
Título: Assistência Integral a Criança e ao Adolescente da Associação de Proteção a
Maternidade e a Infância-APMI, do Municipio de Planalto/PR
Valor: 40.000,00
Mod: 40
GND: 3

Cancelar:
UO: 33903

Funcional: 15.081.0483.4911.0028
Valor: 40.000,00
GND: 3

. - -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ JUSflFICAr;AO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _....,

Destina-se a melhorar a estrutura de atendimento da área social do município, beneficiando parcela
significativa da população através do atendimento, orientação e amparo de crianças e adolescentes
I carentes.
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EMENDA. 0429

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 _ CN

PL 0008/99-CN

,...-_ _ _ _ _ _ _

INSTRUÇÕES NO VERSO

PROJETO"'l.EIN~"""'"

_ _ _ _ _ _- - ,

J

I:A::~

~

PL nO 8/99-CN

r---------------------------------~O------------------------------_,
Acrescenta-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social 33903, o seguinte subproJeto:
15.081.0483.2593.xxxx
Acrescentar:
UO: 33903
Título: Atendimento a Criança Carente em Creche no Munlciplo de Bom Jesus do SullPR
Valor: 20.000,00
Mod: 40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcionai: 15.081.0483.2593.0001
Valor: 20.000,00
GND: 3

r-______________________________

J~~~O

_____________________________ _ ,

,

Destina-se a melhorar a estrutura de atendimento da área social do munlcipio, beneficiando parcela
significativa da população através do atendimento, orientação e amparo de crianças carentes,
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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EMENDA - 0430

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

PL OOOB/99-CN

...-_ _ _ _ _ _ _ PROJETO Df LEI NÚMERO _ _ _ _ _ _ _- ,

INSTRUÇÕES NO VERSO

PL n° 8/99-CN

r -___________________________

T~O

]

I:~
::-:-1
A

_____________________________,

Acrescenta-se
ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social ,
,33903, o seguinte subprojeto:
15.081.0483.2593;xxxx
Acrescentar:
UO: 33903
Título: Atendimento a Criança Carente em Creche no Município de Bela Vista da CarobalPR
Valor: 20.000,00
Mod: 40
GND: 3

Cancelar:
UO: 33903
Funcional: 15.081.0483.2593.0001
Valor: 20.000,00
GND: 3

, . -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ JUSnFICAçAo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- ,

Destina-se a melhorar a estrutura de atendimento da área social do município, beneficiando parcela
significativa da população através do atendimento, orientação e amparo de crianças carentes.
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EMENDA - 0431

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

J

PL 0008/99-CN

r-------INSTRUÇÕES NO VERSO

PROErODEWNUlAERO - - - - - - - - ,

PL nO 8/99-CN

r---------------------------------~------------------------------~
Acrescenta-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social 33903, o seguinte subprojeto:
15.081.0483.2593.xxxx

IUO: 33903
Título: Atendimento a Criança Carente em Creche no Municipio de Mangueirinha/PR
Valor: 30.000,00
Mod: 40
GND:3

Cancelar:
UO: 33903
Funcional: 15.081.0483.2593.0001
Valor: 30.000,00
GND:3

r---------------------------------~~O--------

______________________

~

Destina-se a melhorar a estrutura de atendimento da área social do município, beneficiando parcela
significativa da população através do atendimento, orientação e amparo de crianças carentes.
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[

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

EMENDA - 0432
CMPOPF • MENSAGEM 0631/99 • CN

PL 0008/99-CN

. . -_ _ _ _ _ _ _ PROJETODéLEIHIiMERO _ _ _ _ _ _- - ,

INSTRUÇÕES NO VERSO

PL nO 8/99-CN

r-------------------------~O---------------------~
Acrescenta-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social 33903, o seguinte subprojeto:
15.081.0483.2593.xxxx
Acrescentar:
UO: 33903
Título: Atendimento a Criança Carente em Creche no Município de Verê/PR
Valor: 20.000,00
Mod: 40
GND:3

Cancelar:
UO: 33903
Funcional: 15.081.0483.2593.0001
Valor: 20.000,00
GND: 3

r-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ JUSnACAçAO

_______________

~

Destina·se a melhorar a estrutura de atendimento da área social do municipio. beneficiando parcela
significativa da população através do atendimento, orientação e amparo de crianças carentes.
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Quinta-feira 19 21149

I

EMENDA - 0433

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

PL 0008/99-CN
. - -_ _ _ _ _ _ _ PROJE.TODELEINOMERO _ _ _ _ _ _- ,

INSTRUÇÕES NO VERSO

PL nO 8/99-CN

]

r:A:UI~~

~

r---------------------------------~O----------------------------~
Acrescenta-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social 33903, o seguinte sub projeto:
15.081.0483.2593.xxxx
Acrescentar:
UO: 33903
Titulo: Atendimento a Criança Carente em Creche no Município de Barracão/PR
Valor: 20.000,00
Mod: 40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional: 15.081.0483.2593.0001
Valor: 20.000,00
GND:3

. -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ JUSTlFICAÇAO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- , -_ _- - ,

Destina-se a melhorar a estrutura de atendimento da área social do municfpio, beneficiando parcela
significativa da população através do atendimento, orientação e amparo de crianças carentes.
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[

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

EMENDA-0434
CMPOPF _ MENSAGEM 0631/99 - CN

PL oo08J99..cN

1

PROJETO DE LEI NÚMERO

L-________

PÁGINA

~~P~L~N-~--~--------------~I~I-----1-de-1----TEXTO

Acrescen_ ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social - 33903, o
seguinte subprojeto: 15.081.0483.2593.xxxx
Acrescentar:
UO:33903
Titulo: At3endimento à Criança Carente em Creche em Augustinópolls-TO
Valor: R$ 300.000,00 (trezentos mil de reais)
Modalidade de Aplicação: 40
GNO:3

Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.2593.0001
Valor: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)
GNO:3
JUSTIFICAÇAO

A presente emenda visa garantir a assistência integral das crianças em creches daquele munlclpios.

NOME DO PARlAMENTAR

CODIGC

1640-8
DATA

13/08/99

II

/'

Deputado OSVALD~REIS
/

11

ASSINATURA

"-

}

!

'(~Idr~
/7.
..
_~

UF

PARTIDO

BI
Ci

PMOB

I
I
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EMENDA - 0435

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

PL 0008/99-CN
PROJETO DE U:I NUMI:;KV

PLN N° 008/99

1,--1_1_de_1------'

TEXTO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da PrevidêncIa e Assistência Social - 33903, o
seguinte subprojeto: 15.081.0483.2593.xxxx

Acrescentar:
UO: 33903
TItulo: At3endimento à Criança Carente em Creche em Esperantlna.TO
Valor: R$ 300.000,00 (trezentos mil de reais)
Modalidade de Aplicação: 40
GNO:3

Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.2593.0001
Valor: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)
GNO: 3
JUSTIFICAÇ

o

A presente emenda visa garantir a assistência integral das crianças em creches daquele municipios.

c

DIGO

Deputado OSVALDO
DATA

13/08199

UF

NOME DO PARLAMENTAR

S

1

TO "

PARnDO

PMOB
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Agosto de 1999

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

EMENDA - 0436

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 _CN

PL 0008/99-CN

PROJETO DE lEI NÚMERO

pAGINA

I

PLN N' 008/99
TEXTO

1 de 1

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social - 33903, o
seguinte subprojeto: 15.081.0483.2593.xxxx
Acrescentar:

UO: 33903
Título: AI3endimenlo à Criança Carente em Creche em Araguatlns-TO
Valor: R$ 300.000,00 (trezentos mil de reais)
Modalidade de Aplicação: 40
GND: 3

Cancelar:
UO: 33903
Funcionai Programãtica: 15.081.0483.2593.0001
Valor: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)
GND: 3
JUSTIFICAC

o

A presente emenda visa garantir a assistência Integral das crianças em creches daquele munlclplos.

COD!GO

NOME DO PARLAMENTAR

1640-8

Deputado OSVALO

DATA

13/08199

... .

/

EJI
UF

REIS

ASSINATURA

/

PARTIDO

PMDB
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19 21153

EMENDA· 0437

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

CMPOPF - MENSAGEM 0631199 - CN

PL 0008/99-CN

PROJETO DE lEI NÚMERO

PÁGINA

PLN N' 008/99

1,-1_ _
1 d_e1 _ - - ,

TEXTO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do MInIstério da Previdência e Assistência Social - 33903, o
seguinte subprojeto: 15.081.0483.2593.xxxx
Acrescentar:

UO: 33903
Titulo: At3endlmento à Criança Carente em Creche em Sampaio-TO
Valor: R$ 300.000,00 (trezentos mil de reais)
Modalidade de Aplicação: 40
GND:3

Cancelar:

UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.2593.0001
Valor: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)
GND: 3
JUSTIFICAÇ

o

A presente emenda visa garantir a assistência Integral das crianças em creches daquele munlciplos.

C DIGO

1640-8

I
DATA'·'

13/08199

EJI
UF

NOME 00 PARLAMENTAR

Deputado OSVALDO
ASS

S
ruRA

/

PARTIOO

PMDB
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EMENDA. 0438

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

[

PL 0008/99-CN

]

PROJETO DE LEil .... ", ... " ....

PLN N' 008/99

11..-1_ 1 _ d e _ 1 _

TEXTO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social - 33903, o
seguinte subprojeto: 15.081.0483.4911.xxxx
Acrescentar:

UO: 33903
Titulo: Assistência Integral a Criança e ao Adolescente no Municipio de Araguaina-TO
Valor: R$ 500.000,00 (quinhentos mil de reais)
Modalidade de Aplicação: 40
GND: 3

Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4911.0028
Valor: R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)
GND: 3
JUSTIF1CAÇAO

A presente emenda visa garantir a assistência às crianças e adolescentes daquele município,
através da manutenção de programas sociais permanentes.

CODJGO

164O-8
DA TA

NOME 00 PARLAMENTAR

/'

~

'"'

UF

1,-I~.'(.;--___D_e_p_._u_t_a_d_o_O_._S_V_ALDC'-/---",O=R=E,....I_S_ _ _ _-', B
/~

ASSINATURA

PARTIDO

1

PMDB
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EMENDA - 0439

EMENDAA CRÉDITO ADICIONAL

CMPOI'F • MENSAGEM 0031109 • CH

[

- -'"'--=-=-::--~
-

PL 0OO8l99-CN

..•.

i

I

PROJETO DE LEI NÚMERO

__________.,.,1 [~...,~··~;~~:i-:.~~~-.J
- -:=- --'------- ';::"~'--;- ~ - ~~-~:::=. ' -_ _ _ _ _-=P"'L:<"N_N_O_OO8I99
TEXTO
r - - - - - - - - - - - - - - ' = = - - - - - - - - - - , - - , -..--...................... .
:~--::::::=:-=---==--==----~= ~
'-

-

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e ASsistência *;or.'~l- 'i:iSln, ')
seguinte subprojeto: 15.081.0483.4911.xxxx
Acrescentar:
UO:33903

Titulo: Assistência Integral a Criança e ao Adolescente no Munlclpio de Esperantina··IYl
Valor: R$ 300.000,00 (trezentos mil de reais)
Modalidade de Aplicação: 40
GND:3

Cancelar:
UO:33903

Funcional Programática: 15.081.0483.4911.0028
Valor: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)
GND:3

A presente emenda visa garantir a assistência às crianças e
através da manutenção de programas sociais permanentes.

adoJescen~· daquel~ I''IH1t;jf;f!_,jü,

2:I=S:::::;:;:\:.===:;~[~~:;J [ i'~()tl
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

21156 Quinta·feira 19

[

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

Agosto de 1999

]

EMENDA - 0440
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 • CN

PL 000B/99-CN

PROJETO DE lEr NUMERO

pAGINA

1 de 1

PLN N' 008/99

11

TEXTO

Acrescente·se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social· 33903, o
seguinte subproJeto: 15.081.0483.4911.xxxx
Acrescentar:
UO: 33903
Titulo: Assistência Integral a Criança e ao Adolescente no Munlclplo de Sampalo·TO
Valor: R$ 300.000,00 (trezentos mil de reais)
Modalidade de Aplicação: 40
GNO:3

Cancelar:
UO: 33903
Funcionai Programática: 15.081.0483.4911.0028
Valor: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)
GNO: 3
JUSTIFICAÇAO

A presente emenda visa garantir a assistência às crianças e adolescentes daquele municipio,
através da manutenção de programas sociais permanentes.

CÓDIGO

NOME DO PARLAMENTAR

1640·8

Deputado OSVALDO~S

DATA

13/08/99

11

A§.$INATURA

II

UF

\

I

/'

CÚ/Ú:CéT~·

IBI

PARTIDO

PMOB

I
I
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

EMENDA - 0441

J

CMPOPF - MENSAGEM 063t/99 - CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

PL 0008/99-CN

PROJETO DE lEI NÚMERO

L-__________

PÁGINA

~P~L~N-N-.-0-08-/-99-------------JILI-----1-d-e-1----~
TEXTO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social - 33903, o
seguinte subprojeto: 15.081.0483.4911.xxxx
Acrescentar:
UO: 33903
Titulo: Assistência Integral a Criança e ao Adolescente no Município de Bernardo Sayão-TO
Valor: R$ 300.000,00 (trezentos mil de reais)
Modalidade de Aplicação: 40
GNO:3

Cancelar:
UO: 33903
FuncionaI Programática: 15.081.0483.4911.0028
Valor: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)
GNO: 3
JUSTIFICAÇÃO

A presente emenda visa garantir a assistência às crianças e adolescentes daquele municipio,
através da manutenção de programas sociais permanentes.

c

I
I

DIGO

1640-8
DATA

13/08199

UF

NOME 00 PARlAMENJAR

Il

Deputado OSVALDO~IS
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EMENDA - 0442
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PL 0008/99-CN

PROJETO DE lEI NÚMERO

PLN N' 008/99

11,--_1_de_1_

TEXTO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social - 33903, o
seguinte subprojeto: 15_081_0483.2593.xxxx
Acrescentar:

UO: 33903
Titulo: At3endimento à Criança Carente em Creche em Bernardo Sayão-TO
Valor: R$ 300.000,00 (trezentos mil de reais)
Modalidade de Aplicação: 40
GND: 3

Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.04ll3.2593.0001
Valor: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)
GND: 3
JUSTIFrCAç o

A presente emenda visa garantir a assistência Integral das crianças em creches daquele municípios.

C DIGO

1640-8
L-_~~--.J
IL
DATA

13/08/99

UF

NOME 00 PARlAMENTAR

l

____D_9_p_u_t_a_d_o_o_S_V_A_T.,..,D,:;O==_ _-+___
ASSINATURA
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.

L.1_ _ _ _ _
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TEXI1>

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903, o seguinte
subprojeto:
15.081.0483.2593.xxxx
Acrescentar:
UO: 33903
Título: Atendimento a Criança Carente em Creche no Município de ........ Al.f,;r.aQg. .. J/.asa.once 1os
Valor: R$ ....?fL.9.R.Q
Mod:40
GND:3
Cancelar.
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.2593.0001
Valor: R$ 80.000
GND:3

o

Nosso município precisa urgentemente atender nossas creches que cada vez
mais, precisa cuidar das crianças para que as maes possa trabalhar,
Sendo assim, a liberação dos recursos lrá beneficiar de forma a que nosss s
crianças tenham um atendimento melhor, dentro de suas necessidades.

HERCULANO ANGHINETTI
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INSTRUÇÕES NO VERSO
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PI\O!ETO DE 1fl "'"ERO

II

'-_ _ _ _ _
PL_N_N_Q_8_/9_9-_C_N_ _ _ _--'

"'lO"

TiXTO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903, o seguinte
subprojeto:
"'.
15.081.0483.4911.xxxX ••.•.
Acrescentar:
UO: 33903
Título: Assistência Integral a Criança e ao Adolescente no Município de ..... 1\Lf.RWO... \l1\SCQ.NCEL os
Valor: R$ ...... I9..:.R.9. 0
Mod: 40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4911.0028
Valor: R$
70.000
GND:3

JUSTlflCAÇAO

Nossas crianças prec.\'lam d.e",um. atendimento especial, principalmente
nesta fase em que passam pela adolescencia, sendo assim a liberação dos
recursos irá trazer enormes benefícios para este trabalh~ junto a estes
jovens.
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TEXTO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903, o seguinte
subprojeto:
" "'"
15,081.0483.4640,XJ<lOi' ',','
Acrescentar:
UO: 33903
Título: Apoio ao Combate ao Trabalho Infanto-Juvenil no Municlpio de .J.\~.~~~,QQ" VASCONCELOS
Valor: R$ ........ 6.0 ... 0.00
Mod: 40
GND:3
Cancelar.
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4640.0002
Valor: R$ 60.000
GND:3

Precisamos urgentemente de apoia~as famílias carentes para que
as mesmas tenham condições de cuidar de seus 'filhos para que os mesmos
não precisem ,depender do trabalho de seus filhos.

.
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EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

INSTRUÇÕES NO VERSO

I L

PL OOOIIIt-CN

_____

P_L_N_N_~_8i9s-c_'-_N_ _ _ ____l11

L-----c1:..=P;".::.E1!...--1

lUTO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Soclal- 33903, o seguinte
subprojeto:
15.081.0483.2593.xxxx
Acrescentar:
UO: 33903
Título: Atendimento a Criança Carente em Creche no Município de e.EO.E!Il. .. 1l0,URJlD.!\.........
Valor: R$ .........ap.• ooo
Mod: 40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.2593.0001
Valor: R$
80.000
GND:3

O

.

Precisamos urgentemente de ajuda para nossas creches, sendo assim a lib3ração dos recursos trara grandes benefícos para nossas crianças.

Il
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I INSTRUÇÕES NO VERSO I LI~

1 PL 0008/99-CN

[

____P_L_N_N_~E_;;;_99_"-é_ON

____

---l1 LI_1~'::::"~~---l

TEXTO

Acrescente,se ao Programa de Trab~lh_o do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903, o seguinte
, subproJeto:
15.081.0483.4911 ,)(xx)(
Acrescentar:
UO: 33903
Título: Assistência Integral a Criança e ao AdQlescente no Município de~.@fl.~ ...Q9.Ugll.Q.Il.......... .
Valor: R$ .............7.0., 000
Mod: 40
GND:3

.

Nossos ado~escentes,precisam de um melhor,acomp~(lhamento, sendo assim
precisamos urgentemente de recuros para este atendimento .

•
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EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

INSTRUÇÕES NO VERSO

1 '- 

PL 0008l99-CN

P_L_N_N_~_8_;9_9-C_N_,_ _ ____'1

_ _ _ _ _

"

,

"

j

ETA

1,_,
..... ·~1:..::':::.E1!.--,

TEXTO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Soclal- 33903,0 seguinte
subprojeto:
.
15.081.0483.4640.xxxx '
Acrescentar:
UO: 33903
' •..
Título: Apoio ao Combate ao Trabalho Infanto-Juvenil no Munlclpio dePe6f's.. ,[ffiurada .
Valor: R$ ........... ~g.:,ooo
. .
Mod: 40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15,081.0483.4640.0002
Valor: R$ 60,000
GND:3

M!.~

Nossas crianaçs não podem mais estar sujeitas ao trabalho escravo, por
, i

isso a liberação dos recursos solicitados, trará enorme beneficio aos

nossoS menores carente

PPB
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mro

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903, o seguinte
subproJeto:
." "
15.081.0483.2593.xxxx',
Acrescentar:
UO:33903
Tftulo: Atendimento a Criança Carente em Creche no Municfplo de .M:tI.º!:U.Q ...Ç,.~.R.I,..º.S. ... uMG
Valor: R$ .... ~.?:.~.?..~
Mod:40
GND:3
Cancelar:
UO:33903
Fundonal Programática:; 15.001.0483.2593.0001
Valor: R$
BO. 000
GND:3

Temes um asituação muito diricil,
junto as creches, e, não temos condições
.
de atender, pois como é do COnhecimento de todos, estamos completamente
sem recursus para suprir tais nescessidades.
Sendo assi~, a liberação deste recurso irá trazer inómeros beneficios
as nossas crianças.
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Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Soéial- 33903, o seguinte
subprojeto:
15.081.0483.4911.xxxx
Acrescentar:
UO: 33903
T'ItUIo.. AsSlstencla
. - ,I
. . . de ......................................
ANTÔNIO CARLOS " ...
ntegral a'
Cnança e ao Adolescente no MUnlclplO
Valor: R$ ..... 2.Q.:g.Q~
,
Mod: 40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4911.0028
Valor: R$ 70.000
GND: 3

.

JUSTU'ICAÇAO

',:

acompanhaNossos adolescente precisam de atendimento integral'
.,
. ou seja
mento principalmente quando estão em per iodo es~olar. pois existe uma
uma grande preocupação quanto a formação destes .,'-jovens.
>' • , ; i :
para nossos
Sendo assim a liberação dos, recursos trárá enorl]le beneficio
,> ,
adolescentes.
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1D'IO

Acrescente·se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social· 33903, o seguinte
subprojeto:
15.081.0483.4640.xxxx
Acrescentar.
UO: 33903
Título: Apoio ao Combate ao Trabalho Infanlo-Juvenil no Município de ... IWIÔ.N.LO CARLOS
Valor. R$ ............ §.R.: 000
.
Mod:40
GND:3
Cancelar.
UO: 33903
Funcionai Programática: 15.081.0483.4640.0002
Valor. R$
60.000
GND:3

E nossa preocupação, dar um trabalho digno aos pais de nossas crianças
para que possamos combater o trabalho infanto-juvenil em nosso município.
Sendo assim, a liberação dos recursos trará grande conforto para estas
famílias que hoje são obrigadas a depender do trabalh~ dos filho.

-..
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Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da P:~idência e Assistência Social- 33903, o seguinte
subprojeto:
_ ..

15.081.0483.2593.xxxi

~

:

.

Acrescentar:
UO: 33903
" ' d e"""""""""""""""""""""
ESPERAFELIZ
TI'tl'At
u o. en d'Imen to a C'nança Caren te em Creche no Mumclplo
Valor: R$ ",,§.Q.,.R.Qº
Mod: 40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.2593.0001
Valor: R$
80.000
GND:3

Nossas crianças precisam muito de um atendimento junto as nossas creches,
para as maes continuem atrabalhar.
Sendo assim a liberação dos recursos trará grande beneficio ai nossas
familias.
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imO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903, o seguinte
sub projeto:
" .•:.;.
15.081.0483.4911.xxxx· •.•.
Acrescentar:
UO: 33903
Título: Assistência Integral a Criança e ao Adoles,;ente no Município de .. E:SJ?Ii-RA .. f,.EI..IZ ..........
Valor: R$ ...........?R.:.POO
Mod: 40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4911.0028
Valor: R$ 7o • 000
GND:3

JUSncx:AÇAO

Nossos adolescentes precisam de constante acompanhamento, por Isso a libe';'
ração dos recursps trará grande benefício oas nossos jovens

I
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taTO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903, o seguinte
subprojeto:
15_081.0483.4640.xxxx
Acrescentar:
UO: 33903
.,. de ....................
ESPERA .f ELI Z
pOIO ao Com bate ao TrabaIho Infan t0-J uvem'1 no Mumclplo
T·ItuIO.. A'
Valor: R$ .?.Q.:.Q.\l.9. ...
Mod: 40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4640.0002
Valor: R$ 7o . 000
GND:3

JUSTlflCAÇAO

Nossas família, precisam de um acom~anhamneto para que os filhos possam
ficar só por conta de estudos, mas nos so munlclplo
. •. nao
- t em condições
de arcar com as despesas, sendo assim a liberação deste recurusos trára
inúmeros benefícios as nossas famílias carentes.

-----,I
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••o'
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TEXTO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Soclal- 33903, o seguinte
subprojeto:
15,081,0483,2593,XXXJ(
Acrescentar:
UO: 33903
Título: Atendimento a Criança Carente em Creche no Município de ,,~,~,~,~,~~"""""""""""'"
Valor: R$ "",I},Q",Q,Q,O
Mod: 40
GND:3
Cancelar.
UO: 33903
Funcional Programática: 15,081,0483,2593,0001
Valor: R$ 80,000
GND:3

oI1I$TIFlCJ,Ç40

Precisamos urgentemente de um melhor atendimento para nossa creches,
sendo assim a liberação dos recuros trará grandes benefícios para nossas
crianças que hoje ficam em creches para que suas maes possam trabalhar.

COIIIGo
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TEXTO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social - 33903, o seguinte
subprojeto:
. ·i '.'
15.081.0483.4640.xxxx ..' . '
Acrescentar:
UO: 33903
Título: Apoio ao Combate ao Trabalho Infanto-Juvenil no Município de ... CJ.\lAWI...
60 000
Valor: R$ .......... :....... .
Mod: 40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4640.0002
Valor: R$ 60.000
GND:3

Ml1FICAÇAQ

Nosso município tem enfrentado muitas dificuldades financeiras por este
motivo a liberação dos recuros trará grandes melhoras para nossas crianças que trabalham para ajudar seus pais.
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lUTO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social - 33903, o seguinte
subprojeto:
' , '\'
15,081.0483.4911 ,M' .'.
Acrescentar:
UO: 33903
Titulo: Assistência Integral a Crianç8 e ao Adolescente no Município de .... Ç.!\.HI.l:liL ................... ..
Valor: R$ ...7.0.,.OGG.
Mod: 40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4911.0028
Valor: R$
70.000
GND:3

JUSTlfICAÇAQ

Precisamos dispor de um melhor atendimento para nosSos adolescentes
por isso a liberação dos recursos trara grandes benefícios aos nossos
jovens

CODICO
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E~
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PL OOOB/99-CN

r - - - - PROJETt; DE LEI NUMERO - - - - - - ,

W 8,deI999-CN
'~-------------~O -----------------~

Am:sçente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social Fundo Na.::ioll8l de Assistência Social, no subprojeto 15.081.0483.2593.0014

AliI!\sclmo:
lJ.O.33903
Titulo: RefornJa e Equipamento de Creche no mUlÚclpio de CAPOEIRASIPE
Valor: R$loo.000,00

Cancelamento:
IJ.O.33903
GNU 3
Funcionall'rogramática 15.08 L0483.2593.0014
Valor: 1\$100.000,00
-~.,,~~_._-_

. -------------------------------'
JUSTIFICAÇÃO

---------------1

Com a reforma objetivamos implantar ações dentro dos mais modernos padrões
úe atendimento.
COIn a aquisição de equipamentos, pretende-se aumentar a garantia dos mínimos
sociais que JIOssam, a contento, atender as demandas existentes.

....- - - . - - - - - - - - - - - - - - -_ _ _ _ _ _ _ _ _--1
NOME 00 PARLAME?>."TAR

IDEPUTADO CARLOS BATATA

r-_

DATA

16.08.~.

I
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I [PEJ [

C ~.

UF

P ARTIIlO

PSDB

_ _ _ _ _-"-==-"'--_ _-:..L=-----'-_ _ _ __
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Agosto de 1999

Quinta-feira 19 21175

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

[

EMENDA - 0459
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

PL 0008199-CN

, . - - - - PROJETO

---'1

~ÂOINA

~

J01 DE OI I
-------------------------TIDITO -----------------------------,
'--___N_'_8,:....d_e_I_9_99_-_C_N
____

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social Fundo Nacional de Assistência Social, no subprojeto 15.081.0483.2593.0014
Acréscimo:
no. 33903
Título: Reforma e Equipamento de Creche no município de CAETÉSIPE
Valor: R$IOO.OOO,OO
Cancelamento:
U.O.33903
GND3
Funcional Programática 15.081.0483.2593.0014
Valor: R$100.000,00

JUSTIFICAÇÃO - - - - - - - - -_ _ _ _ _ _----,

Com a reforma objetivamos implantar ações dentro dos mais modernos padrões
de atendimento.
Com a aquisição de equipamentos, pretende-se aumentar a garantia dos núnimos
sociais que possam, a contento, atender as demandas existentes.

I [PEJ [

XOME00 PARLAMENTAR__________

IDEPUTADO CARLOS BATATA

-rAnJRA~/

~c-~_L-/ ~

up,.

PARTIDO

PSDB

J

21176 Quinta-fei",~1:.:9~_ _ _ _ _ _ _D:::::.IÁ:::R1:::0:::...::DO:.::.S:.::E:.::N:::ADO..::::~F:::ED:::E:::RAL:.::.::=---_ _ _ _ _ _ _-'-.:A:":go::::s=to:..:d::e...:l~99::..:.9

::J

EMENDA - 0460
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 _ CN

PL OOOB/99-CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

-.J

. - - - - - PROJETO DE LEI NÚMERO - - - - ,

L -_ _ _N_l-_._8.:...,_de_19_9_9_-_C_N_ _ _ _

~AGINA

~I

DE

~

OI

I

.--------------------TIDITO - - - - - - - - - - - - - - - - ,
Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social Fundo Nacional de Assistência Social, no subprojeto 15.081.0483.2593.0014
Acréscimo:
U.O.33903
Titulo: Reforma e Equipamento de Creche no município de P ARANATAMAIPE
Valor: R$100.000,00
Cancelamento:
U.O.33903
GND3
Funcional Programática 15.081.0483.2593.0014
Valor: R$IOO.OOO,OO

ruSTIBCAçAo - - - - - - - - - - - - - - - - ;

Com a reforma objetivamos implantar ações dentro dos mais modernos padrões
de atendimento.
Com a aquisição de equipamentos, pretende-se aumentar a garantia dos minimos
sociais que possam, a contento, atender as demandas existentes.

,.-_ _ _ _ _ NOMEOOPARLAMENTAR _ _ _ _ _-'-..;'

IDEPUTADO CARLOS BATATA

-

I [PEJ [

(
\J/-'::--~

--r-----------.~.--- ~SmATIffiA
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ut,

PARTIDO

PSDB

J

--~-~--~-----------,

Quinta-feira 19 21177

DUUuO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999 ,

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

[

EMENDA - 0461
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 _CN
PL 0008/89-CN

~--- PROJETO DE LEI NÚMERO - - - - - ,

N" 8, de 1999 - CN

,------------------------nocro-----------------------,
Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social Fundo Nacional de Assistência Social, no subprojeto 15.081.0483.2593.0014
Acréscimo:
U.O.33903
Título: Refonna e Equipamento de Creche no municlpio de BOM CONSELHOIPE
Valor: RS100.000,00
Cancelamento:
U.O.33903
GND3

Funcional Programática 15.081.0483.2593.0014
Valor: RS100.000,00

IUSTIFlCAÇAo

----------------1

Com a refonna objetivamos implantar ações dentro dos mais modernos padrões
de atendimento.
Com a aquisição de equipamentos, pretende-se aumentar a garantia dos núnirnos
sociais que possam, a contento, atender as demandas existentes.

[CÓDl:J
~DATA

I ~6.08.99

r------

NOMEDOPARLAMENTAR _ _ _ _ _~

IDEPUTADO CARLOS BATATA·

. ASsF

UF

I [PEJ [
<::::::=:>

\~0D

PARTIDO

PSDB

J

21178 Quinta-feira 19

Agosto de 19?9

DUUuODOSENADOFEDERAL

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

.

~

EMENDA" 0462

I

CMPOPF _ MENSAGEM 0631199 - CN

PL OOD8/99-CN

. - - - - - PROJETO.

---lI I

L -_ _ _N
_o_8
..:.,...:.d_"_1"_"_"_"_C_'N_·_ _ _

01--;;~'

~

OI

I

r-------------------------~o ------------------------~

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social "
Fundo Nacional de Assistência Social, no subprojeto 15,081.0483,2593,0014
Acréscimo:
0.0,33903
Título: Reforma e Equipamento de Creche no município de ESCADAlPE
Valor: R$IOO,OOO,OO
Cancelamentó:
0.0,33903
GND3
Funcional Programática 15,081.0483.2593,0014
Valor: R$I 00.000,00

JUSTIFICAÇÃO

---------------j

Com a reforma objetivamos implantar ações dentro dos mais modernos padrões
de atendimento,
Com a aquisição de equipamentos, pretende"se aumentar a garantia dos mínimos
sociais que possam, a contento, atender as demandas existentes,

l
I [PE J rL-p_S_D_B__-,

[CóDI:J Ir-----DEPUTADO CARLOS BATATA

NOMEDOPARI.AMENTAR _ _ _ _ _~

~DATA

I ~6,08.99

UF
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',JL~
TllRA
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PARTIDO

Quinta-feira 19 21179

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999'

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

[

~---

PROJET

EMENDA - 0463
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

PL 0008/99-CN

L....._ _ _
N_o.-:.8:...,d=-e_I_99~9_-_C_N_ _ _ _

- ,1 I

OI

DE

:--1
I

OI

,----------------------nxro---------------------,
Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social Fundo Nacional de Assistência Social, no subprojeto 15,08L0483.2593,0014
Acréscimo:
V.O,33903
Titulo: Refonna e Equipamento de Creche no municipio de SALOÁIPE
Valor: R$IOO,OOO,OO
Cancelamen(o:
U.O,33903
GND3
Funcional Programática 15,08 L0483.2593.0014
Valor: R$IOO.OOO,OO

JUSTIFICAÇÃO

---------------1

Com a refonna objetivamos implantar ações dentro dos mais modernos padrões
de atendimento.
Com a aquisição de equipamentos, pretende-se aumentar a garantia dos mínimos
sociais'que possam, a contento, atender as demandas existentes,

r- CÓDl~
L
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I.?EPUTADO CARLOS BATATA

XOME DO PARLAMENTAR
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r

P ARTlDO

1
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~DATA -~---------.--- .~mA~~ ~~~--,~----------,

I ~6,08,99

L~~

Agosto de 1999

DVUuO DO SENADO FEDERAL

21180 Quinta-feira 19

EMENDA - 0464
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

PL 0008/99-CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL
~."'~:::.;;..\
~

-' ') ','

"

,'<~<";:. ',:~,,~
• •

!" -. '. '-

f

~

0 - - - - - f R('JETODE LEI NÚMERO

--~""

r-:"AOINA·

r----------------~O

:--J

--'I· ~1 OiJ
----------------,

L -_ _ _N_·O_8....:._d_e_19_9_9_-_C_N_ _ _ _

DE

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social Fundo Nacional de Assistência Social. no subprojeto 15.081.0483.2593.0014
.
Acréscimo:
V.O.33903

Título: Reforma e Equipamento de Creche no município de BARREIROSIPE
Valor: R$\OO.OOO.OO
Cancelamento:
V.O.33903
GN03

Funcional Programática 15.081.0483.2593.0014
Valor: R$100.000.00

JUSTIFICAÇÃO

---------------1

Com a reforma objetivamos implantar ações dentro dos mais modernos padrões
de atendimento.
Com a aquisição de equipamentos. pretende-se aumentar' a garantia dos minimos
sociais que possam, a contento. atender as demandas existentes.

[~o.l:J
~DATA

I ~6.08.99

IDEPUTADO CARLOS BATATA

, - - - - - - NOME DO PARLAMENTAR
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ur '
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I
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J

i '\

_';

,

~8osto:de

Quinta-feir.19 21181

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

1999

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

~

E:

EMENDA - 0465
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

PL 0008/99-CN

, - - - - - PROJETOL __ ••• _ ...

I

_.w

L-_---=N:..:..o-'S::.,.::;de:.. .:I:..:. 99:..:.9_-.. :C.:. :N_ _--C.----!

I

OI

DE.

:-l
O~ I

r-------------------------- nocro --------------------------,
Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social Fundo Nacional de Assistência Social, no subprojeto 15.081.0483.2593.0014
Acréscimo:
U.O.33903
. Titulo: Reforma e Equipamento de Creche no município de LAGOA DOS GATOSIPE
Valor: R$IOO.OOO,OO
Cancelamento:
U.O.33903
GND3
Funcional Programática 15.081.0483.2593.0014
Valor: R$IOO.OOO,OO

JUSTIFICAÇÃO

---------------1

.'.

Coma reforma objetivamos implantar ações dentro dos mais modernos padrões
de atendimento.
Com a aquisição de equipamentos, pretende-se aumentar a garantia dos mínimos
sociais que possam, a contento, atender as demandas existentes.

.

[CÓDl:J

r;:

,--_ _ _ _ _ NOME 00 PARLAMENTAR _ _'--_ _--,

IOEPUTADO CARLOS BATATA ' ,

DATA

L6.08.99

(

UF

I [PEJ [

~)

PARlIDO

PSDB

J

Agosto de 1999

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

21182 Quinta-feira 19

EMENDA - 0466

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

[

CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

PL 0008199-CN

. - - - - - PROIETO DE LEI NUMERO - - -

r-::t'AGINA
DE

I (}1

N" 8, de 1999 - CN
.--------------------------~o

~
:-I

01

I

--------------------------,

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social Fundo Nacional de Assistência Social, no subprojeto 15.081.0483.2593.0014
Acréscimo:
U.0.33903
Título: Reforma e Equipamento de Creche no município de BELÉM DE MARlA/PE
Valor: R$100.000,OO
Cancelamento:
V.0.33903
GN03

Funcional Programática 15.081.0483.2593.0014
Valor: R$100.000,OO

JUSTIFICAÇÃO

-----------------1

Com a reforma objetivamos implantar ações dentro dos mais modernos padrões
de atendimento.
Com a aquisição de equipamentos, pretende-se aumentar a garantia dos mínimos
sociais que possam, a contento, atender as demandas existentes.

[CÓDlG~
~DATA

1~6.08.99

I [PE] [

NOME DO PARLAMENTAR

UF

IDEPUTADO CARLOS BATATA

ASSINAI2;: _
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Quinta·feira 19 21183

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL
~---

[

EMENDA - 0467
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

PL 0008/99·CN

PROJE

N° 8, de 1999 - CN

.--------------------TIDITO -----------------------~
Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social Fundo Nacional de Assistência Social, no subprojeto 15.081.0483.2593.0014
Acréscimo:
U.O.33903
Título: Reforma e Equipamento de Creche no município de CORTÊSIPE
Valor: R$iOO.OOO,OO
Cancelamento:
U.O.33903

GND3
Funcional Programática 15.081. 0483.2593.0014
Valor: R$iOO.OOO,OO

JUSTIFICAÇÃO

-------------------------1

Com a reforma objetivamos implantar ações dentro dos mais modernos padrões
de atendimento.
Com a aquisição de equipamentos, pretende-se aumentar a garantia dos mínimos
sociais que possam, a contento, atender as demandas existentes.

[roDI~
~DATA

I

~6.08.99

I

NoME DO PARLAMENTAR

DEPUTADO CARLOS BATATA

UI'

:t[ PEJ [

ttct=?
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J
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Agosto de 1999

DIÁRIO DO SENADo FEDERAL

21184 Quinta-feira 19

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

r-::

L

EMENDA - 0468
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

PL 0008/99-CN

. - - - - PROJETO I'

G

ÁGlNA

(H

N° 8, de 1999 - CN

DE

i\

01

.--------------------------TIDITQ ----------------------------,
Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social Fundo Nacional de Assistência Social, no subprojeto 15.081.0483.4911.0028
Acréscimo:
V.O.33903

Titulo: Assistência Integral a Criança e ao Adolescente no municipio de CAPOElRAS/PE
Valor: R$60.000,00
Cancelamento'
V.O.33903
GND3

Funcional Programática 15.081.0483.4911.0028
Valor: R$60. 000, 00

ruSTIFICAÇÃO - - - - - - - - - - - - - - - ,

Desenvolver e garantir com eficácia a execução da polltica e dos planos de
assistência social, com prioridades voltadas para a criança e ao adolescente no âmbito
municipal.
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DATA

16.08.99

' - - - - --
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Quinta-feira 19 21185

DVUuO DO SENADO FEDERAL

Agosto dç 1,999 ,

EMENDA - 0469

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

PL 0008/99-CN

. - - - - PROJETOut:.~II"vm .. "v

-'I I

N_o..--:8,_d_e_19_99_-C_N_ _ _ _

L--_ _

~

01

DE

01

I

,----------------TEXTO - - - - - - - - - -

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social Fundo Nacional de Assistência Social, no sub projeto 15.081.0483.49'.1.0028
Acréscimo:
.
U.0.33903
Título: Assistência Integral a Criança e ao Adolescente no município de CAETÉS/PE
Valor: R$60.000,00
Cancelamento:
U.0.33903
GND3

Funcional Programática 15.081.0483.4911.0028
Valor: R$60.000,OO

JUSTIFICAÇÃO - - - - - - - - - - - - - - - - (

Desenvolver e garantir com eficácia a execução da política e dos planos de
assistência social, com prioridades voltadas para a criança e ao adolescente no âmbito
municipal.

í_
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Agosto de 1999

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

21186 Quinta-feira 19

EMENDA - 0470
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

EIvIENDA A CREDITO ADICIONAL

C---

PL 0008/99-CN

G

PROJETO DE LEI NúMERO

N° 8, de 1999 - CN

r------------------------------

AGlNA

(H

DE

01~I

TEXTO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social Fundo Nacional de Assistência Social, no subprojeto 15.081.0483.4911.0028
Acréscimo:
V.O.33903
Título: Assistência Integral a Criança e ao Adolescente no município de PARANATAMA/PE
Valor: R$60.000,OO
Cancelamento:
V.O.33903
GND3
Funcional Programática 15.081.0483.4911.0028
Valor: R$60.000,OO

JUSTIFICAÇÃO

-----------------------1

Desenvolver e garantir com eficácia a execução dapolitica e dos planos de
assistência social, com prioridades voltadas para a criança e ao adolescente no âmbito
municipal.
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

EMENDA - 0471

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

CMPOPF - MENSAGEM 0631199 • CN

Pl 0008/99-CN

, - - - - - - - - - - - - - - - - - T E l I T O - - - - - - - - - - -.......-.-

Acrescente·se ao Programa de Trabalhu do Ministério da Previdência e Assish;,ici" Socinl .
Fundo Nacional de Assistência Social, no subprojeto 15.081.0483.4911.0028
.
Acréscimo:
0.0.33903
Título: Assistência Integral a Criança e ao Adolescente no mW1icípio de lJOM. CONSELHO!PE
Valor: R$60.000,00
.
Cancelamento:
0.0.33903
GND3
Funcional Programática 15.081.0483.4911.0028
Valor: R$60.000,00
L -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ........._ ......_._

JUSTIFICAÇÃO

Desenvolver e garantir com eficácia a execução da poUtica e dos planos de
assistência social, com prioridades voltadas para a criança e ao adolescente !IO âmbito
municipal.
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Agosto de 1999

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

21188 Quinta-feira 19

EMENDA - 0472

[

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

r---------------------------------

CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

PL OOOB/99-CN

TEXTO --------------------------------~

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social Fundo Nacional de Assistência Social, no subprojeto 15.081.0483.4911.0028
Acréscimo:
V.0.33903
Título: Assistência Integral a Criança e ao Adolescente no município de ESCADA/PE
Valor: R$60.000,00
Cancelamento:
V.0.33903
GND3
Funcional Programática 15.081.0483.4911.0028
Valor: R$60.000,00

JUSTIFICAÇÃO

-------------------------------i

Desenvolve~ e garantir com eficácia a 'execução da política e dos planos de
assistência social, com prioridades voltadas para a criança e ao adolescente no âmbito
municipal.

r
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Ir------

~.

~DATA
~6.08.99

\
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Quinta-feira 19 21189,

DVUuODOSENADOFEDERAL

Agosto de 1999

EMENDA - 0473
CMPOPF _ MENSAGEM 0631199 - CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

PL 0008/99-CN

, . - - - - PROJETODL ........... UMC,t\.V

---~

W 8,deI999-CN

\oÁOINA
(H DE

li

OI

,.-------------------rnXTO ----------------------------~
Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social Fundo Nacional de Assistência Social, no subprojeto 15.081.0483.4911.0028
Acréscimo:
U.0.33903
Titulo: Assistência Integral a Criança e ao Adolescente no município de SPJJJÁ/PE
Valor: R$60.000,00
Cancelamento:
U.0.33903
GND3
Funcional Programátíca 15.081.0483.4911.0028
Valor: R$60.000,00

ruSTIACAÇAo -------------------------~

Desenvolver e garantir com eficácia a execução da politica e dos planos de
assistência social, com prioridades voltadas para a criança e ao adolescente no âmbito
municipal.

í
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CÓDI~

rl-----DEPUTADO CARLOS BATATA

~.

I
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~DATA
~6.08.99

NOMEDOPARLAMENTAR

I

UF

[PE

L~~

J

PARTIOO

l

LC_P_S_D_B--,_

Agosto de 1999

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

21190 Quinta-feira 19

EMENDA - 0474

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

CMPOPF - MENSAGEM 0631199 _ CN

PL 0008/99-CN

[

r-----------------------------~o

----------------------------,

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social Fundo Nacional de Assistência Social, no subprojeto 15.081.0483.4911.0028
Acréscimo:
V.0.33903
Título: Assistência Integral a Criança e ao Adolescente no município de BARREIROS/PE
Valor: R$60.000,OO
Cancelamento:
V.0.33903
GND3

Funcional Programática 15.081.0483.4911.0028
Valor: R$60.000,OO

JUSTIFICAÇÃO

----------------1

Desenvolver e 'garantir com eficácia a execução da polltica e dos planos de
assistência social, com prioridades voltadas para a criança e ao adolescente no âmbito
municipal.

r

L

CÓDl~

I IPE J I-C_P_S_D_B---,_l

ri- - - - - NOME DO PARl.AMENTAR

~.

~DATA

Uf

DEPVTADOCARLOSBATATA

ASSíNÃ1lJRA

/' -

~~

~6.08.99
\.

,'----'------

P ARnDO

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL
r----

~1~

[

Quinta-feira 19 21191

EMENDA - 0475
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

PL 0008/99-CN

PROIE-

____No_8,~d________~

,-------------------------TEXTO -------------------------------,
Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social Fundo Nacional de Assistência Social, no subprojeto 15.081.0483.4911.0028
Acréscimo:
V.0.33903
Título: Assistência Integral a Criança e ao Adolescente nO municipio de J.f(l)\ rx:s G\'ICB/FE
Valor: R$60.000,00
Cancelamento:
V.0.33903
GND3
Funcional Programática 15.081.0483.4911.0028
Valor: R$60.000,00

JUSTIFICAÇÃO

-----------------------------1

Desenvolver e garantir com eficácia a execução da política e dos planos de
assistência social, com prioridades voltadas para a criança e ao adolescente no âmbito
municipal.

[cODI~
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~_'o_M_~_~_B_PARLA/._A_T_A_'~_~_AR__===========~I [ P~ J[L--_~_;"_~_I~_-,J
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/ ___.__________
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Agosto de 1999

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

21192 Quinta-feira 19

EMENDA - 0476
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 _ CN

PL 0008/99-CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL
- - - - PROJETO DE LEI NUMERO - - - - ,

,---:"ÁOINA

N" 8, de 1999 - CN

j<}1

DE

::J
:---l
I

OI

,----------------TEXTO -----------------,
Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social Fundo Nacional de Assistência Social, no subprojeto 15.081.0483.4911.0028
Acréscimo:
U.0.33903
Titulo: Assistência Integral a Criança e ao Adolescente no município de ID.ÉM IE M'RIAiFE
Valor: R$60.000,00
Cancelamento:
0.0.33903
GND3
Funcional Programática 15.081.0483.4911.0028
Valor: R$60.000,OO

JUSTIFICAÇÃO

-----------------1

Desenvolver e garantir com eficácia .a execução da política e dos planos de
assistência social, com prioridades voltadas' para a criança e ao adolescente no âmbito
municipal.

r-- CÓDl~
N_O_M_E_DO_P_ARLM
_ _f_EN_T_AR_-_-_~~~~~~~~==I
L
~.1'-______
DEPUTADO CARLOS
BATAT~
~DATA
~6.08.99

I
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UF
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:·e5<-Hr5
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~

J

l

P ARTlOO
[,--P_S_D_B--,_

Quinta-feira J 9 211 93

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de J999

EMENDA - 0477

J

CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 _ CN

PL OOOB/99-CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

, - - - - PROIETO DE LEI NÚMERO - - - - - - ,

GAUINf\

N" 8, de 1999 - CN

,----------------TEXTO

(}I

DE

OI

J

--------------~

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do MinistériD da Previdência e Assistência Social Fundo Nacional de Assistência Social, no subprojeto 15.081.0483.4911.0028
Acréscimo:
U.O.33903
Título: Assistência Integral a Criança e ao Adolescente no município de CORTÊS/PE
Valor: R$60.000,OO
Cancelamento:
U.O.33903
GND3

Funcional Programâtica 15.081.0483.4911.0028
Valor: R$60.000,OO

lUSTIACAÇAo

---------------1

Desenvolver 'e garantir com eficâcia a execução da política e dos planos de
assistência social, com prioridades voltadas para a criança e ao adolescente no âmbito
municipal.

_ . ~ I DEPUTADO CARLOS BATATA
CODlau--,

, - - . , . - - - - - NOMEOOPARLMtENTAR

[.

DATA

f:6.08.99

I

I [PE J [,--P_S_D_B---.J_l
UF

\,.:Cs=L5,

PARTIDO

Agosto de 1999

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

21194 Quinta-feira 19

EMENDA·0478

INSTRUÇÕES NO VERSO

I

I

CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

TA

PL 09~8/99.cN

I

LI_____P_í.'"'_N_E1N_~E_8/_'99_u~C_'N_ _ _ ____l1 L-1_l:..:;';,:;.El'---..J1
TUfO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assisténc'a Social- 33903, o seguinte
subprojeto:
15.081,0483.4911.xxxx
Acrescentar:
UO: 33903
Título'. Assistência Integral a Crian ça e ao Ad oIescen te no M'
.. ae
. .................................
SANHARIi/PE """".,
umclplo
Valor: R$ ..1?P'.,.9.P..9. ..
Mod: 40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15,081.0483.4911.0028
Valor: R$ 60 _ 000
GND:3

JU$1YIC.I.Ç.lO

A PRESENTE, EME.A TEM o OBJETIVO DE DESENVOLVER AçDES DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL VOLTADAS P~RA MELHORIA' EDUCACIONAL E CULTURAL DAS
CRIANAÇAS CARENTES DO MUNICíPIO DE SANHARIi/PE

7

<-I_co,,"o---.JI I

;'
\

I~I

PFL

,

DUUuO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

~
I

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

INSTRUÇÕES NO VERSO

Quinta-feira 19 21195

EMENDA - 0479
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

PL 0008/99-CN

l

J

1L._.,.--___P_í.ROJ_N"'_N_~E_8;_il9_'~_oN_ _ _ _____11 1L-....!1~O~E1L-..J1
reno

Acrescente-seao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903, o seguinte
sub projeto:
.
15.081.0483.2593.xxxx
. Acrescentar:
UO: 33903
nI UIo.. At en d'Imente"
. de .......................................
SANHARÓ/PE
o a nança Carente em Crec he no M"
umclplo
..
Valor: RS .~D.•.QD.!l ...
Mod: 40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.2593.0001
Valor: RS 60.000
GND:3

JUSTlfICAÇAO

~'~~ESENTE EMENDA TEM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR AS CRE-

CHES DO MUNIC!~fo bt ~ANHARri MELHORES CONOIÇOES DE ATENOIMENTO PARA
AS CRIANÇAS CARENTE 00 MUNIC!PIO OE SANHARÓ/PE

.
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Agosto de 1999

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

21196 Quinta-feira 19

EMENDA·0480
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 _ CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

I INSTRUÇÕES NO VERSO I

PL 0008/99-CN

rA

P_L_N_ETN_~'_8_"9_9~_C_N_ _ ____'1 LI_1!.!:'~:!:..E1:---1

L I_ _ _ _ _

=0

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903, o seguinte
sub projeto:
15.081.0483.4911.xxxx

..

Acrescentar:
UO: 33903
. t-encla
. Inegra
t
I a C'nança e ao AdoI
M
' .. de .........................................
TI.\CAII'IBtl/PE
T'tI UIo: ASSIS
escente
no UnlClplO
.
Valor: R$ .50.• 11011 ..
Mod: 40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4911.0028
Valor: RSSO. 000
GND:3

..IUSTlFIC.I.ÇJ.O

A PRESENTE EMENDA TEM o OBJETIVO OE DESENVOLVER AçHES
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VOLTADAS PARA MELHORIA' EOUCACIOANL E CULTURAL OAS
CRINÇAS CARENTES 00 MUNICÍPIO DE TACAIMBtl/PE;

/'

_'_O~G_O_I~
1====~('d~/>:=~~DO~="""'l-=OO~A~::s~-I~'==~I~I=pU~~1~I~~=7t'~1

L-I

r~;-16-I=o~~T~-1-9-9~r-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_'':::~~#_S~É=--MENDON.ói ~!1A

_________\_L_

[

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

INSTRUÇÕES NO VERSO

Quinta-feira 19 21197

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

I

'-

_____

EMENDA - 0481
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

PL 0008/99-CN

P_L_N_ETN_~E_8_;9_9:_C_N_ _ _ ___'1

L-1_1:.;;':.::..E1,----,

...
TEXTO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903, o seguinte
subprojeto:

15.081.0483.2593.xxxx
Acrescentar:
UO: 33903
Título: Atendimento a Criança Carente em Creche no Município de V\Ç.AJ.~S.(í.t.P..E ............ .
Valor: RS .. 11.0.•. 0.00..
Mod: 40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.2593.0001
Valor: RS 60.000
GND:3

JUSlYX!AÇAO

A PRESENTE EME~OA TEM o OBJETIVO OE APOAIR AÇÔES DE
ASSIST~NCIA INTEGRAL AS CRIÀNÇAS CARENTE 00 MUNICÍPIO DE TACAIMBÓ/PE.

re

00 'ARL4W~AA

/l~

~'-}

JOS{ I'1ENDONÇA·BEZERRA

-

[;J

IL-_~_";o_l_-,

21198 Quinta-feira 19

Agosto de 1999

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

EMENDA - 0482
CMPO~F. - MENSAGEM 0631/99 - CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

INSTRUÇÕES NO VERSO

TA

PL 0008/99-CN

I LI_____P_L_N_ETN_~'_8/_99_'~C_'N_ _ _ ____'IIL___'1c.::'~::...:E1'___'
TEXTO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903, o seguinte
subprojeto:
15.081.0483.2593.xxxx
.'

Acrescentar:

U?: 33903 . .
.,.
PBÇÃO/PE'
Titulo: Atendimento a Cnança Carente em Creche no Mumclplo de ..........................................
Valor: AS ... .lia.oao
.
Mod: 40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.2593.0001
Valor: AS
50.000
GND:3

•

'1,

A PRESENTE EMEOA TEM o OBJETIVO'DE ÀPOAR AÇaES DE
ASSIST~NCIA SOCIAL INTEGR~t PARA AS.CRIANÇAS·CARENTES DO MUNICíPIO
DE poçíiO/pE.

,

~

i

. " ..

...
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, - - - C••
O
O

DATA

I

''''''''
PFL

Quinta-feira 19 21199

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

EMENDA - 0483

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

:TA

CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

PL 0008/99-CN

I

INSTRUÇÕES NO VERSO

I

-'

__

p_L_N_nN_~_e8_ro_9_~_N__________~1 ~I ~1'=:;~1__~

L -_________

lUTO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social - 33903, o seguinte
subprojeto:
15.0B1.0483.4911.xxxx
Acrescentar:
UO:33903
Título: Assistência Integrai a Criança e ao Adolescente no Município de ..... f.'.º.ç.~.º!p..~ .... """"",,.
Valor: A$U!...9.!!.Q .....
Mod:40
GND:3
Cancelar:
UO:33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4911.0028
Valor: AS
50.000
GND:3

Mrv~O

A PRESENTE EMENDA TEM o OBJETIVO OE OESENVOLVER AÇÕES DE
ASSIST~NCIA SOCIAL VALOTADAS·PARA MELHORI~EOUCACIONAL E CULTURAL
OAS CRIANÇAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE POÇÃO!PE

,

I

/

I

CODIGO

II

DATA.

.!_~_-,tJ 8

I

99
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7

I~ I

..... OOPAR\AIIEHTAR
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IDSE MENDONÇ . BEZERRA

.
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''-''''''

PFL

I

Agosto de 1999

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

21200 Quinta.feira 19

ri

EMENDA - 0484

léS

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

CMPOPF • MENSAGEM 0631/99 • CN

PL 0008/99-CN

1-

I~STRUÇÕES NO VERSO

I

LI_ _ _ _ _
PL._N_f1N_O~_!8_/9_9._·C_N_ _ _ _......J1

LI_.:..=l'~::::.·E:...l----,

Acrescente·se ao Programa de Trabalho do Ministério da P:~idência e Assistência Social· 33903 o seguinte
~~
.
'
15.081.0483.4911.xxxx .
Acrescentar:
UO: 33903

~~~~~: ~~~~~.t.~.~~~~,~~~gral a Criança e ao Adolescente no Município de ....~.:.~... ~.~.~~... !?~... ~.~~. I BAR I BE
Mod: 40
GND:3

Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4911.0028
Valor: AS 60.000
GND:3

.

JUST'i)CI.ÇAO

..
A PRESENTE EMENDA TEM o OBJETIVO DE OESENVOVER AÇÕES DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL VOLTAOOS PARA MELHORIA EDUCACIONAL E CULTURAL
DAS CRIANÇAS CARENTE 00 MUNICíPIO DE STA. CRUZ 00 CAPIBARIBE.

/"\
eODlGO

I
r 16 ,08,99
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Quinta-feira 19 21201

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

EMENDA· 0485
CMPOPF • MENSAGEM 0631/99 • CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

PL 0008/99-CN

P_L_RN_ETN_~_'8_/9_9._'C_N_ _ _ __..J! ....'_l;..;;';"-,,--El",---,

!INSTRUÇÕES NO VERSO! L!_ _ _ _ _

lUTO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903, o seguinte
sub projeto:
15.081.0483.2593.xxxx
Acrescentar:
UO: 33903
nI UIo.'Aten d'lmen to a C'fiança Carente em Creche no M'
.. rj e .........................................
STA CRUZ DO CAPIBARIBE
umclplO
Valor: R$ ....Ii.U •.Q.UIl
Mod: 40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.2593.0001
Valor: RS 60.000
GND:3

JUSTlfICAÇAO

A PRESENTE EMENDA O OBJETIVO DE APOIAR AÇÕES DE
ASSIT~NCIA SOCIAL INTEGRAL.·AS CRIANÇAS CARENTES DO MUNICíPIO DE
STA. CRUZ DO CAPIBARIBE.

.

I

COOlGO

I
DATA

!!i..1 osl
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I

DUUuO DO SENADO FEDERAL

21202 Quinta-feira 19

Agosto de 1999

EMENDA - 0486

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

INSTRUÇÕES NO VERSO

CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

[

I 1'--____

PL 0008/99-CN

~

_'N_~E_8;_99_"~C_ÇN_ _ _ _----11 L-I---'l'-=-'~=--:El,----l---,

P_í.A{)J_N..

rEXTO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903, o seguinte
subprojeto:
15.081.0483.4911.xxxx
Acrescentar:
UO: 33903
Título: Assistência Integral a Criança e ao Adolescente no Município de .... J.!l.ç,!l.T..UI?.~................
Valor: R$ R.Ç1..,.(l,l).R....
Mod: 40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4911.0028
Valor: R$
50.000
GND:3

JUSTlFICAÇAO

A PRESENTE EMENDA TEM o OBJETIVO DE PROMOVER AÇÕES
DE ASSISTÊNI::IA SoI::IAL VOLTADAS PARA MELHORIA EDUI::AI::IoNAL E I::ULTURAL
DAS I::RIANÇAS I::ARENTES DO MUNII::ÍPIo DE JUI::ATI/PE.

:::::
COOlGO

I
I _~!08 /99
DATA
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DUUuODO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

l

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

INSTRUÇÕES NO VERSO

Quinta-feira 19 21203

EMENDA - 0487
CMPOPF _ MENSAGEM 0631/99 - CN

PL 0008/99-CN

I '--1_____p_L_N.ET_N_~'_B/_9·9_-:c_vN_ _ _ _---.JI

----..:1c.::';::..;E1,----....J

LI

lUTO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903, o seguinte
subprojeto:
15.081.0483.2593.xxxx
Acrescentar:
UO: 33903
Título: Atendimento a Criança Carente em Creche no Município de ...Ç,.~.~.g.Ç,.~.!')... P'.~ ... ~.~.~ .. FÉ LI X
Valor: RS .. 5.0.• 0.0.0.
Mod: 40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.2593.0001
Valor: R$ 50 _ 000
GND: 3

A PRESENTE EMENA VISA APOIAR AÇÔES OE ATENOIMENTO INTE=GRAL DA CRIANÇAS CARENTE~ DO MUNICíPIO ~E CAMDCIM DE sAo FÉLIX/PE.
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,JOSE MENDONÇA BEZERRA

21204 Quinta-feira 19

Agosto de 1999

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

EMENDA - 0488
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

INSTRUÇÕES NO VERSO

[

t

PL 0008/99-CN

IIL _ _ _ _ _P_LN_"_N_~E8_/9_9_~C_0N_ _ _ _ _-l1 L-I_l:....:':-=-E1,----,
imO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903, o seguinte
subprojeto:
15.081.0483.4640.xxxx
Acrescentar:
UO: 33903
Titulo: Apoio ao Combate ao Trabalho Infanto·Juvenil no Município de .CUP..IRA/I? E
Valor: RS !j.O.•JHHJ....
Mod: 40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4640.0002
Valor: R$ 50.000
GND:3

JVSTlfICAÇAO

A PRESENTE EMENDA VISA RETIRAR AS CRIANÇAS INFANTO-JUVENIS
DOS CAMPOS DE TRABALHO E ENCAMrNHA-LAS PARA A SALA DE AULAS.

COOlGO
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Quinta-feiral9 21205

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL .

Agosto de 1999

EMENDA - 0489
I

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

INSTRUÇÕES NO VERSO

[

CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 _ CN

PL OOOB/99-CN

I L_ _ _ _ _P_í._'N_ETN_~'_8/_'99_"~_CN_ _ _ _____..l1

LI_l:"'::D:!:..E1!..--....J1

TEXTO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903, o seguinte
subprojeto:
15.081.0483.4911.xxxx
Acrescentar:
UO: 33903
T'tlUIO.. ASSIS. t-encla
. Inegra
t
I a C'fiança e ao Ad oI
M
' '. ae
. ........
CUPIRA
escente
no unrclplo
:............. :....................
Valor: R!Ii!!.,.9Jl.º .....
Mod: 40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4911.0028
Valor: R$ 50.000
GND:3

JUSTlfICAÇJ..O

,
A PRESENTE EME;NOA TEMO OBJETIVO DE FORTALECER E DESEN=
VOLVER AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, BEI'I COMO PROMOVER MELHORIA EDUCACIONAL E CULTURAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICíPIO DE CUPIRA/PE.
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EMENDA' 0490

f'Ml~i\mA A CIlÉOlrO ADICIONAL

ENSAGEM 0631/99 " CN
CMPQPF" M

TA

PL 0008/9 9-CN

"

_

...... .... ""--"---~--------""""------------,

Acrescenta-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Pr;~idênCia e Assistência Social· 33903, o seguinte
subprojeto:
15,081.0483,?593.XW:
Acre$centar:
UO: 3:1903
Título: Atendimento a Criança Carente em Creche no Município de ."C;,UP'.l,RI.\I..P',L"""""""
Valor: 1-1$ "liD,.OOll,

Mod:,IO
tiND: 3

Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.2593,0001
Valor: 11$ 50 _000
GND:3

~:::::~~~::::"~~:=~:--==A::PR::ES:E:N=T:E=E=M=E=N=D=/;'JST;fiE~""M~ÇA;;:oO==.O=8=J=E=T=IV=O=O=E=A=P=O=IA=R=A=Ç=tl=E=S=D=E==~
/" rENDIMEllTD INTEGRAL PARA AS ~RIANÇAS CARENTES 00 MUNICIPIO DE
(J

Ifllt/PE
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Quinta-feira 19 21207

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

EMENDA. 0491
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 _ CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

INSTRUÇÕES NO VERSO

A

PL 0008/99-CN

[

I L-1_____P_L_'N_EõN_~E_8/_'9_9~_ê_N_ _ _ __'1

L..I_1.:...:';c:..
E1",---,

lUTO

Acrescente-se ao Programa de Trabaiho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903, o seguinte
subprojeto:
15.081.0483.4911.xxxx
Acrescentar:
UO: 33903
't-encla
. It
... de .........................
TORITAMA'PE
T'tl
I Uo: ASSIS
negraI a C'fiança e ao Adl
o escente no MUnlClpl0
f. .............. ..
Valor: R$ .. .50.• 110.0.
Mod: 40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4911.0028
Valor: R$ 50.000
GND:3

JUSllFlCAÇAO

A PRESENTE EMEOA VISA PROMOVER AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SO- ,I
CIAL VOLTADAS PARA MELHORIA EDUCACIONAL E CULTURAL DAS CRIANÇAS CARENTES DE TORITAMA/PE •
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EMENDA - 0492
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 _ CN
Pl 0008/99-CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

I

Agosto de 1999

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

21208 Quinta-feiral9

P_í._N_ETN_~'_8/_'9s_"~_CN_ _ _ ____11

' -_ _ _ _

rJ_I

,--I--,lc.::.";::...;E1'---.-_--lI

lUTO

Acrescente·se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social· 33903, o seguinte
subprojeto:
15.081.0483.2593.xxxx
Acrescentar:
UO: 33903
Título: Atendimento a Criança Carente em Creche no Município de ........!.o..~~.!.~~.~ .............
Valor: R$ .. liO._.O.ou.
Mod: 40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.2593.0001
Valor: RS 50.00
GND:3

A PRESENTE EMENOA VISA APOIAR AÇÕES OE ATENOIMENT INTEGRAL PARA AS CRIANÇAS CARENTes 00 MUNICÍPIO OE TORITAMA/PE.
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

EMENDA·0493
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

PL 0008/99-CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

I

INSTRUÇÕES NO VERSO

I
_lUTO

Acrescente·se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903; o seguinte
subprojeto:
15.081.0483.2593.xxxx
Acrescentar:
UO: 33903
Título: Atendimento a Criança Carente em Creche no Municlpio de .5i.iO' .. J::AE.T.ANOL.P..E ....
Valor: RS 511.0.0.11 ...
Mod: 40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.2593.0001
Valor: RSbo. 000
GND:3

"""'''.

I

A PRESENTE EMENDA VISA APOIAR AÇÕES DE ATENOIMENTO INTEGRAL PARA AS CRIANÇAS ciRENTES 00 MUNIClPIO DE SÃO CAETANO/PE.

I

~OIGO

II

~p~' /991

HOMEOO PARLAVlHTAII

(

/
!~~~
(

!

--fUO>MV"

-/
I

/'

(

I~I

; ....-:-00

PFL

I

I

DUUuO DO SENADO FEDERAL

21210 Quinta-feira 19

Agosto de 1999

EMENDA - 0494
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 _ CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

INSTRUÇÕES NO VERSO

1

TA

PL 0008/99-CN

P_L_N_ETN_~'_8J_'99_u-"'_CN_ _ _ _

L I_ _ _ _ _

_'1

1,----,1

_l:...:Dc:..
E

LI

TEXTO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903, o seguinte
subprojeto:
15.081.0483.4911.xxxx
Acrescentar:
UO: 33903
Título: Assistência Integral a Criança e ao Adolescente no Município de SíiO' .. G.A.EJ.ANOJ.P..E ..... .
Valor: R$ .. 511_110.0 ..
Mod: 40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4911.0028
Valor: R$ 50.000
GND:3

JUSHICAÇAO

A PRESENTE EMENDA VISA PROMOVER AÇÕES DE ASSIST~NCIA
SOCIAL VOLTADAS PARA MELHORIA EDUCACIONAL E CULTURAL OAS CRIANÇAS
CARENTES 00 MUNICÍPIO DE SAO CAETANO/PE.
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Agosto de 1999

Quinta-feira 19 21211

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

~

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

EMENDA. 0495
CMPQPF - MENSAGEM 0631/99 _CN

J

E PL 0008/99-CN

I INSTRUÇÕES NO VERSO I L.I_____P_L_N_"N_~E_8J_'99_"~_0N_ _ _ _----"

,-1_1;..:':.;:..~,----,l

lUTO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903, o seguinte
subprojeto:
15.081.0483.4911.xxxx
Acrescentar:
UO: 33903
. t-encla
. Inegra
t
I a C'fiança e ao Ad oI
M
' .. de ..............................
XEXEU!PE " .......... .
TI't UIo: ASSIS
escente
no umclplo
Valor: AS ...1.0.•. 0.00.
Mod: 40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15.081.0483.4911.0028
Valor: AS 100.000
GND:3

A EMENOA VISA PROMOVER AÇ~ES DE ASSIT~NCIA SOCIAL PARA AS
.CRIANÇAS CARENTES DO MUNICÍPIO [YE XEXEU!PE, DESENVOLVENDO UWI MELHDR
ASSISTÊNCIA EOOCACIONAL COMO REFORÇO NO APRENDIZADD PARA VIDA.
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Agosto de 1999

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

21212 Quinta-feira 19

-I

EMENDA. 0496

r;~TRUÇÕES NO VERSO

I

-,

CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 _ CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

rA I

PL OOOB/99-CN

P_LN_fl_N~_'8_ro_~_ê_N________~1 ~1__1~D~E1~~1

L -________

TEXTO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903, o seguinte
sUbprojeto:
15,081.0483.4640,XXXJ(
Acrescentar:
UO: 33903
Titulo: Apoio ao Combate ao Trabalho Infanto,Juvenil no Município de ,X[X!U/.P',E
Valor: RS .50,~.aO,O",
Mod: 40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15,081,0483.4640,0002
Valor: R~o. 000
GND:3

JUSTlfICAÇAO

A PRESENTE EMENDA TEM o OBJETIVO DE APOAR AçHES VOLTADAS
, ,
PARA A INTEGRAÇiio DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE DE FAMILIA DE BAIXA RENDA
A REDE ESCOLAR E AS IM ACABAR COM A PRATICA DO TRABALHO INFANTIL NO MU
NICIpIO DE XEXÉU!PE.
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Agosto de 1999

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19 21213

EMENDA - 0497
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

PL 0008/99-CN

__

~_________P_~_N_N_~_E8_m_9_~_N________~1 ~I ~1'~~~1__~

.IINSTRJÇÕES NO VERSO I

lUTO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social- 33903, o seguinte
sub projeto:
.15,081.0483,2593,xxxx
Acrescentar:
UO: 33903
nI UIo: Aten d'Imento a C'nança Carente em Creche no M'
. 'de"""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
XEXÉU/PE
umclplo
. Valor: A~,Q""º!,J,g,,,,,
Mod:40
GND:3
Cancelar:
UO: 33903
Funcional Programática: 15,081,0483,2593,0001
Valor: AS 50.000
GND:3

.N$mcA.Ç.lO

A EMENOA TEM o OBJETIVO OE PROMOVER AçHES DE ATENDIMENTO
INTEGRAL AS CRINÇAS CARENTES ~O MUNC!PIO DE XEXÉU/PE.
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Agosto de 1999

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

21214 Quinta-feira 19

C

EMENDA A CRÉDlTO ADICIONAL

L

EMENDA· 0498

~~~~~:/~~~%SAGEM 0631/99 - CN

, . - - - - l>ROJl!TO DE LUt NI}MI'.I\\I

_--.l

N" 8, de 1999 - CN'

I
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,.----------------l·m('fo - - - - - - - - - - - - - - - - ,
Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social·
Fundo Nacional de Assistência Social. no subprojeto 15.081.0483.4911.0028
.
AcréschUQ:
U.O.33903
Titulo: Assistência Integral a Cliança e ao Adolescente no Jllunicipio de FAXINALlPR
Valor: R$60,OOO,OO
CaneelamelllQ:
V.O.33903

GND3
Funcional Programática 15.081.0483.4911.0028
Valor: R$60.000,OO

JUSTIfICAÇÃO

---------------1

Desenvolver ações de assistôncia social voltadas li enriquecer o universo
informaoional. educacional e cullural de criímças e adolescentes carentes de 07 a 18 anos,
melhorando a qualidade de vida dos mesmos.

I

NOME no I'ARI.AMRNTAl!

_ DEPUTADO MAX ROSENMANN

I[

-----------------~

ptJ "

R

J[

PAR'fnX)

PSDB

J

~----~

[~~~~9~·--r-------\~~-_

Quinta-feira 19 21215

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

EMENDA - 0499
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

EMl'NDA A CRÉDITO ADICIONAL

PL 0008/99-CN
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Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social Fundo Nacional de Assistência Social, no subprojeto 15.081.0483.2593.0022
~~

U.O.33903
Titulo: Reforma e Equipamento de Creche no municipio de ESPIGÃO ALTO DO
IGUAÇVIPR
Valor: R$lOO.OOO,OO
Cancelat1W.lllb
V.O.33903

GND3
Funcional Programática 15.081.0483.2593.0022
Valor: R$100.000,OO

JIlSTIFICAÇAü

---------------j

Apoiar as ações de atendimento integral a criança carente até 06 anos; guarda,
saúde, higiene, alimentação e educação, de forma articulada com a família c a comunidade.

r
\

CÓ!JI(l?--'

NOME'XlPARI.AMfiNTAIl.

1522-9)

DEPUTADO MAX ROSENMANN

DATA

1;"6.08.99

1\

'\

1.\

r l r
J
I LPR
_ _ PSDB _
IlY

ASSI~t;;:"'VMM;:\

"

"_.J------'CJ

rAkTJI)()

Agosto de 1999

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

21216 Quinta-feira 19

EMENDA - 0500
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

PL 0008/99-CN

r---:--------------TBXI'O - - - - - - - - - - - - - - - ,
.

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social Fundo Nacional de Assistência Social, no subprojeto 15.081.0483.2593.0022
Acréscimo:
V.O.33903

Título: Reforma c Equipamento de Creche no município de GUAPlRAMAlPR
Valor: R$lOO.OOO,OO
CancelalM!l!Q;
V.O.33903
GND3

Funcional Programática 15.081.0483.2593.0022
Valor: R$IOO.OOO,OO

JUSTlFlCA(;ÃO

---------------1

Apoiar 8S ações de atendimento integral a criança CBrente até 06 anos; guarda,
saúde, higiene, alimentação e educaçiio, de fomla articulada com a fanúlia e a comunidade.

CÓDJO<~

[1522.9~
')ATA

[6.08.99
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._. DEPUTADO MAX ROSENMANN
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

Quinta-feira 19 21217

EMENDA - 0501

EMEND, \ A CRÉDITO ADICIONAL

I BSPA

CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 _ CN

PL 0008/99-CN

1

, - - - - - - PROIRm IlR I,HI NlIMERO - - - - - - ,

N° 8, de 1999· CN
r--------------------------TB~~

---------------------------,

Aorescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência c Assistência Social Fundo Nacional de Assistência Social, no subprojeto 15,081.0483,2593,0022
Acréscimo:
V,O,33903

Titulo: RefomlR e Equipamento de Creche no municlplo de ENÉAS MARQUESIPR
Valor: R$IOO,OOO,OO
Cancelamento:
V,O,33Y03
GND3

Funcional Programática 15,081.0483,2593,0022
Valor: R$l 00,000,00

JUS1'IPICAÇi\o - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ;

Apoiar as ações de atendimento Integral a criança carente até 06 anos; guarda,
saúde, higiene, alimentação e eduoação, de forma articulada com a famllia c fi comunidade.

[ 1522-9
LX"')'">=)
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

21218 Quinta-feira 19

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL
r----

l

[

EMENDA, 0502
CMPOPF _ MENSAGEM 0631/99 - CN

PL 0008/99-CN

rROHn·

N" 8, de 1999 - CN

, - - - - - - - - - - - - - - - - - TE~-ro - - - - - - - - - - - - - - - . ,

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social Fundo Naciollal de Assistência Social, no subprojeto 15.081.0483.2593.0022
Acréscimo~

V.O.33903

Titulo: Refomla e Equipamento de Creche no municlpio de HON6R10 SERPNPR
Valor: lUIOO.OOO,OO
Cancelamento:
V.O.33903

GND3
Funcional Programática 15.081.0483.2593.0022
Valor: R$IOO.OOO,OO

NSTIFICAÇAo

---------------j

Apoiar as ações de atendimento integral a criança carente até 06 anos; guarda,
saúde, higiene, alimelltação e educação, de forma articulada com a famllia e a comunidade.

çÓ!>l<~

[1522-9

~l)ATA

~6.08.99

NOME!>()I'ARLAMENrAR

OEPUTADO MAX ROSENMANN
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Agosto de 1999
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
Quinta-foira 19 21219
~--------------------------------------------------~~.

EMENDA - 0503
CMPOPF. MENSAGEM 0631/99 • CN

Pl 0008/99-CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

.!

.(

l'ROlETOJ)l<L1CINllMBRO - - - ]

N" 8, de 1999 - CN
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_

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Prevld&ncia e Assi!ltência Soei,,1 Fundo Nacional de Assistência Social, no subprojeto 15.081.0483.2593.0022.
Acréscimo'
U.0.33903
TItulo: Reforma e Equipamento de Creche 110 município do CERRO AZUUPR
Valor: R$IOO.OOO,OO
. i·
Cancelamento:
U.0.33903
GND3
Funcional Programática 15.081.0483.2593.0022
Valor: R$100.000,00

JUSrlflChÇAo --.,,--_ __

Apoiar as ações de atendimento Integral fi cliança carente atlÍ 06 anos; guarda,
saúde, higiene, alimentação e educação, de forma a11iculada com a famllia e a ç('huJIlidadú.
\

I-----------------------._~

CÓJ)l~ r - - - - - -

[1522-9
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~6.08.99
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NOME IlO PARLhMENTAl! - - - - - - ,

DEPUTADO MAX ROSENMANN
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21220 Quinta-feira 19

Agosto de 1999

DUUuODO SENADO FEDERAL
EMENDA - 0504
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL
r----L-____

PL 0008/99-CN

vltOJlnOl.>~U~1 NUMr.I\V ~--

~N~o~8~,d~e~I~99~9_-~C~N~____~1
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.-----------------'/'P-XTO - - - - - - - - - - - - - - - - - ,
Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social Fundo Nacional de Assistência Social, no subprojeto 15.081.0483.4911.0028
Acrç§çlmo:
U.0.33903
Titulo: Assistência Integral a Criança e ao Adolescente no mUlÚcipio de
MANDIRITUBAlPR
Valor: R$60.000.00
CancQIQmento:
V.0.33903
GNDJ
Funcional Programâtica 15.081.0483.491 J.0028
Valor: R$60.000.00
JUSTlFICAÇAo

-------------------1

Desenvolver ações de assistência social voltadas a enriquecer o universo
Inform8clonal.educaclona1 e cultural de crianças e adolescentes carentes de 07 a 18 alIOS.
molhorando a qualidade de vida dos mesmos.

C<)1JI(l{~

[1522-9

~DATA
~6.08.99
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL
,-----

Quinta-feira 19 21221

EMENDA - 0505

[

CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

PL OOOB/99-CN

PK()mTOD~LEINUMERO

-----,

O'AOINA

01

N° 8, de 1999 - CN

Ill<

CJ

01

,-----------------'fEXI'O -----------------,

Aorescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social Fundo Nacional de Assistência Social, no subprojeto 15,081.0483.4911.0028
Acréscimo:
V,O,33903

Titulo: Assistêllc.Ía Integral a Criança e ao Adolescente no municlpio de MARlLENAlPR
Valor: RS60,000,OO
CancelamentQ:
V,O,33903

GND3
Funcional Programática 15,081.0483.4911.0028
Valor: RS60,000,OO

JUSTifiCAÇÃO

---------------j

Desenvolver ações de assistência social vohadas R enriquecer o universo
informacionol, educacional e cultural de crianças e adolescentes carentes de 07 a 18 anos,
melhorando a qualidade de vida dos mesmos,

CÓDIU~
[1522-9

~D'\TA
~6.08.99

,--_ _ _ _

I DEPUTADO MAX ROSENMANN

NOM~DOPARLAMEN1'AR

_ _ _ _ _--,

LW

I [PR J [

PARTIDO

PSDB

J

_~\\--4J-J?_URA~: ---- I

Agosto de 1999

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

21222 Quinta-feira 19

EMENDA. 0506
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 _CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

PL 0008/99-CN

, . . - - - - PRonrrODH IJlI NÚMBRO - - - - ,

J

N° 8, de 1999· CN
r----------------TP,xro --------------...,

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social·
Fundo Nacional de Assistência Social, no subprojeto 15.081.0485.2596.0022
Acréscimo:
U.O.33903

Titulo: Apoio a Pessoa Idosa no municlpio de PARANAPOEMAlPR
Valor: R$80.000,OO
Cancelamen]o:
V.O.33903
GND3

Funcional Programática 15.081.0483.4911.0028
Valor: R$80.000,OO

JUS1WICAÇ,\Q

--------------1

Apoiar programas de atendimento ao idoso nas suas necessidades básicas,
proporcionando sua Integração social, o fortalccimelllo dos laços fanúlial'es, bem como, o
eKerclcio da cidadania.

NOMB DO PARI.AMEN1Alt

DEPUTADO MAX ROSENMANN

=:J

UF

[PR

J [ l'SDB l_
MRTWO

\=\::L=
. C.A,-G:::?\, ---J_

Quinta-feira 19 21223

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

EMENDA - 0507
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

PL OOOB/99-CN

]

, - - - - - PROJETO OH LUI NlJMERO - - - - - - ,

N" 8, de 1999 - CN
r-------------------TE~70

----------------------,

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Mlnistério da Previdência e Assistência Social Fundo Nacional do Assistência Social, no subprojeto 15.081.0485.2596.0022

Acréscimo:
U.0.33903

Titulo: Apoio a Pessoa Idosa no município de SÃO JORGE DO OESTElPR
Valor: R$80.000,OO
Cancelamento:
U.0.33903

GND3
Funcional Progl'ftllllitica 15.081.0483.4911.0028
Valor: R$80.000,OO

JUSTIrICAÇÃ()

----------------j

ApoiaI' programas de atendimento ao idoso nas suas necessidades básicas,
proporcionando sua integração social, o fOltalecimento dos laços familiares, bem como, o
exercício da cidadania.

[

CÓDIO~

1522-9

ChATA

~6.08.99

NOME DO PAR'-AMf.NTAR

DEPUTADO MAX ROSENMANN

I Ir

f ]
pllR

r

PARl'll>O

I PSDB

l

L--_--'

Agosto de 1999

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

21224 Quinta-feira 19

EMENDA - 0508
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

r----

PL 0008/99-CN
J'ROJBTODEUINUMllRO - - - - - - ,

r--;A(IINA

<H

N" 8, de 1999 - CN

DE

II

OI

,----------------TExm - - - - - - - - - - - - - - - ,

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social Fundo Nacional de Assistêncill Social, no subprojeto 15_081.0485.2596.0022
Acréscimo:
V.O.33903

Título: Apoio 8 Pessoa Idosa no muuicfpio de QUARTO CENTENÁRIOIPR
Valor: R$80.000,OO
Cancelamento:
U.O.33903
GND3
Funcional Programática 15.081.0483.4911.0028
Valor: R$80.000,OO

JIJ,TIFICAÇAo

--------------1

Apoiar programas de alendimento ao idoso !las suas necessidades básicas,
proporcionando sua integração social, o fortalecimento dos laços familiares, bem como, o
exerclcio da cidadania.

(:Ólll~
[1522-9

~/)ATA

r------

I [ PR J [

NOME 1>0 rARLAMI,N'/'AR -.....,._-----,

DEPVTADOMAXROSENMÀNN

lJ"

PAA'I'Il>O

PSDB

J

- - , - - - - - - - - , _ _ _ - - - ASSINATURA ---:-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _----,

~6.08.99

--~\\~
----"~~.~~~..'
.

·d

I
.

DUUuO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

[

Quinta-feira 19 21225

EMENDA - 0509
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

PL 0008/99-CN

, - - - - - - rROJETVUJ'. l.r.J NUMtSltu - - - - - ,

N" 8, de 1999 - CN
r----------------------------T~'O----------------------------~

Acrescente-se 80 Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social Fundo Nacional de Assistência Social, no subprojeto 15.081.0485.2596.0022
Acréscimo:
.
V.O.33903
Titulo: Apoio a Pessoa Idosa no municlpio de RENASCENÇA/PR
Valor: RS80.000,OO
Cancelamento;
V.O.33903
GND3
Funcional Programática 15.081.0483.4911.0028
Valor: RS80.000,OO

JUlrfIPICAÇ'\O

-----------------------j

Apoiar programas de atendimento ao idoso nas suas necessidades básicas,
proporcionando sua integraçilo social, o fortalecimento dos laços làmiliares, bem como, o
exerclcio da cidadania.
.

Có/ll~

[1522:9

~1)A"A

I ~6.08.99

'1
.

\

~

Agosto de 199.9

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

21226 Quinta-feira 19

EMENDA - 0510
CMPOPF _ MENSAGEM 0631/99 - CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

[

PL 0008/99-CN

,--------------1llX'rO - - - - - - - - - - - - - - - - ,
Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social
Fundo Nacional de Assistência Social, no subproJeto 15.081.0485.2596.0022
AcréscimQ:
U.O.33903

Titulo: Apoio a Pessoa Idosa no municJpio de SANTA TERESA DO OESTE/PR
Valor: R$80.000,OO
~

U.O, 33903
GND3

Funcional Programática 15.081.0483.4911.0028
Valor: R$80,OOO,OO

JIISTlflOAÇ'ÃO

--------------1

Apoíar programas de atendimento ao Idoso nas suas necessidades básicas,
proporcionando sua integração social, o fortalecimento dos laços familiares, bem COIIIO, o
exercício da cidadania,

CODlo(~

[1522-9
DATA

C6.08.99

NOMB DO PA1U.AMENTAk

DEPUTADO MAX ROSENMANN

I [PR ]
UF

.~~~

MR1'IDO

l

[ PSDB _

Agosto de 1999

Quinta-feira 19 21227

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

EMENDA. 0511
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 _ CN

PL 0008/99-CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

II

rll()JETO DE LBI N(JMP.kO - - - - ,

N" 8,de1999·CN

OI

1>>.

:---J
OI
I

.--------------------'J'!lXTO - - - - - - - - - - - - - - - - ,

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social Fundo Nacional de Assistência Social, no subprojeto 15.081.0483.4911.0028
Acréscimo:
U.O.33903
Titulo: Assistência Integral a Criança c ao Adolescente no municlpio de L1NDOESTElPR
Valor: R$60.000,OO
Cancelamento:
U.O.33903
GND3
Funcional Programática 15.081.0483.4911.0028
Valor: R$60.000,00

JUSTIFICAÇAo

-------------""'-1

Desenvolver ações de assistência social voltadas a enriquecer o ulúverso
informacional, educacional e cultural de crianças e adolescentes carentes de 07 a 18 anos,
melhorando a qualidade de vida dos mesmos.

CÓDJ"5:r

[IS22-9J

I DEPUTADO MAX ROSENMANN

1-16~;" I

NOMCOOrAALAMF.NTAIl

I [PRJ I-r_p_S_DB---,_l
11]'

\~~

I'An'J1lXJ

I

· 21228 Quinta-feira 19

Agosto de 1999

DlÁRlO 00 SENADO FEDERAL

J

EMENDA - 0512

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN
PL 0008/99-CN

_.]

, - - - - - YROJllTODE

N° 8, de

19Y~

- ...."

,...----------------'j'F.XTO - - - - - - - - - - - - - - - - - ,

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e ABsistêncifi Social·
Fundo Nacional de Assistência Social, no subprojeto 15.081.0483.4911.0028
Acréscimo:
V.O.33903
Título: Assistência Integral a Criança e ao Adolescente no munlcípio de PALMElRAlPR
Valor: R$60.000,OO
Cancelamento:
V.O.33903
GND3
Funcional Programáticn 15.081.0483.4911.0028
Valor: R$60.000,OO

JUSlIfICAÇ"O

--------------1

Desenvolver ações de assistência social voltadas fi enriquecer o universo
informacional, educacional e cultural dc crianças e adolescentes carentes de 07 a 18 aIlOS,
melhorando a qualidade de vida dos mesmos.

[

CÓ)JI(Hê"]

1522-9

r - - - - - - NOMt DO PARLAMENTAR - - - - - - . . , [pURP
DEPUTADO MAX ROSENMANN
.

I

l [ VAHTJIlO
J
PSDB

L-~_16_~~~_~9_9_'_,=~-_-=-_--_.~~~~~\~_''\-'"_J-AS..L_~t--.IN_A-n_IR_A~_~-=--_-_-_-=--_~--=

'------'

-1!

__

Quinta-feira 19 21229

DIÁIUO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

r-:::
L

EMENDA" 0513

]

CMPOPF - MENSAGEM 01'31/99 - CN

PL 0008/99-CN

r - - - - I'R01ElUDEI

----'1 I

L -_ _N
__Q_8..:..,__
de_I_99_9_"_C_N_ _ _

OI

DB

OI

l

.------------------TEXTO ------------------,
Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social Fundo Nacional de Assistência Social, no subprojeto 15.081.0483.4911.0028
Acréscimo:
V.0.33903
Título: Assistência Integral a Criança e ao Adolescente no municlpio de LAP AlPR
Valor: R$60.000,00
~
U.0.33903
GND3

Funcional Programática 15.081.0483.4911.0028
Valor: R$60.000,OO

lum.INçAo

--------------j

Desenvolver ações de assistência social voltadas a enriquecer o universo
informaciollal, educacional e cultural de crianças e adolescentes carentes de 07 a 18 anos,
melhorando a qualidade de vida dos mesmos.

CÓDI~
[1522-9

~DATA
~6.08.99

r\----DEPUTADO MAX ROSENMANN

I

NOMBDOPAkl.AMEN'I'AR _ _ _ _ _--.

[

\\_____
E=-CAA::/\

UF

PR

l

r

PAR'I1I)()

l

,-_PS_D_B--,_

I
\

21230 Quinta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

EMENDA· 0514

j

CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 _ CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

PL OOOB/99-CN

, - - - - - PROlE'CO DF.I.f.1 NÚMP.NO

--,----,1

r-:?"AUU'"

'--___N_"_8:...,d_e_I_9_9_9_• ...;C_N_ _ _ _---'. fl}l

Df>

:---l
I

OI

,----------------lnXTO - - - - - - - - - - - - - - - ,
Acrcscente-sc ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social •
Fundo Nacional de Assistência Social, no subprojeto 15.081.0485.2596,0022
Acréscimo:
U,O,33903
Titulo: Apoio a Pessoa Idosa no nlunicfpio de PIENIPR
Valor: R$80,000,OO
C!lncelamento:
U,O.33903
GND3
Funcional Programática 15.081.0483.4911.0028
Valor: R$80.000,OO

ltJSTlPICAÇÀO - - - - - - - - - - - - - _ - (

Apoiar programas de atendimento ao idoso nas suas uecessidades básicas,
proporcionando sua integração social, o fortalecimento dos laços familiares, bem como, o
exercfcio da cidadania,

NOME DO PARJ.AMeNTAR -

DEPUTADO MAX ROSENMANN

UF

., ; I, ;[PR

J[

s,~~:

I'ARTU>O

l

PSDB _

,I

Agosto de 1999

Quinta-feira 19 21231

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

EMENDA - 0515
CMPQPF - MENSAGEM 06

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

Pl 0008/99-CN

~

31/99 - CN

'A

:-1

r - - - - J>RO)ll'fO)HI,,:JNllMt:R(l - - -

----'1 I

L -_ _N
_O_8
..:..,_dc_I_9_99_._C_N_ _ _

01

DE

OI)

r----------------'I'Eh"fO --------'---------,

Acrescente·se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e ARsistência Social.
Fundo Nacional de Assistência Social. no subpl'Ojcto 15.081.0485.2596.0022
Acréscimo:
U.O.33903

Titulo: Apoio a Pessoa Idosa no Oluniclplo de CONTENDAlPR
Valor: R$80.000,OO
Cnncelamento:
U,O.33903

OND3
Funcional Programática 15.081.0483.4911.0028

Valor: RS80.000,OO

JUSTIfICAÇÃO

---------------j

Apoiar programas de atendimento ao idos\> nas suas necessidades básicas,
proporcionando sua integraçAo social, o forlalecimento dos laços familiares, bem como, o

exere/cio da cidadMia.

CÓDl~
[1522=9

~DhTh
~6.08,99

, - - - - - - NOMBOOPARLAMP.N'!·AIl

DEPUTADO MAX ROSENMANN

J

[

\i~~<

UP

PR

l ['------P_SD_B-'_J
I'ARTlllO

I

Agosto de 1999

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

21232 Quinta-feira 19

EMENDA" 0516

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

[

CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 _ CN

Pl 0008/99-<:N

, . . . . - - - - PROJETO DE Lll/ NUMHKV -

--II I

L....._......:.N,;..·...:8::;.d:.:.e.::19:.:.9.:...9.:.."C:.:.N-=--_ _
,----------------'fIlX70

01

DF.

:-J
I

OI

----------------.!.

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do MinIstério da Previdência e Assistência Social"
Fundo Nacional de Assistência Social. /10 subprojeto 15.081.0485.2596.0022

AcréscimQ:
V.O.33903
Título: Apoio a Pessoa Idosa no Oluniclpio de FAXINALIPR
Valor: R$80.000.00

Cancelamento:
U.O.33903
GND3
Funcional Programática 15.081.0483.4911.0028
Valor: R$80.000.00

J\lSTIFICAÇÃO

--------------1

Apoiar programas de atendimento ao idoso nas suas necessidades básicas.
proporcionando sua integração social. o fortalecimento dos laços familiares. bem como. o
exercício da cidadania.

NOMEDOPAkI.AMENTAR

DEPVT ADO MAX ROSENMANN

I r plIR J
F

r

PARTIDO

PSDS

J

'------'

Quinta-feira 19 21233

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

EMENDA - 0517
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

EMBNL 0\ A CRÉDITO ADICIONAL

PL 0008/99-CN

r - - - - I'ROJE'IO l>y. L~l NÚMf,I\Q
NO 8, de 1999 - CN

----,

r---------------------TE~ú ---------------------~

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assisténcia Social Fundo Nacional de Assistência Social, no subprojeto 15.081.0483.2593.0022
Acréscimo:
V.O.33903
Titulo: Reforma e Equipamento dc Creche nt) ll1unicipio de ANAHY/PR
Valor: R$I 00.000,00
Cancelamcnto:
V.O.33903

GND3
Funcional Programática 15.081.0483.2593.0022
Valor: R$100.000,00

Jus'J'W/cAçAo - - - -__________---;

Apoiar as ações de atendimento integral fi criança carente até 06 anos; b'l18rda,
saúde, higiene, alimentação e educação, de forma articulada com a fanúlia e a comunidade.

[

CÓD)U<~
1522-9

I,,,»:TA

~8.99

r-------

I [PR J [

J>.:O~n:J>OPARLAM.ENTM__,.__-_ _- ,

DEPUTADO MAX ROSENMANN

UF

PARTIDO

PSDB

t_. _-._~\"'"~----,-ê+-SlN_A'JI_m~_c;v:AM:WWI
_ _~\_ _
-=-----

J

21234 Quinta-feira 19

DUUuODO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

EMENDA - 0518
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 _ CN

PL 0008/99-CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

r - - - - - PROllirODELEINÚMfiUO ---~

N"

8, de 1999 - CN

~----------------"'>..''lU

n'A<I)~A
01 1)>'

oCJ

----------------,

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência
Fundo Nacional de Assistência Social, no subprojeto 15.081.0483.2593.0022
Acréscimo:
U.O.33903
Titulo: RefOlma e Equipamento de Creche no município de US I RATA
Valor: R$ -150.000,00

e Assistência

Social _

Cancelamento:
U.O.33903
GND3
Funcional Programática 15.081.0483.2593.0022
Valor: R$ -150.000,00

!USTlFlC/\ç:,Io - -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Apoiar as ações de atendimento inle.gral a criança carente até 06 anos; guarda,
saúde, higiene, alimentação e educação, de forma articulada com a família e 11 comunidade.

IJATA

~6.08.9~

--'---~~Sf-::

~+.:;,.-"''--~--_ .. _-.. _........ .

Agosto de 1999

Quinta-feira 19 21235

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

EMENDA A CR ÉDITO ADICIONAL

I.
.
L

EMENDA·0519
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

PL 0008/99-CN

, - - - - - PROJETO DE LEI NliMHRO

N" 8, de 1999·
~----------------

---~

CN

THX'I'O - - - - - - - - - - - - - - - - - ,

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdencia e Assistência Social.
Fundo Nacional de Assistência Social, no subprojcto 15.081.0483.2593.0022
Acréscimo:
U.0.33903
Título: Refonna e Equipamento de Creche no municipio de
C AS C AV E L
Valor: R$ -250.000,00
Cancelamento:
V.O.33903

GND3
Funcional Programática 15.081.0483.2593.0022
Valor: R$
250.000,00!

IUsmwllçAo

----------------i

Apoiar as ações de atcndimento integral a criança carente até 06 anos; guarda,
saúde. higiene, alimentação e educação, de forma articulada com a fiUllíliu e u comunidade.

[~::1~

NOME DO PARLAM~NTAH _ _ _ _ _ _~

HERMES PARCTANELLO

l>A'I'A

16.08.99

.&-<"'--------------........

21236 Quinta-feira 19

Agosto de 1999

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

EMENDA" 0520

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 _ CN

PL 0008/99-CN

, - - - - - PROffiTL - -

'--_ _ _N_o_8.:..,_dc_19_9_9_"_C'_
N _ _ _--', ,

OI

DF.

:-l
I

OI

,-----------------n:xm ------------------,

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social Fundo Nacional de Assistência Social, no subprojcto 15.081.0483.2593.0022
Acréscimo:
V.O.33903
QUARTO CENTENARIO
Titulo: Reforma e Equipamento de Creche no municipio de
Valor: R$ -100.000,00
Cancelamento:
V.O.33903
GND3
Funcional Programática 15.081.0483.2593.0022
Valor: R$ -100.000,00

JllSTlflCAÇAO

----------------i

Apoiar as ações de atendimento inte.gral fi criança carente até 06 anos; guarda,
saúde, higiene, alimentação e educação, de forma articulada com a fillnlliu e u comunidade.

[~'::I~
DATA

16.08.99

,--_ _ _ _ _ NOMEOOPARJ.AMtNTAH _ _ _ _ _- ,

HERMES PAR TANEllO

Quinta-feira 19 21237

DUUuO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

EMENDA - 0521

]

CMPOPF _ MENSAGEM 0631/99 - CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

PL 0008/99-CN

. - - - - PROJETO DE LL ......... '"

N" 8, de 1999 - CN

'

GA<lINA

. OI·

DF.

Q

OI

.-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ TExm - - - - - - - - - - - - - - - - - ,
Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social •
Fundo Nacional de Assistência Social, no subprojeto 15,081.0483,2593.0022
Acréscimo:

V.O.33903
Titulo: Refooua e Equipamento de Creche no município de
Valor:R$
-150.000,00

CATANDUVAS-PR
CATANDUVIIS

Ç;ancelamento:

V.O.33903
GND3
Funcional Programática 15.081.0483.2593.0022
Valor: R$
-150.000,00

NSTIFICAÇAo

---------------1

Apoiar as ações de atendimento inte.gral fi criança carente até 06 anos; guarda,
saúde, higiene, alimentação e educação, de forma articulada com a famíliu e u comunidade.

C;'::I:J
J)ATA

16.08.99

NOME DO PARI.A\tf:N'fAO

HERMES

-----~} [~:

J[

::::00
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EMENDA·0522
CMPOPF • MENSAGEM 0631/99 • CN

PL OOOB/99-CN

PROIETODELEINIlMRHO - - - - - ,

N" 8, de 1999· CN

/f:(i:!,,:·'l{(J,:\:·)··~~

Cl

O'AClINA
01 DF. 01

_. ___ • __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ TP.X'I" - - - - - - - - - - - - - - - - ,
~

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social l~lIldo Nu~i()11II1 de Assistência Social, no subpl'ojcto 15.081 .0483 ,2593.0022

A!>Jt!\i!!lQ.;
V.O.33903

Ti!\lw: ltefonnll e Equipamento de Creche no municlpio de
Valor: lt$ -120.000,00

c ANT AGA LO

f;!llll'dllll!l!\\o:
U.0.33903

OND3
I'u)lcionnl Programática 15.081.0483.2593.0022
Valor: !t$ -120.000,00

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

_--------

!USl'IFlCi\çAo

---------------j

Apoiar as ações de atendimento inte,gral fi 'criança carente até 06 anos; guarda,
(,núcle, higiene, alimentação e educação, de forma articulada com a flUllíliu e u comunidade.

...___.____
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..J
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NOME DO PARI.AMf.I>fr.•• -----~

HERMES PARCIANELLO
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

EMENDA - 0523
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 _ CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

PL 0008/99-CN

,--------

PROlliTOD~Lf,INOMlm"

---

--->1 I

'---_ _N_'_8--=-,_de_1_9_99_"_C_'N_ _ _

:-l
I

OI J)Y.Ol

,--_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ TEXTO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social Fundo Nacional de Assistência Social, no subprojcto 15.081.0483.2593.0022
Acréscimo:
V.O.33903
PINHAO
Título: Reforma e Equipamento de Creche no munícipio de
Valor: R$
-150 _ 000,00
Cancelamento:
V.O.33903
GND3
Funcional Programática 15.081.0483.2593.0022
Valor: R$ -150_000,00

!USTIFICi\ÇÀO

-----------------i

Apoiar as ações de atendimento integral a criança carente até 06 anos; guarda,
saúde, higiene, alimentação e educaç4lo, de forma articulada com a ll\lníliu e u comunidade.

NOME DO PARLA~ltNT.'" _ _ _ _ _~

HERMES PARCIANEllO

=.I-~~=-------_
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

EMENDA - 0524
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL
~---

PL 0008/99-CN

PROJETO DE LEI NlJMI!RO - - - -

I.\

L-_ _ _N_O_8,c..d_c_l_99_9_-_C_N
_ _ _ _---"---'
. -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Tf.X"I'O

:-l
01

DI!

01]

----------------~

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social Fundo Nacional de Assistência Social, no subprojeto 15.081.0483.2593.0022
f,créscimo:
lI.O.33903
Título: Refonna e Equipamento de Creche no municipío de MOREI RA SA LES
Valor: R$ -100.000,00
Çancelamcnto:
lI.O.33903
GND3
Funcional Programática 15.081.0483.2593.0022
Valor: R$ -100.000,00

JUSTIFICAÇAo - - - - - - - - - - - - - - - - - {

Apoiar as ações de atendimento inte.gral a criança carente até 06 anos; guarda,
saúcle, higiene, alimentação e educação, dc forma articulada com a família e u comunidade.

[

HERMES PARCTANELLO
....J L~~~~~~N~o~~~Ir;~PO~p~AR~I~~_Y_f.N_._JA_.~~~~~~~~~~~~~J-i_-2~~
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EMENDA·0525

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

[

~

CMPOPF • MENSAGEM 0631/99 • CN

PL 0008/99-CN

r---- PilO);
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,----------------n;xlO - - - - - - - - - - - - - - - - - ,
Acrescente-sc ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social Fundo Nacional de Assistência Social, no Bubprojeto 15.081.0485.2596.0022
Acréscimo:
U.O.33903

Titulo: Apoio a Pessoa Idosa no municlpio de
Valor: R$
-100.000,00

CATANDUVAS

CancelamentQ:
U.c.33903
GN03

Funcional Programática 15.081.0485.2596.0022
Valor: RS· -100.000,00
m~TIYICAçl.(I

----------------1

Apoiar programas de atendimonto ao Idoso nas suas necessidades básicas,
proporcionando sua integração social, o fortalecimento dos laços familiares, bem como, o
exerci cio da cidadania.

[~~~(~ ...r-_-_HERMES
-_-_-_-_-_-___PARCIANELLO
-~.:.NI,l.:.M__K.:OO:::.P::ARLAMI<=--_N_'I'Al\_::~======~:~1'"
.
l_~t:.:.)R"_-l [_ t'PMDB
AH111>O
IlATA
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Agosto de 1999

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

EMENDA - 0526
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

PL 0008/99-CN

========N_o_rl_~:..,J~_;·~_()1_19_·~_9_'~~'C:.::·J.J_""_'_·_--._._ _--.JI

I
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Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social Fundo Nacional de Assistência Social, no subprojeto 15.081.0485.2596.0022
Acréscimo:
D.O.33903

Titulo: Apoio a Pessoa Idosa no município de
Valor: R$ -120.000,00

P J NHAO

ÇancelamentQ:
U.O.33903
Gh'!) 3

Funcional Programática 15.081.0485.2596.0022
Valor: RS -120.000,00

l1J~TiFILAÇÀ(J

----------------1

Apoiar programas de atendimento ao idoso nas suas necessidades básicas,
proporcionando sua integração social, o fortalecimento dos laços familiares, bem como, o
exercício da cidadania.
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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EMENDA. 0527
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 _ CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

PL OOOB/99-CN
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,---------------n;xl0 -----------------,
Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social Fundo Nacional de Assistência Social, no subprojeto 15.081.0485.2596.0022
AcréscimQ:
U.O.33903
Titulo: Apoio a Pessoa Idosa no municipio de NOVA CANTU
Valor: R$ -100.000,00
Çancelamellto'
U.O.33903
GND3
Funcional Programática 15.081.0485.2596.0022
Valor: RS
100.000,00

J"'TlfICAÇÀO

---------------1
·

Apoíar programas de atendimento ao idoso nas suas necessidades básicas,
proporcionando sua integração social, o fortalecimento dos laços fan1lliarcs, bem como, o
exercício da cidadania.

.
·
·

,...-_ _ _ _ _

NOM~OOPARLMI~N'fAR

HERMES PARCIANEllO

~ IlATA
~6.08.99

_ _ _ _ _- ,
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Agosto de 1999

EMENDA· 0528
CMPOPF • MENSAGEM 0631/99 . CN

PL 0008/99-CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

, - - - - - pnOJf.·J() I)f. t.V.1 NlIMeRO ---~

N° 8, de 1999· CN
r----------------TEX10

r
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:-I

OJ_J

----------~

Acrescente·se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assisléncia Social·
Fundo Nacional de Assistência Social, no subprojeto 15.081.0485.2596.0022 .
Acréscimo:
U.O.33903
Titulo: Apoio a Pessoa Idosa no municipio de LAR ANJ EI RAS DO SLJ L
Valor: R$ -100.000,00
Cancelamento:
U.O.33903
GND3
Funcional Programática 15.081.0485.2596.0022
Valor:
RS· . 100.000 , 00
.

. . _-

I------------------------~ ~_

fllmflCAçÀ.O - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Apoiar. programas de atendimento ao idoso nas suas necessidades básicas,
proporcionando sua integração social, o f0l1alecimento dos laços familiares, bem como, o
exercício da cidadania .
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

Quinta-feira 19 21245

EMENDA - 0529

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

[

CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

Pl 0008/99-CN

r~1F --~- paOJKJ()))Y.I.V.INÚMERO

~

.

W8,de1999-CN

r----------------n;xlo

---------------~

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Milústério da Previdência e Assistência Social fundo Nacional de Assistência Social, no subprojeto 15.081.0485.2596.0022

AITlliimQ;
D.0.33903

Título: Apoio a Pessoa Idosa no municipio deMAR r lUZ
Valor: R$ -120_000,00
ç.!l!lttlamentQ;
U.O.33903

GND3
Funcional Programática 15.081.0485.2596.0022
Valor: RS· -120 _ 000,00

nlSTIf"ICAÇÀ(J

---------------1

Apoiar programas de atendimento ao idoso nas suas necessidades básicas,
proporcionando sua integraçllo social, o fortalecimento dos laços familiares, bem como, o
exerci cio da cidadania.
.
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HERMES PARCIANEllO
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Agosto de 1999

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

EMENDA - 0530

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

r----L -____

CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

PL 0008/99-CN
rUOJWfOl
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Acrescente·se ao Programa de Trabalho do Mhústétio da Previdência e Assistência Social Fundo Nacional de Assistência Social, no subprojeto 15.081.0485.2596.0022
Acréscimo:
U.O.33903

Titulo: Apoio a Pessoa Idosa no municipio de
Valor: R$ -100.000,00

SilO MIGUEL 00 IGUAÇU

~ancelal1lenlo:

U.O.33903

GND3
Funcional Programática 15.081.0485.2596.0022
Valor: RS
100.000,00
JllmPll;AçÀO

---------------j

Apoiar programas de atendimento ao idoso nas suas necessidades básicas,
proporcionando sua integração social, o fortalecimento dos laços familiares, bem como, o
exerci cio da cidadacúa.
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

[

EMENDA - 0531
CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

PL 0008/99-CN
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Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social Fundo Nacional de Assistencia Social, no subprojetO 15.081.0483.4911.0028
AcréscimQ.~

U.O.33903

Titulo: Assistencia Integral a Criança e ao Adolescente no município de
Vn1or: R$ -150.000,00

CAMPINA DA

LA OA-

Cancelamento'
U.O.33903

GND3
Funcional Programática 15.081.0483.4911.0028
Valor: R$ -150.000,00

JUSTlFlCAÇAo - - -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _---1

Desenvolver ações de assistência social voltadas n enriquecer o universo
infomlacional. educacional e cultural de crianças e adolescentes carentes de 07 a 18 anos,
melhorando a qualidade de vida dos mesmos.

NOMHI)() PARLAMIlNTAU _ _ _ _ _ _,

HERMES PARCIANELLO
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EMENDA - 0532
CMPOPF _ MENSAGEM 0631/99 - CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

r----

PL 0008/99-CN
}l}(()JJI.l'()llr~t..r.II'(VMCKU - - -.....

NO 8, de ]999 - CN

.----------------TP.XiXl --......"..------------..,
Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social Fundo Nacional de Assistência Social, no subprojeto 15.081.0483.4911.0028
Acréscimo:,
D.O.33903

TItulo: Assistência Integral a Criança e ao Adolescente no município de NOVA
Valor: R$ -150.000,00

CANTU

Cancelamento'
D.O.33903

GND3
Funcional Programática J 5.081.0483.49] 1.0028
Valor: R$
-150.000,00

IUSTIFICAÇÃO

---------------1

Desenvo]ver ações de assistência social voltadas 1\ enriquecer o universo
infomlacional, educacional e cultural de crianças e adolescentes carentes de 07 a 18 anos,
melhorando a qualidade de vida dos mesmos.

cómo:.-,
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

EMENDA· 0533

]

CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 _ CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

PL 0008/99-CN

. - - - - - VKOlV:n> I»); LEI NÚMERO - - - - ,

N" 8, de 1999· CN

r-::~OIN"

l"l

~»H 01

.-----------------TV-xm - - - - - - - - - - Acrescentc-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social Fundo Nacional de Assistência Social, no subprojeto 15.081.0483.4911.0028
Acréscimo;
V.O.33903
Titulo: Assistência Integral a Criança e ao Adolescente no município de CASC AV E L
Valor: R$ 200.000.00
Cancelamento:
V.O.33903
GN03
Funcional Programática 15.081.0483.4911.0028
Valor: R$ 200.000.00

JllSTlFICAÇAo - - - - - - - - - - - - - - - - - j
Desenvolver ações de assistência social voltadas n enriquecer o universo
infomlacional, educacional e cultural de crianças e adolescentes carentes de 07 aIS anos,
melhorando a qualidade de vida dos mesmos.
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EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL
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Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social Fundo Nacional de Assistência Social, no subprojeto J 5.081.0483.4911.0028
Acréscimo.;
V.O.33903
Titulo: Assistência Integral fi Cliança e ao Adolescente no município de CATANDUVAS
Valor: R$ 100.000.00
Cancelamento:
V.O.33903
GND 3
Funcional Programática J5.081.0483 .49J J .0028
Valor: R:t, 00.000.00

JUSTIFICAÇÃO

-------------------j

Desenvolver ações de assistência social voltadas fi enriquecer o universo
infomlacional, educacional e cultural de crianças e adolescentes carentes de 07 a J 8 anos,
melhorando a qualidade de vida dos mesmos.
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

~-,

EMENDA - 0535

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

r----

[

CMPOPF-MENSAGEM
PL 0008/99-CN

0631100 - CN

ETA

PH()JP.l'() I>B WlI NúMBRO - - - - ,

-

I· .[.I_Jl.!~I~oi~]

N° 8, de 1999 - CN

I

Acrescentc-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdênoia ~ 'Assistêndn f;oGÍnl.·
Fundo Nacional de Assistência Social. no subprojeto 15.081.0483.4911.0028
AcréscimQ;
0.0.33903
Titulo: Assistência Integral li Criança e ao Adolescente no municipio da NCJlIn LAr< II NJE]f A!;
Valor: R$ 100.000.00
Cancelamento:
0.0.33903
GND3
Funcional Programática) 5.081.0483.4911.0028
Valor: R$ 100.000.00

llJSTIfICAÇÃO - - - - - - -

Desenvolver ações de assistência social voltadas 11 enriquecer ú universo
infornlaciollal, educacional e cultural de crianças e adolescentes carentes d" 07 <l 1Sano>,
melhorando a qualidade de vida dos mesmos.
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EMENDA. 0536
: . CMPOPF - MENSAGEM 0631/99 - CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

[

PL 0008/99-CN
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Acrescentc-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Previdência e Assistência Social Fundo Nacional de Assistência Social. no subprojeto 15.081.0483.4911.0028
Acréscimo;
V.O. 33903.
NOVA AURORA
Titulo: Assistência Integral fi Criança e ao Adolescente no município de
Valor: R$ 100.000.00
Cancelamento:
V.O.33903
GN03
Funcional Programática J 5.081.0483.4911.0028
Valor: R$1 00.000.00

It:STlflCAÇÀO

---------------i

Desenvolver ações de assistência social voltadas fi enríquecer o universo
Infomlacional. educacional e cultural de crianças e adolescentes carentes de 07 a 18 anos.
melhorando a qualidade de vida dos mesmos.
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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EMENDA - 0537
CMPOPF _ MENSAGEM 0631/99 - CN

PL 0008/99-CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL
, - - - - - PHOJ"'I'O 1>1; t.RI NÚMERO - - - - ,

N· 8, de 1999 - CN

r-i':'.QINA
OI IlE

1

Q

OI

r-----------------·tP.XT(l - - - - - - - - - - - - - - - - ,

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da previdência e Assistência Social Fundo Nacional de Assistência Social. no sllbprojeto 15.081.0483.4911.0028
AcréscimQ~

V.O.33903
Titulo: Assistência Integral a Cdança e ao Adolescente no município de R I O BoN!To 00 I GU AÇU
Valor: R$ -120.000,00

Cancelamento'
. U.O.33903
GND3
Funcional Programática 15.081.0483.4911.0028
Valor:R$ -120.000,00

11ISTlflCAÇ.l.O

----------------1

Desenvolver ações de assistência social voltadas n enriquecer o universo
informacional, educRcional e cultural de criRnças e adolescentes carentes de 07 a 18 anos.
melhorando a qualidade de vida dos mesmos.

r= CÓI>J:=
L44B _ ,

NOME I~) PARLAMENIAI< _ _ _ _ _~

I,-_::.H:;.ERI'IES PARCIANELL_o_ _ _ _. _ _ _ _J./-L.._+...J [

r:;;9~
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CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

Emendas
AO

PROJETO DE LEI
N° 011/99 ..CN
MENSAGEM
N° 738, de 1999 - CN
(N° 1.086, de 03.08.99, na origem)

Ementa:

"Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da
Ciência e Tecnologia, do Ministério dos Transportes e do Ministério
do Meio Ambiente, crédito especial no valor de R$ 187.580.000,00,
para os fins que especifica".

Agosto de 1999

DVuuO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19 21255

1111 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• i ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• I.

• CONGRESSO NACIONAL

18-98-1999

• COlissao Mista do Planos,
• Orca.ontos Publicos o Fiscalizacao

•
•
•

I NOI CE

OA S

E H E N DAS - PLN 911/9r

PAG.

•

•
•
•
•
•

r---------------------------------------r--------------------------------------------------------------------1
:L_______________________________________
PARLAMENTAR:1_____________ -----________________________________
EMENDA
.. _________________ J:
: ALEXANDRE SANTOS

070 E 096

:---------------------------------------t--------------------------------------------------------------------1
: ANTONIO FE/JAO

005

:---------------------------------------t--------------------.-----.-------.-------------------------------.-j
: CARLOS BATATA

006 A 015

:---------------------------------------t-------------------------------------------------------------·----·-1
: FRANCISTONIO PilHO

971

:---------------------------------------t------------- --------------------.~------------------- .. .-------------j

: GILVAn BORGES

063 A 069

:---------------------------------------t---------------.. ----------------------------------------------------:
: GIOVANNI QUEIROZ

m, mE 113

:---------------------------------------t--------------------------------------------------------------------:
: GUSTAVO FRUET

011 A 04\'

:------------------------------ ---------t-- --------------------------- --.. ------------------ -----------.. ------:
: HERMES PARCIANEllO

:------------------------------------~--t---------·- -------------------------. -------------.. ----------------- :
: JAIRO AZI

03i A O~0

:---------------------------------------t--------------------------------------------------------------------1
: JOAO COSER

e24 A 02B

:---------------------------------------t----------------------.----------------------------------------------I
: JORGE KHOURY

097

:--------------------u------------------t--------------------------------------------------------------------:
: JOSE HELO

003 E 004

: ...... --.-- ---- ----- .. --. -. - ... - ·--····---------t-------- - - ------."'------ ----- ----------------------------------------- :
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r---------------------------------------r--------------------------------------------------------·-----------1
:'l----------------------_________________
PARLAMEUTAR:l _____________ ______
ENENOA
;
. __________________________ . _____________________ j

!Oó

: JOSE MIlITA0

1---------.------ - --- .. --

0.0"

.- --.---- -

--t-----------------------------".,.. -----.------------------------------:

JOSE ROCHA

0'l9 A 104

LEUR LOMANTO

111 E 112

:---------------------------------------t--------------------------------------------------------------------;
: MARCELO TEIXEIRA

:---------------------------------------t----------------------------.---------------------..----------------- ~
MARCIO REINALDO MOREIRA

:---------------------------------------t-----------------------------------.. ----------.. --------------------- ;
: MARCOS DE JESUS

:---------------------------------------t-------------------------------.. -------------------------.. ----------;
:---------------------------------------t--- .---------------------. -----.. -----------------------------------: 1I0BER10 TEIXEIRA

:---------------------------------------t-·-------------------------------------. ----0·------------------------ ,
: PAULO MGAlHAES

:---------------------------------------t-------------PEDRO CHAVES

:------------------------------------ --.ot-----o _______ -_______________ -0·-------. ____________________________ _
: REMI TRIlHA

C2? E 03~

:---------------------------------------t--- -----~ ----- ----0.--------------------------------------.. ---------- i
: ROMEU QUEIROZ

:------------------------------------_ .. -t------------ --- -----------

-- ----- - --------. --_ .. _----------- -;
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EMENDA - 0001
EMENDA A cRÉDITO ADICIONAL

CMPOPF - MENSAGEM 738199 - CN

[

PL 011/99-CN

J

[

PAomA

I

DE

TEXTO

Inclua-se onde couber o seguinte subprojeto: "Manutenção/conservação da
Reserva Ecológica em Aparecida de Goiânia/GO
Valor : R$ 300.000,00

Fonte de cancelamento:
Subprojeto: 04017010340930003
Valor: R$ 300.000,00

JUSTIFICAÇÃO

A presente emenda visa a conservação da área ambiental situada
no município de Aparecida de Goiânia/GO, onde estão localizadas as
nascentes d'água que abastecem o referido município.

~LI,;;

nATA

;O;-T

No_~ PA_R_'A_MmIT_.~A4- -r~__

__________ __
.m
__

__

-J

r

lW

l

r

PARTIDO

~LPMDB

l

~

F-IQÍt~-.. -_-~~----+----;E---------
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EMENDA - 0002
EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL
[

INSTRUÇÕES NO VERSO

I

J

CMPOPF - MENSAGEM 738/99 - CN

PL 011/99-CN

lr~~~~~~~~:~~~"!.::OJ:l,'~JOLO_EL_"_HU_"_"_o~~~~~~_-_-_-_-'..,JI
r=1";;'---'
PL-oll/99-CN
. Ln.._
ruJ

..

TEXTO

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- ,

INCLUIR NO PROJETO/ATIVIDADE DO ANEXO I - 04.017.0103.4093.0003 - IM
PLEHE:ITAÇ.!i.O E :!ANEJO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÂO, NO MUNIC1PIO DE

SÂO

DOMINGOS/GOIÃS, lIO VALOR DE R$ 650.000,00 (SEISCENTOS E CINQUENTA RE
AIS) •

. - - - - - - - - - - - - - -_ _ _ .IUST"ICAçJ.O _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- ,

A PRESENTE EMENDA, VISA DOTAR O MUNICíPIO DE
SÂO DOlUNGOS, DE RECURSOS FINANCEIROS PARA
REAS DA RESERVA DE ECOSSISTEMA

ADQUIRIR TERRAS NAS À -

TERRA FIRME.

A ÀREA DE ECOTURIS~IO; LOCALIZADA NO HUNICtPIO
QUE TRATO NESTE MOMENTO;

r:

IHENSA, MAS, PERTENCENTES A VÀRIOS MORADQ

RES, SENDO ESSA RESERVA, VISITADA A CADA DIA POR CENTENAS DE

OBSERV~'

DORES E PESQUISADORES. COl-! A PRESENTE EMENDA PROCURO AJUDAR A MANTER
VIVA ESSA ÀREA DE ECOTURISMO, LOCALIZADA ENTRE BRASILIA E SÂO DOMINGOS.

r COD~O ll___DEPUTADO
~~~~~~~~H~~~.~OO~.~A~.U_"_.H_T_A·
_______________~I[Gu'OJ[;PMPAD·nB
PEDRO CHAVES
.

oo

~.

"]

G2J~/~--.I--------~-r----~--_~::·A-----.------------------;

I
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EMENDA - 0003'

CMPOPF - MENSAGEM 736199 - CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

...----------,

'INSTRUÇOESNOVERSO

1

PL 011/99-CN

, . . - - - - - - "JlOJ!TODElEIHUMI!RO - - - - - - ,

I" L_-.::;.:;;;;=!...::..~:...!:!!.P L-ll/99 - CN _______..J
TeXTO

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _--,

SUPRIMIR DO PROJETO/ATIVIDADE DO ANEXO I - 01.010.0055.4475.0001 _
APOIO A PROJETOS NA AREA DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO
NO VALOR DE R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS).
INCLUIR NO PROJETO/ATIVIDADE DO ANEXO I - APOIO A PROJETOS NA AREAOE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNoLOGICo NO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA AMAZONIA - ITAM.

, . - - - - - - - - - - - - -_ _ _ ,JUSTIJ"'CAt;.ÁO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- ,

A PRESENTE EMENDA, VISA APOIAR A GERAçnO DE NOVOS CONHECIMENTOS E PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIAS EM INSTITUIÇOES OU ADAPTAÇAo DE TECNOLOGIAS EM INSTITUIÇOES DE PESQUISAS PÚBLICAS OU
PRIVADAS NAS AREAS DE BENS OU SERVIÇOS E GESTno TECNOLOGIAS E PROMOVER PROGRAMAS OU CONJUNTO DE PROGRAMAS COM O OBJETIVO DE SOLUCIONARATRAV(S DA CIENCIA E TECNOLOGIA, PROBLEMAS NACIONAIS ESPECIAIS E ESTRAT(GICOS DE CARATER ECDNOMICO SOCIAL OU DO MEIO AMBIENTE NO ESTADO
DO AMAZONAS.

r

l
rUF-l r
L-...J wo~E~P;;,:U;:.;T~A!!o~o:...:.F.!;E~D.!;E.::R.::A.!;.L...::.J::.oS::.::.E..;M~E::.;L::.:O;:"'·-I-_"...._ _ _ _ _ _--Ilill1J ~
COOIOO
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EMENDA - 0004
CMPOPF - MENSAGEM 738/99 - CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

INSTRUÇÓESNO VERSO

E

PL 011/99-CN

I =1=======P:,,-L-_:=-1~1/,-o'o<..:,,-:;;;.~,,";,,-~'_"_"U_M_"_o==_-_-_-_-_-_-_-_'---lI

J

c: OA:~"A:J

lEXTO

SUPRIMIR DO PROJTO/ATIVIOAOE DO ANEXO I - 01.010.0055.4475 - APOIO A
PROJETOS NA AREA OE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO NO
VA
LOR DE R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS).
INCLUIR NO PROJETO/ATIVIOAOE DO ANEXO I - APOIO A PROJETOS ~A':AREQ~I
DE OESENVOLV!MEI!TO CIENTIFICO E TECNOLOGICO N/I [JNIVERSIDADE DOC1\I'IM!º
NAS.';': UA.

, - - - - - - - - - - - - -_ _ _ .lUSTlfICA,CÃO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

A PRESENTE EMENDA, VISA APOIAR A GERAçnO DE NOVOS CONHECIMENTOS E PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICOS EM INSTITUlçOESOU AOAPTAçnO DE TECNOLOGIAS EM INSTITUlçOES OE PESQUISAS POBLICAS OU
PRIVADAS NAS AREAS DE BENS OU SERVIÇOS E GESTAO TECNOLOGIAS E PROMOVER PROGRAMAS OU CONJUNTO DE PROGRAMAS COM O OBJETIVO DE SOLUCIONARATRAVtS DA CIENCIA E TECNOLOGIA, PROBLEMAS NACIONAIS ESPECIAIS E ESTRATtGICOS OE CARATER ECONOMICO SOCIAL OU 00 MEIO AMBIENTE NO ESTAOO
DO AMAZONAS, COM ESTA EMENDA, PROCURO A FORTALECER A CIENCIA E TECNO
LOGIA NO MEU ESTADO, O ESTADO 00 AMAZONAS.

r~
có~o lll~~~~~~~~~~"~~~·~OO~~~'u~M~._"'_A'
___________________JIGAuMF1
[;pPF'RLruoo
OEPUTAOO FEDERAL JOSt MEtO
II
~

I

.' l:íJ.'U.'!!RA'__-·,;;-;;:-=----------------,
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EMENDA - 0005

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL
[

INSTRUçOeS NO VERSO

Quinta-feira 19 21261

CMPOPF - MENSAGEM 738/99 - CN

PL 011199-CN

r - - - - - PROJETO DE
PLN 011/99

II~~~~~------------~
~o

__________________________~

Acrescente-se ao PLN 011/99, a seguinte suplementação:

. ACRÉSCIMO: R$ 200.000,00
U.O. 44.201 -IBAMA/MMA
GND: 3
04.017.0103.4093.0004
IMPLEMENTAÇÃO E MANEJO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO EM SANTANA/AP

CANCELAMENTO: R$ 200.000,00
U.O. 44.201 -IBAMA/MMA
GND: 3
04.017.0103.4093.0003
IMPLEMENTAÇÃO E MANEJO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO

, - - - - - - - - - - - - - - J u l T l n C A ç A o _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-,

A segunda maior cidade do Estado do Amapá, necessita,
pelas condições a que se expôs ao longo dos últimos anos, promover ações
objetivas na área de meio ambiente para preservá-lo e preparar a população
para seu uso racional e não-predatório.

NOME DO PARLAMENTAR
[

l,I._'__.__.
~_~oIITADO ANTÔNIO EE!.IÃO

C.ÓIllQO

IC'l r

PA''''OO

I

. . tiE.Jf§Q!U
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EMENDA - 0006
CMPOPF - MENSAGEM 738/99 - CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

PL 011/99-CN

~--- PROJETO DE LEI NÚMERO - - - - - - - ,

N" li, de 1999 - CN
r -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

~O

:J

r---"ÁOlNA ::-l
I OI DE 01 I

------------------------,

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério do Meio Ambiente - Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis, no subprojeto 04.017.0103.4093.0003
Acréscimo:
U.O.44201
Título: Implementação de Ações que visam a preservação, conservação e controle do meio
ambiente, no município de CAPOEIRASIPE
Valor: R$150.000,00
Cancelamento:
V.O.44201
GND4
Funcional Programática 04.017.0103.4093.0003
Valor: R$150.000,00

JUSTIFICAÇAo - - - - - - - - - - - - - - - - ,

Implementar as ações voltadas para o programa de preservação, conservação e controle dos
recursos naturais renováveis, da fauna e da flora.

__

[

CÓDIoo---,

_J

I

NOME DO PARLM!ENTAR

[!:'~~~99 I

UF

_O_EP_UT_AD_O_C_ARL_O_S_B_A_T_A_T_A_ _ _ _ _..JI [PE

L.

'.J:~SlN~~

J[

PARTIDO

l

PSOB _
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EMENDA - 0007

~

CMPOPF - MENSAGEM 73B199 - CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

PL 011/99-CN

. . . - - - - PROllITOOELElNÚMBRO - - - - - ,

N" 11, de 1999 - CN

r--------------------------

r-':AUlNA

I

01

OE

::-1

I

01

nocro - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério do Meio Ambiente - Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis, no subprojeto 04.017.0103.4093.0003
Acréscimo:
U.O.44201
Titulo: ImplementaÇão de Ações que visam a preservação, conservação e controle do meio
ambiente, no municipio de CAETÉSIPE
Valor: R$150.000,OO
Cancelamento:
U.O.44201
GND4

Funcional Programãti~ 04.017.0103.4093.0003
Valor: R$150.000,OO

JUSTIFICAÇÃO -------------~

Implementar as ações voltadas para o programa de preservação, conservação e controle dos
recursos naturais renováveis, da fauna e da flora.

[

1 I DEPUTADO CARLOS BATATA

CÓOI

NOMBDOPARLAMBNTAR

PARTIDO

PSDB

J
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EMENDA - 0008

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

I
[
PROJETO

•
F MENSAGEM 738/99 - CN
CMPOP -

PL 011/99-CN
.._ ..~

-----,1

L-_ _..:N":.:...:I:21,..:d.:e.:19:.:9.:.9_-..:C:.:N.:.-_ _ _..l

r-"'ÃOlNA

I

O1

DE

:-:-1

I

01

,-------------------------nocro------------------------,
Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério do Meio Ambiente - Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis, no subprojeto 04.017.0103.4093.0003
Acréscimo:
U.0.44201
Titulo: Implementação de Ações que visam a preservação, conservação e controle do meio
ambiente, no municipio de PARANATAMAIPE
Valor: R$150.000,00
Cancelamento:
U.0.44201
GND4

Funcional Programática 04.017.0103.4093.0003
Valor: R$ 150.000,00

JUsTlFlcAçAo - - - - - - - - - - - - - - - - ,

Implementar as ações voltadas para o programa de preservação, conservação e controle dos
recursos naturais renováveis, da fauna e da flora.

, -_ _ _ _ _ NOME DO PARLAMENTAR _ _ _ _ _- ,

DEPUTADO CARLOS BATATA
DATA

16.08.99

UF

[PE

J[

PARTIDO

PSDB

J
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EMENDA· 0009
CMPOPF - MENSAGEM 738/99 - CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

PL 011/99-CN

, - - - - PROnrro DE LEI NúMERO - - - - - ,

N" 11, de 1999· CN

~

r--PAOINA :::-l
I OI DE OI I

r-------------------------- nocro - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,
Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério do Meio Ambiente - Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis, no subprojeto 04.017.0103.4093.0003
Acréscimo:
U.0.44201

Título: Implementação de Ações que visam a preservação, conservação e controle do meio
ambiente, no município de BOM CONSELHOIPE
Valor: R$150.000,OO
Cancelamento:
U.0.44201
GND4

Funcional Programática 04.017.0103.4093.0003
Valor: R$150.000,00

JUSTIFICAÇÃO - - - - - - - - - - - - - - - ,

Implementar as ações voltadas para o programa de preservação, conservação e controle dos
recursos naturais renováveis, da fauna e da flora.

CÓDl~

[

~

NOME DO PARLAMENTAR

[DEPUTADOCARLOSBATATA

I [PEJ [
UF

PARTIDO

PSDB

Il:~:~99-r__t~:G-=-,,---=--==,.",-~;,~,,----~

J
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EMENDA - 0010
CMPOPF - MENSAGEM 738/99 - CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

PL 011/99-CN

, . - - - - PROJETO DE LEI NUAlliKU - - - - - ,

N° li, de 1999 - CN
,--------------------TroITO--------------------,

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério do Meio Ambiente - Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis, no sub projeto 04.017.0103.4093.0003
Acréscimo:
U.O.44201
Título: Implementação de Ações que visam a preservação, conservação e controle do meio
ambiente, no municipio de ESCADAlPE
Valor: R$150.000,OO
Cancelamento:
U.O.44201
GND4

Funcional Programática 04. O17. O103 .4093.0003
Valor: R$150.000,OO

JUSTIFICAÇÃO - - - - - - - - - - - - - - - ,

Implementar as ações voltadas para o programa de preservação, conservação e controle dos
recursos naturais renováveis, da fauna e da flora.

[CÓDI:J
~DATA

I ~6.08.99

,.-_ _ _ _ _ NOME 00 PARLAMENTAR _ _ _ _ _

I DEPUTADO CARLOS BATATA

- (1mTURA

UF

I [PEJ [ PSDB J

~

C~~~5·t

PARTIDO
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EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

l
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EMENDA - 0011
CMPOPF - MENSAGEM 738/99 _CN

PL 011/99-CN

, . . . - - - - PROO

N" 11, de 199\1 - CN
~

________- -____________- -__ nocro

------------------------~

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério do Meio Ambiente - Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis, no subprojeto 04.017.0103.4093.0003
Acréscimo:
V.0.44201

Titulo: Implementação de Ações que visam a preservação, conservação e controle do meio
ambiente, no municipio de SALOÁIPE
Valor: R$150.000,OO
Cancelamento:
U.0.44201
GND4
Funcional Programática 04.017.0103.4093.0003
Valor: R$150.000,OO

JUSTIFICAÇÃO - - - - - - - - - - - - - - - ,

Implementar as ações voltadas para o programa de preservação, conservação e controle dos
recursos naturais renováveis, da fauna e da flora.

r

__E_NT_AR_______-_-_-_-_-_-_~-.....J~I
__ CÓDl~
--.J.rL=========~_N_OME_DO_P_ARLAM
DEPUTADO CARLOS BATATA

UF
[PE

J[

P AR1lIlO

PSDB

r-::~:A 0:-1--- ----'-!--.1C c
~_-__----~~"C:~-.-~-"=--'::::L===-_ _ _ ___
ruRA

J
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EMENDA - 0012
CMPOPF _ MENSAGEM 738199 - CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL
~---

[

PL 011/99-CN

PROJETO

._ ...... "~v

----,

N° li, de 1999 - CN

r--------------------- TIDITO

-----------------,

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério do Meio Ambiente - Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis, no subprojeto 04.017.0103.4093.0003
Acréscimo:
V.0.44201
Titulo: Implementação de Ações que visam a preservação, conservação e controle do meio
ambiente, no Illunicipio de BARREffiOSIPE
Valor: R$I50.OOO,OO
Cancelamento:
V.0.44201
GND4
Funcional Programática 04.017.0103.4093.0003
Valor: R$ 150.000,00

JUSTIFICAÇÃO - - - - - - - - - - - - - - - - ,

Implementar as ações voltadas para o programa de preservação, conservação e controle dos
recursos naturais renováveis, da fauna e da flora.

[roDl:J 1==D=EP==UT==AD==o~_c_k_OA_IE_ODO_S_~_~_T_A_f~_~_AR__~~~~===--=mJ-~ [~J [
DATA

---r--~---------~~~

[t6.08.99

I

\~~.

C

"- " ( ; .

PARTIDO

PSDB

J

Agosto de 1999

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19 21269

EMENt")A - 0013
CMPOPI-' - MENSAGEM 738/99 - CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

[ESPAÇO i

p\.. 011l/99.cN

, - - - - - PROJETO DE LEI NÚMERO - - - - - - ,

W lI, de 1999 - CN

------'

~ÁOINA

OI

DE

oTJ

r---------------------------nxro-------------------~

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério do Meio Ambiente - Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis, no subprojeto 04,017,0103.4093,0003
Acréscimo:
U,0,44201
Título: Implementação de Ações que visam a preservação, conservação e controle do meio
ambiente, no município de LAGOA DOS GATOSIPE
Valor: R$ISO,OOO,OO
Cancelamento:
U,0,44201
GND4
Funcional Programática 04,017,0103.4093,0003
Valor: R$150,OOO,OO

JUSTIFICAÇÃO - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . ,

Implementar as ações voltadas para o programa de preservação, conservação e controle dos
recursos naturais renováveis, da fauna e da flora,

]

------,--_._--_. .

212'/0 Quinta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

~._------'=====~---_---..:~~

EMENDA - 0014

C~POPF _ MENSAGEM 738/99 - CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

PL 011/99-CN
[

, - - - - - PROJETO DE LEI NÚMERO - - - - ,

N° 11, de 1999 - CN

~ÁOINA
OI

DE

III

OI

----------------TEXTO - - - - - - - - - - - - - - - ,
Acregcente-se ao Programa de Trabalho do Ministério do Meio Ambiente - Instituto
Brasilniro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis, no subprojeto 04.017.0103.4093.0003
Acrési,imo:
V.0.44201
Título: Implementação de Ações que visam a preservação, conservação e controle do meio
ambiente, no município de BELÉ:.1 DE MARINPE
Valor: R$150.000,00
Cal1Qelamento:
V.0.44201
GND4
Funcional Programática 04. O17. O103 .4093.0003
Valor: R$150.000,00

..

_------------

JUSTIFICAÇAo - - - - - - - - - - - - - - - ,

Implementar as ações voltadas para o programa de preservação, conservação e controle dos
recursos naturais renováveis, da fauna e da flora.

PARTIDO

PSDB

J

Agosto de 1999

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19 21271

EMENDA· 0015
CMPOPF - MENSAGEM 738199 - CN

PL 011/99-CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

, . - - - - PROlETODE LEJ NÚMERO - - - - - ,

N" li, de 1999 - CN

~ÁOINA
OI

DE

>il

01

r--------------------------nocro-------------------------~

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério do Meio Ambiente - Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis, no subprojeto 04.017.0103.4093.0003
Acréscimo:
V.O.44201
Título: Implementação de Ações que visam a preservação, conservação e controle do meio
ambiente, no município de CORTÊSIPE
Valor: R$150.000,OO
Cancelamento:
V.O.44201
GND4
Funcional Programática 04.017.0103.4093.0003
Valor: R$150.000,OO

JUSTIFICAÇÃO - - - - - - - - - - - - - - - - ,

Implementar as ações voltadas para o programa de preservação, conservação e controle dos
recursos naturais renováveis, da fauna e da flora.

[

CÓDli

~DATA
~6.08.99

I

NOME DO PARLAMENTAR

DEPUTADO CARLOS BATATA

(
.,

....

21272 Quinta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

EMENDA. 0016

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

[

CMPOPF - MENSAGEM 736/99 .. CN

PL 011/99-CN

. . . - - - - PROIJiTO llR LEI NÚMBRO - - - - - .

N" ll, de 1999· CN

~AOINA
OI

>il

"li OI

r---------------------------TBXlú ----------------------------,

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério do Meio Ambiente - Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis, no subprojeto 04.017.0103.4093.0003
Acréscimo:
V.0.44201
TItulo: Implementação de Ações que visam a preservação, conservação e controle do melo
ambiente, no municlpio de CONTENDNPR
Valor: R$150.000,OO
Cancelamento:
V.0.44201
OND4
Funcional Programática 04.017.0103.4093.0003
Valor: R$150.000,OO

IURTII'ICAÇÂ() - - - - - - - - - - - - - - - - ,

Articular o Sistema de meio ambiente visando a preservação, conservação e controle de
recursos naturais renováveis e proteção a fauna e a flora.

I

NOMBIlOYARLAMP.NTAa

D_E_P_UT
__
AD
__
O_MAX
___R_O_S_E_NMANN
__~________~I

b.

__PR l___r PSDB

[

\Y=5?0.

lIP

PAR11I1O ]

_

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

Quinta-feira 19 21273

EMENDA.0017
CMPOPF - MENSAGEM 738/99 - CN

PL 011/99.cN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

>il

~Á(lJNA
OI Dt 01

. - - - - - FROJB1'O PU IJ!I NlJMBRO - - - - ,

N° li, de 1999· CN

F----------------------------noo,o--------------------------~

Acrescente-sc ao Programa de Trabalho do Mbústérlo do Melo Ambiento - Instituto
Brasileiro do Melo Ambiente e dos Recursos Renováveis, no 8ubprojeto 04.017.0103.4093.0003
,Acréscimo:
U.O.44201

Tltulo: Implementação de Ações que visam a preserv8910, conserva9!iO e controle do meio
ambiente, no municlpio de FAXINAUPR
Valor: R$ISO.OOO,OO
Cancelamento:
U,O, 44:201
GND4

Funcional Programática 04, O17.0103.4093.0003
Valor: R$150.000,OO

SUSl'Jl'ICAÇÀO ____________________- - ,

Articula; O Sjste~ de meio ambiente visando a preservaçao, conservaçlo e controle de
recursos naturaiS renováveis c proteçllo a fauna 6 a /Iora.

I

cÚ1>I

~Vl'ADOMAXROSENMANN

NOMK1>0 PARIAMBN'J'AR

I.

nl:;;RIJ'.J r

~
rp

L

.4B~~~_~

~._.~_..
--------.:=\s:;:..::
..
~.--'

;pP,ARSDT~OO
P

,1

0_)

0'_,-_..

00

21274 Quinta-feira 19
•.

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

I

EMENDA - 0018

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

[

CMPOPF - MENSAGEM 738/99 - CN

PL 011/99-CN

, - - - - - PROJETO I>R l.f.1 NnMERO - - - - - - . ,

N° ll, de 1999 - CN
r-----------------------------TP,~O

r;AOJNA

01

DE

ill

OJ

------------------------------,

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério do Meio Ambiente - Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis, no subprojeto 04.017.0103.4093.0003
Acréscimo:
U.0.44201
Titulo: Implementação de Ações que visam a preservação, conservação c controle do meio
ambiente, no Illuniclpio de ANTONINAIPR
Valor: R$J 50.000,00
ÇauClllamento:
U.0.44201
GND4

Funcional Programática 04.017.0103.4093.0003
Valor: R$150.000,OO

mSTIPIC'Açho - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,

A11icular o Sistema de meio ambiente visando n preservação, conselvação e controle de
recursos naturais renováveis e proteção a fauua e a flora.

I

[

.

ç()1J1~

1522::9
IJATA

[6.08.99

\DEl>UTADOM~~~~=:::------,1 [-PR -I C' pSDB"V(

- . - . -\~J~&~c;:::::J-~\-

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

rLL

Quinta-feira 19 21275

EMENDA - 0019

~~POPF - MENSAGEM 736199 - CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

011/99-CN

PROlllTODELBIN(JMBRO - - - - ,

L--_ _..:.N;..·.-:I:..;:I.:...d::e:..:I~9:;99:...•.-:CN:'::":'_ _ _----I1

~AOJNA

LOI

J}y'

::--J
01 I

,--_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Tl!XW - - - - - - - - - - - - - - - ,

Aorescente-sc ao Programa de Trabalho do Ministério do Melo Ambiente - Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis. no subprojeto 04.017.0103.4093.0003
Acréscimo:
V.0.44201
Titulo: Implementação de Ações que visam 11 preselVnção. conselVnção e controle do meio
ambiente. no municlpio de TOMAZJNAlPR
Valor: R$150.000,00
Çancehunento:
V.0.44201
GND4

Funcional Programática 04.017.0103.4093.0003
Valor: R$150.000.00

JIIRTW(CilÇAo - - - - - - - - - - - - - - ,

Af1icular o Sistema de meio ambiente visando n preselVação, conselVaçfto e controle de
recursos naturais renováveIs e proteçilo a fauna e a flora.
.

[

CÓDl~
IS22!
DATA

r:6.08.99

II.._D_E_P_U_T_A_D_O_MA_N_'(~_M_~OO_O_~_:-_N_~_RN1_'A_H_ _ _ _ _-11 [p~] [ ~~~~)()

\y;~.

]
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21276 Quinta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

'.

Agosto de 1999

EMENDA - 0020
CMPOPF - MENSAGEM 738/99 . CN

PL 011/99-CN

EMENDA A CRÉDITO ADIC10NAL
~--- PROJRTOllELEINIlMERO - - - - ,

N° II,deI999-CN

r------------------------------ THXro -----------------------------,
Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério do Meio Ambiente - Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis, no subprojeto 04.017.0103.4093.0003
~~Q;

.

U,O,44201
Titulo: Implementaçlio de Ações que visam a proservação, conservação e controle do meio
ambiente, no nJUlúcípio de FRANL!ISCO ALVES/PR
Valor: R$150,000,00
Cancelamento:
U.O,44201
GND4
Funcionai Programática 04.017.0103.4093.0003
Valor: R$) 50.000,00

JUSTIPICAÇÀO - - - - - - - - - - - - - - - - ,

Articular o Sistema de meio ambiente visando
recursos naturais renováveis e proteção a fauna e 11 flora.

11

preservação, conservação e controle de

Agosto de 1999

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19 21177

EMENDA - 0021

L- -ill
éMPOPF - MENSAGEM 738/99 - CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

r----

PL 011/99-CN

PROJETO ""Lill NiIMP-RO ~---.

N" li, de 1999'. CN

r;AOINA
DE

.01

O}

r------------------------------1~TO ----------------------------~

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Mhiistério do Meio Ambiente - Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis, nosubprojet<! 04.017.0103.4093.0003
Acréscimo:
U.O.44201
,,;.
Título; Implementação de Ações que visam a prescrvaçBo, conservação'e controle do meio
ambiente, no mun.iclpio de TUNAS DO PARANÁlPR
Valor: R$150.000,OO
CancelamentQ;
U.O.44201
GND4
Funcional Programática 04.017.0 J03 .4093 .0003
Valor: R$150.000,OO

.,
.,

ilJSni'ICAç'ÃO - -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

~

Articular o Sistema de meio ambiente visando a preservação, conservação e controle de
recursos naturais renováveis e proteção a fauna e a flora.

c6r)\(~

[1522-9

~DATA
~6,08.99

, - - _ _ _ _ NOMI! DO PARI.AMi',Nl'AR _ _ _ _ _ _-,

I DEPUTADO MAX ROSENMANN

UF

PARTIDO

I [PR J [ PSDB' J

\~~
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DVUuO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

EMENDA - 0022
CMPOPF - MENSAGEM 738199 - CN

EMh"DA A CRÉDITO ADICIONAL

r----

PL 011/99-CN
VROJ~1'(

N° 11, d. "'"'' - vJ~
r------------------------~o

OI

I)K

õt]

-------------------------,

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do MinistéJio do Meio Ambiente - Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis, no subprojeto 04.017.0103.4093.0003
Acréscimo:
U.O.44201
Titulo: Implementação de Ações que visam li preservação, conservação e controle do meio
ambiente, no municlpio de CORONEL DOMINGOS SOARESIPR
Valor: R$150.000,00
Cancelamento:
U.O.44201
GND4
Funcional Programática 04.017.0 I 03 .4093 .0003
Valor: RSI50.000,00

JllHI'JP/CA~'ÀO - - - - - - - - - - - - - - ,

Articular o Sistema de meio ambiente visando a presclvaçào, cons51vação e controle de
recursos naturais renováveis e proteção a fauna e a flora.

[

cÓl)I(K~

1522.9
DATA

~6,08.99

,--_ _ _ _ _ _ NOMnDOPARLAMENTAR _ _ _ _ _-,

--'I

.....
\ D_E_PUT_AD_O_M_A_X_R_OS_E_NMAN
__
N_ _ _

UI'

[PR

PARTIDO

J [PSDB J

\j::=~\

Agosto de 1999

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19 21279

EMENDA - 0023
CMPOPF - MENSAGEM 738199 - CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

PL 011/99-CN

, - - - - - VROJll'l'()IJ"J-CINÚM~R() - - - - - ,

N° li, de 1999 - CN
,----------------TUlCl'O - - - - - - - - - - - - - - - ,

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério do Meio Ambiente - Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis, no subprojeto 04.017.0103.4093.0003
Acréscimo:
.
V.0.44201
Titulo: Implementaçao de Ações que visam a preservaçao, conservaçfto e controle do melo
ambiente, no municipio de QUATRO BARRASIPR
Valor: R$150.000,OO
CallcelamentQ;
V.0.44201
GND4
Funcional Programática 04.017.0103.4093.0003
Valor: R$150.000,OO

JtJ~'I'Wtci\çÀO

- - - - - -_ _ _ _ _ _ _---,

At1icular I) Sistema de meio ambiente visando a preservação, conservaçfto c controle de
recursos naturais renováveis e proteção a fauna e a flora.

LI_D_E~P_U_T_AD_O_M_~o_~_t~_~_;_:;_~_-A_MA_f.~_'T_AR_ _ _ _ _ _:....:J [p~ J [ ~~;~oo

J_.

\
-- - - --_.-
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EMENDA - 0024
CMPOPF - MENSAGEM 738/99 - CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

II

PL 011/99-CN

. .- -_ _ _ _ HOJIrootLlINlHU'III'O - - - - - - ,

1:.!NSTRUçOesNOVERSO

PLN 11, DE 1999 - CN
fino _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _--,_ _--,

Acrescente-se ao PLN 11. de 1999 - CN. o seguinte subprojeto:
44101 - Ministério do Meio Ambiente, Rec. Hldricos e Amazônia Legal
44201 - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
09.077.0297.3407.0000 - Conservação de Microbacias hidrográficas em Afonso
Cláudio-ES
Esfera: Fiscal Mod. Aplicação: 40 GND: 4 Metas: 01 Manancial preservado
Valor: R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) Fonte: 100

Cancelamentos
44201 - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
04.017.0103.4093.0003 -Implementação e manejo de unidade de conservação
Esfera: Fiscal Mod. Aplicação: 90 Fonte: 100 GND: 3
Valor: R$ 100.000,00 (cem mil reais)

~

_____________________

J~n.c~o

____________________________~

o Rio Guandu banha os municípios de Brejetuba, Afonso Cláudio, Laranja da
Terra e Baixo Guandu. Este municípios, inclusive, constituíram um consórcio para
recuperação do Rio Guandu. Esta Emenda, portanto, visa auferir condições para
que o Município de Afonso Cláudio possa implementar obras de recuperação da
Bacia do Rio Guandu.

CJL.I_______D_;-_PU_~..:.~;.".;"'_O_~_'~_Ã_O_C_O_S_E_R

___
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

Quinta.feira 19 21281

EMENDA - 0025
CMPOPF· MENSAGEM 738/99 • CN

PL 0011/99-CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

I lNSTRUçOes NO VERSO I I

, . . - -_ _ _ _

~rOD'L

•• HI.Itii",.O - - - - - .

PLN 11, DE 1999 - CN
lUTO

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- ,

Acrescente-se ao PLN 11. de 1999 - CN. o seguinte subproieto:
44101 - Ministério do Meio Ambiente, Rec. Hídricos e Amazônia Legal
44201 -Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
09.077.0297.3407.0000 - Conservação de Microbacias hidrográficas em
Brejetuba - ES
Esfera: Fiscal Mod. Aplicação: 40 GND: 4 Metas: 01 Manancial preservado
Valor: R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) Fonte: 100

Cancelamentos

44201 - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
04.017.0103.4093.0003 -Implementação e manejo de unidade de conservação
Esfera: Fiscal Mod. Aplicação: 90 Fonte: 100 GND: 3
Valor: R$ 100.000,00 (cem mil reais)

p -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

j~n'ç~o

___________________________,

o

Rio Guandu banha os municípios de Brejetuba, Afonso Cláudio, Laranja da
Terra e Baixo Guandu. Este municípios, inclusive, constituíram um consórcio para
recuperação do Rio Guandu. Esta Emenda, portanto, visa auferir condições para
que o Município de Brejetuba possa implementar obras de recuperação da Bacia do
Rio Guandu.

DI

L

D_-;.,.:.~_~.:..i~_~_~_·H_~"o_Ã_O_C_O_S_E_R_ _ _......,.JI[~~I[ 'P)
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Agosto de 1999

EMENUA - U026
CMPOPF - MENSAGEM 738/99 - CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

IL

PL 00ll/99-CN

F--~---II>JtOJa'OOI LII JltJ6U'ofI'O - - - - - - ,

1':lNSTRUCOEsNOVERSO

PLN 11, DE 1999 - CN
lUTO

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- ,

Acrescente-se ao PLN 11, de 1999 - CN, o seguinte subprojeto:
44101 - Ministério do Meio Ambiente, Rec. Hídricos e Amazônia Legal
44201 -Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
09.077.0297.3407.0000 - Conservação de Microbacias hidrográficas em Atílio
Vivacqua - ES
Esfera: Fiscal Mod. Aplicação: 40 GND: 4 Metas: 01 Manancial preservado
Valor: R$ 100,000,00 (cem mil reais) Fonte: 100

Cancelamentos
44201 -Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
04.017.0103.4093.0003 -Implementação e manejo de unidade de conservação
Esfera: Fiscal Mod. Aplicação: 90 Fonte: 100 GND: 3
Valor: R$ 100.000,00 (cem mil reais)

r--------------------------'~n.~~o

____________________________,

Com a crescente destruição das matas ciliares nas cabeceiras das principais
nascentes que abastecem a população do município vem, gradativamente, rareando
os recursos hídricos do município. Desta forma, é urgente a preservação dos
mananciais hídricos para o abastecimento de água á população local.

r~olll,--______DEPurADO
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EMENDA - 0027
CMPOPF - MENSAGEM 738/09 - CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

I'I.OD11/99-CN

II'--Flb~I+.-I~4{Nl~-GNI----_..J
~
IMOJI'fO DI LlI NlIMi"RO

l,lNSTRUCOE!; NO VERSO

-

-

~

Pb 111, DEi 1999

CN

lfUO

Acrescente·se ao PLN 11. de 1999 - CN, o seguinte subprojeto:
44101 - Ministério do Meio Ambiente, Rec. Hidricos e Amazônia Legal
44201 - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturab Renováveis
09.077.0297.3407.0000 - Conservação de Microbacias hidrográficas alI\
Colatina - ES
Esfera: Fiscal Mod. Aplicação: 40 GND: 4 Metas: 01 Manancial preservado
Valor: R$ 100.000,00 (cem mil reais) Fonte: 100

Cancelamentos
44201 -Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
04.017.0103.4093.0003 -Implementação e manejo de unidade de com;ervação
Esfera: Fiscal Mod. Aplicação: 90 Fonte: 100 GND: 3
Valor: R$ 100.000,00 (cem mil reais)

Este projeto constitui-se em ações de controle e recuperação da bacia do Rio
Doce no Municipio de Colatina, ES, possibilitando melhorar a qualidade de vida da
população a partir de um meio ambiente mais saudável. Desta forma flstes 1'8r.lIrsOS
destinam-se à recuperação e preservação de mananciais da Bacia do Hio Doc8 qlle
já se encontram com elevado indice de poluição.

21284 Quinta-feira 19

DIARIO DO SENADO FEDERAL

[

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

II

_---------...,

.:.jNSm.UCOEsNOVERSO

Agosto de 1999

EMENDA - 0028
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PL 0011/99-CN

, . . . - -_ _ _ _ AAQ.JI'tOOI L'IMlill:RO - - - - - . . . . . . ,

PLN 11, DE 1999 - CN
TUTO

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _....,

Acrescente-se ao PLN 11, de 1999 - CN, o seguinte subprojeto:
44101 - Ministério do Meio Ambiente. Rec. Hídricos e Amazônia Legal
44201 - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
09.077.0297.3407.0000 - Conservação de Microbacias hidrográficas em Alfredo
Chaves - ES
Esfera: Fiscal Mod. Aplicação: 40 GND: 4 Metas: 01 Manancial preservado
Valor: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) Fonte: 100
CANCELAMENTOS
44201 - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis
04.017.0103.4093.0003 - Implementação e manejo de unidade de conservação
Esfera: Fiscal Mod. Aplicação: 90 Fonte: 100 GND: 3
Valor: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)

~

_________________________

~~n.~~o

___________________________~

As Microbacias hidrográficas do Ribeirão de São Joaquim e Rio Santa Maria
estão situadas à margem do Rio Benevente à montante da cidade de Alfredo
Chaves. Estas Microbacias são constituídas por pequenos produtores rurais onde a
médias das propriedades tem área de 20,42 há. cuja mão de obra predominante é
familiar. Este projeto tem como finalidade a melhoria da qualidade de vida das
lamflia, com a recuperação daquele ecossistema, A área da Microbacia a ser
recuperada é de aproximadamente 8.700 há.
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Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério do Meio
Ambiente _ Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Renovaveis - 44201, o seguinte subprojeto:
04.017.0103.4093.xxxx
ACRl:SCIMO:
UO: 4[1201
Titulo: Implementação de Ações que visam H preservaçfto, conservaçfio e
controle do meio ambiente no municipio de Palmeirlndia-MA.
V~lor: R$ 100.000,00 (cem mil reais)
CANCELAMENTO:
UO: 44201
Funcional Progr&mAtico: 04.017.0103.4093.0003
Valor: R$ 100.000,00 (cem mil reais)
GND: 4

JUSTifiCAÇÃO

Os recursos provenientes dess~ emenda aj\ldBrio no controle, conservação e preservação dos nossos recursos naturais.
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EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

PL 0011/99-CN

PROJETO DE LEI NÚMERO

'---_ _ _ _ _ _-11

N._o1_1:.-,d_e_19_99_"_C_N_-.J1

L..I_ _

Ol_DE_O_1_--l

LI_ _

TEXTO
Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério do Meio Ambiente - lostitoto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis, no subprojeto
04.017.0103.4093.0003.
Acréscimo
U. O. 44201
Titolo: Implementação de Ações que visam a preservação, conservação e controle
do meio ambiente, no município de Tuntum - MA.

Valor R$ 500.000,00
Cancelamento
U. O. 44201
GND:4

Funcional Programática: 04.017.0103.4093.0003
Valor R$ 500.000,00

Justificação
Articular o Sistema de meio ambiente visando a preservação, conservação e
controle de recursos naturais

CÓDIGO

NOME DO PARLAMENI'AR

_RE_M_I_TRlN_T_A~/=---~~,L--~1

D_EP_.

IL..

..-

I
ASSINA

UF

_MA_.....JI

L-I
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EMENDA· 0031
CMPOPF - MENSAGEM 738/99 - CN

PL 0011/99-CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

INSTRUÇÕES NO VERSO I LI_____
P_LN_No_1_'1_/99_"_C_N_ _ _ _- 1! LI_1~P:~:1!..---1
0E

1fXTO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério do Meio Ambiente - 44201

Acrescentar:
UO: 44201
Titulo: Elaboração de Zoneamento de Areas de Proteção Ambiental em Formosa do Rio Preto - BA
Valor: R$ 60.000,00
Funcional Programática: 04.017.0103.4093.0003
Mod: 90
GND:4
Cancelar:
UO: 44201
Funcional Programática: 99.999.9999.9999.0001
Valor: R$ 60.000,00

JUSTIFICAÇAO

Pretendemos elaborar estudos e o zoneamento de áreas de proteção ambientat para preservar e delimitar o pouco que
ainda resta de mata, dando possibilidade aos pesquisadores de novas descobertas.

---'1 I'--______J_A_I_R_;_~_~_P;U_._EHT_.._________'I I SA II,--p_~_A~_'IOO_--,

'--_ê6ÕÍÓÓ
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INSTRUÇÕES NO VERSO
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....J1

LI_1:..::D.::.-E1!...-...J

imO

Acrescente-se ao Programa de Trabatho do Ministério do Meio ambiente· 44201
Acrescentar.
UO: 44201
Titulo: Implementação e Manejo de Unidade de Conservação com Implementação de Infra· Estrutura em
Fonnosa do Rio Preto· BA
.
Valor: R$ 100.000,00
Funcional Programâtica: 04.017.0103.4093.0003
Mod: 90
GND:4
Cancelar:
UO: 44201
Funcional Programâtica: 99.999.9999.9999.0001
Valor: R$100.000,OO

JUSTlflCA

o

. Pretende-se implantar uma Unidade de Conservação com vistas a preservação ambiental, bem como atender, na
questão de suporte à PesquisadoreS 'êa turiStas.

~__OO&OO
____~I ~I
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Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério do Meio Ambiente - 44201
Acrescentar:
UO: 44201
Titulo: Elaboração de Zoneamento de Áreas de Proteção Ambiental em Teodoro Sampaio - BA
Valor: R$ 60.000,00
Funcional Programática: 04.017.0103.4093.0003
Mod: 90
GND: 4
Cancelar:
UO: 44201
Funcional Programática: 99.999.9999.9999.0001
Valor: R$ 60.000,00

Pretendemos elaborar estudos e o zoneamento de áreas de proteção ambientai para preservar e delimitar o pouco que
ainda resta de mata, dando possibilidade aos pesquisadores de novas descobertas.

--l, '-1______-=.J.:.;,A=-r';"'O"-DO-'.~-=Z"_;_EHT_/J\_ _ _ _ _ _ ___'/ I SA 11'-_;_A;_T~_-,
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Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério do Meio ambiente - 44201

Acrescentar:
UO: 44201
Título: Implementação e Manejo de Unidade de Conservação com Implementação de Infra-Estrutura em
Teodoro Sampaio - BA
Valor: R$ 100.000,00
Funcional Programática: 04.017.0103.4093.0003
Mod: 90
GND:4
Cancelar:
UO: 44201
Funcional Programática: 99.999.9999.9999.0001
Valor: R$ 100.000,00

Pretende-se implantar uma Unidade de Conservação com vistas a preservação ambientai, bem como atender, na
questão de suporte á Pesquisadores e a turistas.
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Acrescente-se ao Programa de Trabatho do Ministério do Meio Ambiente - 44201
Acrescentar:
UO: 44201
Titulo: Elaboração de Zoneamento de Áreas de Proteção Ambiental em Aporá- BA
Vator: R$ 60.000,00
Funcionat Programática: 04.017.0103.4093.0003

Mod:90
GND:4

Cancelar:
UO: 44201
Funcional Programática: 99.999.9999.9999.0001
Valor: R$ 60.000,00
GND:3

JUSTlflCAÇAO

Pretendemos elaborar estudos e o zoneamento de áreas de proteção ambiental para preservar e delimitar o pouco que
ainda resta de mata, dando possibilidade aos pesquisadores de novas descobertas.
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Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Minislério do Meio Ambiente - 44201:

Acrescentar:
UO: 44201
Tílulo: Implementação e Manejo de Unidade de Conservação com Implementação de Infra-Estrutura em Aporá -

BA
Valor: R$ 100.000,00
Funcional Programática: 04.017.0103.4093.0003
Mod: 90
GND:4
Cancelar:
UO: 44201
Funcional Programálica: 99.999.9999.9999.0001
Valor: R$ 100.000,00

JUS1!fICAÇ

o

Pretende-se implantar urna Unidade de Conservação com vistas a preservação ambiental, bem corno atender, na
questão de suporte à Pesquisadores e a turistas.
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Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério do Meio Ambiente - 44201

Acrescentar:
UO: 44201
Titulo: Elaboração de Zoneamento de Areas de Proteção Ambientat em Cardeat da Silva- BA
Valor: R$ 60.000,00
Funcionat Programática: 04.017.0103.4093.0003
Mod: 90
GND: 4
Cancelar:
UO: 44201
Funcional Programática: 99.999.9999.9999.0001
Valor: R$ 60.000,00

JUSTlflCAÇ>\O

Pretendemos elaborar estudos e o zoneamento de áreas de proteção ambiental para preservar e delimitar o pouco que
ainda resta de mata, dando possibilidade aos pesquisadores de novas descobertas.
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INSTRUÇÕES NO VERSO

J

PL' 0011/99-CN

-'--'-----'1

p_L_N_N_o:_;'_1't99_"_:C_N_ _

LI_ _ _ _ _

,-1_-,-,1':=E"',-,-1_~

IDTO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério do Meio ambiente -.44201
Acrescentar:
UO: 44201
Titulo: Implementação e Manejo de Unidade de Conservação com Implementação de Infra-Estrutura em
Cardeal da Silva - BA
.
Valor: R$ 100.000,00
Funcional Programálica: 04.017.0103.4093.0003
Mod: 90
GND:4
Cancelar:
UO: 44201
Funcional Programática: 99.999.9999.9999.0001
Valor: R$ 100.000,00

JUS11FlCAÇ... O

- Pretende-se implantar uma Unidade de Conservação com vistas a preservação ambiental, bem como atender, na
questão de suporte à Pesquisadores e a turistas.
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Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério do Meio Ambiente - 44201
Acrescentar:
UO: 44201
Titulo: Elaboração de Zoneamento de Areas de proteçao Ambiental em São Félix do Colibe- BA
Valor: R$ 60.000,00
Funcional Programática: 04.017.0103.4093.0003
Mod:90
GND:4
Cancelar:
UO: 44201
Funcional Programática: 99.999.9999.9999.0001
Valor: R$ 60.000,00

JUSlIJICAÇAO

Pretendemos elaborar estudos e o zoneamento de lireas de proteção ambiental para preservar e delimitar o pouco que
ainda resta de mata, dando possibilidade aos pesquisadores de novas descobertas.
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EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL
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TmO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério do Meio ambiente· 44201
Acrescentar:
UO: 44201
Titulo: tmplementação e Manejo de Unidade de Conservação com Implementação de Infra-Estrutura em São
Félix do Coribe . BA
Valor: R$ 100.000,00
Funcional Programática: 04.017.0103.4093.0003
Mod: 90
GND:4
Cancelar:
UO: 44201
Funcional Programática: 99.999.9999.9999.0001
Valor: R$ 100.000,00

Pretende-se implantar uma Unidade de Conservação com vistas a preservação ambiental, bem como atender, na
questão de suporte á Pesquisadores e a turistas.
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CMPOPF - MENSAGEM 738/99 - CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

PL 0011/99-CN

.--_ _ _ PR()JhíODHI.F.lh'ÚMHHO - - - - - .

N" lI, de 1999 - CN

C'AOINA
01 Df;
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..-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 'I'I\,,'TO - - - - - - - - - - - - - - - - - - .

Acrescente-se ao prO'grama de Trabalho do Ministério dos Transpones, no subprojeto
16.090.0563.1700.0559
Acréscimo:
U.O.39101
Titulo: Ampliação/Conclusão do trecho do contorno Sul de Curitiba/
PR -

Br 277/376

Valor; R$ 2.000.000,00

Cancelamento;
U.O.39101
OND4
Funcional Programática 16.090.0563.1700.0559
Valor; R$ 2.000.000,00

Il'~TlfIÇAÇÀO - - - - - - - - - - - - - - - - - ,

A prosente proposta vis" a melhoria da Rodovia das Cataratas - BR469/PR, no trecho
acima citado. haja vista, a situação precária que se encontra, pela falta de ações de manutenção e
restauração do referido trecho.
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EMENDA - 0042
CMPOPF ., MENSAGEM 738/99 - CN

PL 0011/99-CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

. - - - - - - VROJETO J)B LEI NÚMEKO - - - - - ,

N° lI, de 1999 - CN

r---------------- TRX1O - - - - - - - - - - - - - - - - ,
Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Mlnlstério do Meio Ambiente .' Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis, 110 subprojeto 04,017,0103.4093,0003
Acréscimo'
U,O,44201
Titulo: Implementaç!o de Aç/les que visam a preservação, conservação e controle do meio
ambiente, no municlpio de Colombo /PR
Valor: RS150,000,OO
Cancelamento:
U,O,44201
GND4
Funcionai Programática 04,017,0103.4093,0003
Valor: R$ISO,OOO,OO

1tJ~"IfICAÇÀ()

- - -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-,

Articular o Sistema. de meio anlbiente visando a preservação, conservação e controle de
recursos naturais renováveis e proteçfto a fauna e a flora,

:J I

c6bt
[

NOMe 1>0 l'Al!LJ\MEN'TAR _ _ _ _ _~
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DEPUTADO GUSTAVO FRUET
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EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

, - - - - VROJETO J1B LEI NÚMEIIO - - - - - - " ' \

N° li, de 1999 - CN
~

____- ______________________ Tn~o ____________________________-.

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério do Meio Ambiente •. Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis, no subprojeto 04.017.0103.4093.0003
Acréscjmo:
U.O.44201
Titulo: Implementação de Ações que visam ft preservação, conservaçUo e controle do meio
ambiente, no municlpio de Piraquara !PR
Valor: R$150.000,OO
Cancelamento'
U.O.44201
GND4
Funcional Pl'ogramãtica 04.017.0103.4093.0003
Valor: R$150.000,OO

JIJNTIfICACÀO

Articular o Sistema, de meio ambiente visando a preservação, conservação e controle de
recursos naturais renováveis e proteçfto a fauna e a flora.
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EMENDA - 0044
CMPOPF - MENSAGEM 738/99 - CN

EMENDA A CHÉDJTO ADICIONAL

PL 00ll/99-CN

Acrescente-se ao Progralllo de Tmbnlho rio Ministério dos Transportes, no sllbprojelO
16.090.0563.1700.0559
&;,réscimo;
V.O.39101
Titulo: Restauração do Trecho Foz do Iguaçu ". Parque Nacional das Cataratas - BR469/PR
V~or:R$2.000.00o.00

.r.ll!lçJlJllJll~!!tQ;

lJ.0.39101
GND4
Funcional Programática J6.090.0563 .1700.0559
Valor: R$ 2.000.000.00

A presente proposta visa fi melhoda dn Rodovia dos Cataratas - BR469/PR, no trecho
acima citado, haja vista, fi siWaçi\o prcclÍ!ia quo se mW()JJ!ra, p~la falta de uções de IllUllutOnçi\o e
restauração do referido trecho.
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EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

rl.OOll/99·CN

••. ".~ ."_.... - - - 1'1l()JETO DH LEI NI'lMElto ,---

N" Il,deJ999-CN

'.' 'I'AOINA
[

OI

DF.

AcrcscenhHC no Programa de 'rrubalho do fvji"lstól lu do 1\'1oio Ambiente -' Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis, 110 6\lbplOjeto 01.{)1'7.0103.4093.0003
áÇWs.inJQ;
V.O.4420\
Titulo: Implementação de Ações que visBm fi prescrvnçí\o, consel voçflo c controle do meio
ambiente, no municipio de Cornélio Procópio/P"
Vnlor: R$\ 50.000,00

ClI!lcelalllent o:
V.O.44201
GND4

Funcional Programática
Valor: R$150.000,OO

O~.O 17.0103.4093.0003

111·tic1l18r o Sistema. de meio ambiente visondo
recursos natllrAis renováveis e proteção n fOllnn e a flora.

fi pn,"crl'nç~(), (;<)"";1

vação e controle de

21302
Qllinta.feiro 19
DIÁIUO DO SENADO FEDERAL
Agosto de 1999
..........................
___. _ _ _ _---.:==-=:..:...:.c=-::::..c:....:c:.:.::...:::::..::..::'---_
_ _ _ _--"'-----'-c..:.:..

EMENDA - 0046
CMPOPF • MENSAGEM 738/99 - CN

PL 0011/99-CN

EME.NDA A CRÉDITO ADICIONAL

,.........--- VkOJETOJ)BLEINÚMBkO - - - - - ,

N" li, de 1999-CN
··~

.... - . ·..·--_·_----------TBXlO - - - - - - - - - - - - - - - - ,

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Mlnlstério do Meio Ambiente •. Instituto
nmdlcirQ do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis, 110 subprojeto 04.017.0103.4093.0003

M.wrun,q;
H.O.44201

Tllulo: Implementação de Ações que "isam o preservação, conservação e controle do meio
ambiente, no municipio de Contenda /PR
Vnlor: RSI50.000,OO
ClI!lcelomentQ;
1),0.44201

GND4
Funclonol Programática 04. 017. O103 .4093.0003
Vruor: R$ISO.OOO,OO

...............-----------------------JURTlflCAÇAo - - - -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _-,

Articular o Sistema. de meio ambiente visando a preservaçllo, conservação e controle de
naturais renováveis e proteçfto o fauna e a flora.

f>"Wrr.08

r····....~-----------------------__I

[:.::J G
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

Quinta-feira 19 21303

EMENDA· 0047
CMPOPF - MENSAGEM 738/99 - CN

PL 0011/99-CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL
,.-----

PROJETOJ)BL",NUM~"O

----,

N° Il,de 1999-CN
r--------------------------------Tn~o

-------------------------------,

Acrescente-se 80 Programa de Trabalho do Mlnistério do Meio Ambiente •. Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis, 110 subprojeto 04.017.0103.4093.0003
Acréscimo:
V.O, 44201
Titulo: lmplementoç!o de Ações que visRm R preservação, conservaçfto e controle do meio
ambiente, no municlpio de Campo Magro/PR
Valor: R$150.000,OO
Cancelamento:
V,O, 44201
GND4
Funcional Programática 04.017.0103.4093.0003
Valor: R$I 50.000,00

JURTlf'lCAÇAo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,

Articular o Sistema. de meio anlbiellte visando
recursos naturais renováveis e proteç!o a fauna e a fl0l'8.

I

R

preservação, conservação e controle de

NOMe IlO l'AI<LAMENTM ----------~l

DEPUTADO GUS'rAVO FRUET

". __._. . _----.. :O'(5~ J '

tlr

[PR

J

I' Al\TlIlO

[PMDB

l
_

,1,.. .. ~

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

21304 Quinta-feira 19

,

Agosto de 1999

'

EMENDA - 0048
CMPOPF - MENSAGEM 73&99 - CN

PL 0011/99-CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

. - - - - - PRO)P.TO J)B LEI NÚMERO - - - - ,

N" II,de 1999-CN

...----------------TEXlO

C'AOINA

OI

DF.

~
01

---------------~

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério do Meio Ambiente •. Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis, no subprojeto 04.017.0103.4093.0003
Acréscimo'
U.O.44201
Titulo: ImplementaçDo de Ações que visam ft preservação, conservaçao e controle do meio
ambiente, no municipio de Campina Grande do Sul/PR
Valor: R$150.000,OO
Cancelamento:
U.O.44201
GND4

Func/onal Programática 04.017.0103.4093.0003
Valor: R$150.000,OO

JIJNTlfICAÇÀO - - - - - - - -_ _ _ _ _ _- ,

Articular o Sistema, de meio anlbiente visando a preservação, conservação e controle de
recursos naturais renováveis e proteção a fauna e a flora.

[roU1:J

I

NOMe 1>0 l'ARLAMENTAR _ _ _ _ _----,

.

DEPUT~DO

!'r.Il~:A

~~

GUSTAVO FRUET
ASSINAQ;

;"
0.-I ,À,.I}

\

..

...-

r

lIl'

PR

l

r

I' ARTIIX>

PMDB

.- .. .. -."

....

1

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

Quinta-feira 19 21305

EMENDA·0049

[

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

r-----

CMPOPF - MENSAGEM 738199 - CN
PL 0011/99-CN

~ROIEmJ)BLEINOMBkO

----,

N° li, de 1999· CN

r---------------------------TIOOO--------------------------~

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do MInistério do Melo Ambiente - Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis, no subprojeto 04.017.0103.4093.0003
Acrjscjmo'
U.O.44201
Titulo: Implementaç!o de AçlSea que visam ft prescrvaçao, conservaçao e controle do meio
ambiente, no munlclpio de Cur itiba /PR
Valor: RS150.000,OO
CMcelaroento:
U.O.44201
GND4

Funcionall'rogramt\tica 04.017.0103.4093.0003
Valor: RSJ 50.000,00

JlJNlmCACÀO - - - - - - - - - - - - - - ,

Arlicular o Sistema. de meio ambiente visando a preservaç!o, conservaç!o e controle de
recursos naturais renováveis e proteçUo a fãu"a e a flora.

r

~

C61>1==

~

\

NOMellOl'ARLAMEN'rM

DEPUTADO GUSTAVO FRUET

r

__

plR1tl r:pMI'DARBl1IlO

__ ~

1_

1

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

21306 Quinta-feira 19

Agosto de 1999

EMENDA - 0050
CMPOPF - MENSAGEM 738/99 - CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL
[

INSTRUÇOES NO VERSO

PL 0011/99-CN

_____-11. L
rIPA:"""
11/99
~ ~ I,
I IrL.===~~~~~_-:_-_-_P'_GJ_ET_O_O_E_L!J_H_U_M_"_O
TEXTO

Inclua-se:
24.000 - MinisH!rio da Ciência e Tecnologia.
24.901 - Fundo Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico.
03.010.0055.4475 - Apoio a Projetos na área de Desenvolvimento cientifico e tecnológico.
O seguinte Projeto: Ampliação de incubadora de empresas de tecnologia de ponta do
Instituto Tecnológico de Pernambuco - ITSP.
Valor: R$ 750.000.00
Fonte: 138
GND:4
Cancelamento:
24.000 - Ministério da Ciência e Tecnologia.
24.901 - Fundo Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico.
03.010.055.4475.0003 - Pesquisa e desenvolvimento tecnológico.
Valor: R$ 750.000.00
Fonte: 138
GND:4
r'------------------JU.TI~CAÇAO----------------_,

Esta Emenda visa dar oportunidade a mais profissionais interessados em
montar futuras empresas. criando novos produtos. com tecnologia de ponta. resultando em
desenvolvimento nacional. gerando renda e empregos no país. Solicitamos a aprovação e
liberação desse recurso. pois terá grande alcance social. com profunda repercussão
tecnológica para o Brasil.

r

CÓOKIO

li

HOM' DO P"WI!HTAR

Ir l r
UP

PAAnoo

I

~ L...;.t~.;;.A.;;.R;.:;C;.:;O,;;;S....;;.D,;;;E....;;.JE:.:S:.:U:.:S:..__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____ll!:LJ ~

:\~)..-:- - - - - - - ,
i
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

EMENDA - 0051

L
/,

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

CMPOPF - MENSAGEM 738199 - CN

PL 0011/99-CN

. - - - - - PRO'~;)'1) DE 11<1 NÚMERO - - - - - ,

N° lI, de 1999· CN
,.---_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ TEXTO - - - - - - - - - - - - - - - ,

Acrescente-se 80 Programa de Trabalho do Ministério do Meio Ambiente - Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos RenováveIs, no subprojeto 04.017.0103.4093.0003
Acréscimo;
U.O.44201
Titulo: ImplementaçãO de Ações que visaO! a preservaçfto, conservaçfto e controle do meio
ambiente, no municlpio de RENASCENÇAlPR
Valor: R$ISO.OOO,OO
CancelollJM1Q;
U.O.44201
GND4
Funcional Programática 04.017.0103.4093.0003
VRlor: R$J50.000,OO

JU8TWlCAÇ'\O - - - - - - - - - - - - - - ,

Articular o Sistema de meio ambiente visando a preservação, conservação e controle de
recursos naturais renováveis e proteçfto 8 fauna e a flora.

[

CÓD"H~

1522-9

I DEPUTADO ~~Õ~~~~

I [p~ J [ ~;~kDO J

I 1;~_~_~9_9~____________________. ___~_._~~~S814NA_1'_'RA ~

____________\ ________

~

2t~ Quinta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

~==-_._--

Agosto de 1999

EMENDA" 0052
CMPOPF - MENSAGEM 730/99 - CN

•. EMENDA A CRÉDlTO ADICIONAL

f'L 00ll/99,CN

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério do Melo Ambiente - Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis, no subprojeto 04,017,0103.4093,0003
Acróscimo:
U.O.44201
Titulo: Implementação de Ações que visam a preservação, conservação c controle do meio
ambiente, no município de Pl(~N/PR
Valor: R$150.000,OO
Cancelamento:
U.O.44201
OND4
Funcionai Programática 04,017.0103.4093.0003
Valor: R$150.000,OO

IUSTIFlCAÇÃO

Articular o Sistema do meio Hlllbionic visando
recursos naturais renováveis c proteção a fllllna e fi flom.

"

;

,

OODl(~

[1522-?j

I

[M:'" I

fi

jlresorvaç1!o, conservação e controle de

Agosto de 1999

DIÁRlO DO SENADO FEDERAL

~~~~------------~

Quinu.-fcira 19 21 ~

f'M'ENDA - 0053
CMPOPF - MENSAGEM 738199 - CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

[

PL 0011/99-CN

~-~_.-

PROJi;Hll>llLnI NlIMERO .

~

N" I 1, de 1999 • CN
L -_ _ _

AcrescmÍle-s6 110 Programa de Trabalho do Ministédo do Meio Ambiente - Instituto
Brlwileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis, no subprojcto 04.017.0103.4093.0003

Acrésd[!lQ;
V.0.44201

Titulo: Implementação de Ações que visam a preservaçno, conservação c controle do melo
ambiente, 00 municlpio de MARlLENAIPR
Valor: R$150.000,OO
Ç]!ncoI6l1l~Jl1Q;

U.O.44201
GND4
Funcionul Programática 04.017.0103.4093.0003
Valor: R$150.000,OO

JUSTlnCAçÀO - - - - - - - - - . - - - - - _

Articular o Sistema de meio ambiente visando a preservação, conservação e controle d
recursos llaturais renováveis e proteção Rfauna e 11 flora.

,

.

21310 Quinta-feira 19

Agosto de 1999

DlARIO DO SENADO FEDERAL

EMENDA - 0054
CMPOPF - MENSAGEM 738199 - CN

EMENDA A CRÉD1TO ADICIONAL

PL 0011/99-CN

; -_ _ _ PROIRrOOEI$1 NÚMBllO - - - - ,

N° lI, de 1999 - CN

~A(l)NA ~
01 IlB OI

...--------------'1'= ------------'~~...,
Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério do Meio Ambiente - Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente c dos Recursos Renováveis, no subprojeto 04.017.0103.4093.0003
Acréscilllp:
U.O.44201
Título: lmplcrnentaçao de Ações que visam a presetvaçno, conservaçno e controle do meio
ambiente, no municlpio de LAPAlPR
Valor: R$150.000,OO
Cancelamento.:
U,O,44201
GND4
Funcional Programática 04, O17, OI 03.4093,0003
Valor: R$150,OOO,OO

JI'Sl'lPICIIÇAo - - - - - - - - - - - - - - - ,

Articular o Sistema de meio ambiente visando a preservação, conservação c controle de
recursos naturais renováveis e proteçilo R flIuna e a flora.

NOMBIlOPAlU.AMJ!IITAR _ _ _ _ _---,

c6DlO~
\ DEPUTADOMAXROSENMANN
[1522-9

P

I

I [PR J [p~~~)() J
VI'

----.lI

~L..--~6~~_~~99---L--...-_~\3B----JSINII_nIM_~
__
\

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

Quinta-feira 19 21311

EMENDA - 0055

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

[

CMPOPF - MENSAGEM 738199 - CN

PL 0011/99-CN

.---_ _ _ PROJL>TO IIH LEI NÚMERO - - - - - ,

N° ll,de 1999-CN
r -__~__________-

____________ TRXro--------------------------~

Acrescente-se ao Progranla de Trabalho do Ministério do Meio Ambiente - Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis, no subprojeto 04,017,0 I03 .4093,0003
Acréscimo:
V,0.44201

Titulo: Implementaçllo de Ações que visam a preselvaçílo, conscrvação e controle do meio
ambiente, no Illunicipio de FAXINALlPR
Valor: R$lSO,OOO,OO
Cancelamento:
U,0.44201

GND4
Funcional Programática 04,017.0103.4093.0003
Valor: R$lSO.OOO,OO

JURTlf',eAçÃ()

-----------------~

Articular o Sistema dI) meio ambiente visando a preservaçllo, conservaçllo e controle de
recursos naturais renováveis e proteção a fauna e a f1or8.

r
C6~;99

t'ÓIlI091

1'<22 •9

NOM~J)()rARLAM~NTAR

I DEPUTADO MAX ROSENMANN

I_ IP'R
_
_
W

]

rpPARSDT~DO 1
_

1>_

1---"------ \ S;S~.::...t-J--.:.....'---"

~21~3~12~Qu~m~m~.r.=e~~.~1~9____________~D=VUu~~O~DO~S=E~~ApO~.~F~R=D=ERAL~~________________~A~g~o=slo~d=e~1~99~9
EMENDA - 0056

CMPOPF. MENSAGEM 738/99 - CN

EMENDA A CR1~DITO ADiCIONAL

[

PL 0011/99-CN

. . - - ' - _ - PROW:ro DE 1.1<1 NUMBRO - - - - - - - ,

N° ll,de1999.CN

r------------------------

mXTO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , . - - - - - ,

Acrescente-se 80 Programa de Trabalho do Ministério do Meio Ambiente ..- Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis, 110 subprojeto 04.017.0103 A093 .0003
tWl'ésciolO~

V.0.44201
Titulo: Implementação de Ações que visam a preservação, conservação e controle do meio
ambiente, no municlpio de CAMPINA GRANDE DO SUI/PR
Valor: R$150.000,OO
'

çanceJamÇlJ1Q;
V.0.44201
GND4
Funcional Programállca 04. OJ7. O103 .4093.0003
Valor: R$I 50.000,00

/USTWI(W;AO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,

Articular o Sistema do meio ambiente visRndo a preservaçRo, conservaçllo e controle de
recursos naturais renováveis e proteção a fauna e 1\ flora.

I DEPUTADO MAX ROSENMANN

NUMK IX' YARIAMIlN'rAR

[

1522-9

r:'IATA

I ~6.08.99

Agosto de 1999

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19 21313

EMENDA - 0057
CMPOPF - MENSAGEM 738/99 - CN

EMENDA A CRÉDJTO ADICIONAL

PL 0011/99-CN

.--_ _ _ I'HOmTOI>xl.E1NÍlMJ!RO - - - - - ,

r;AOINA

);l

01 \)}, OJ

N· 11,de1999-CN

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 'l'EXTO - - - - - - - - - - - - - - - ,

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério do Meio Ambiente - Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recl\l'sos Renováveis, no subprojeto 04.017.0103.4093.0003
Acréscimo:
{l.O.44201
TlllIlo: implementação de Ações que visam a preservação, conservação e controle. do meio
ambiente, no municlpio de CERRO AZUL/PR
Valor: R$ISO.OOO,OO
Cancelame!J.IQ;
U.O.44201
GND4
Funcional Programática 04.017. I03.4093. 0003
Valor: R$150.000,OO

°

JllSTlfIC'AÇAo ----.-----.-----~

Articular o Sistema de meio ambiente visando a preservação, conservação e controle de
recursos naturais renováveis e proteção a fauna e a flora.

\

[

CÓDl~

1522::9
DATA

[6.08,99

~----- NOMP.nol'AlIl.AM"N'l'A" _ _ _ _ _ ~

DEPUTADO MAX ROSENMANN

~

[p\Rlf

_

J_ r_ pPASRDJ'slf)() l_

nuUuo DO SENADO FEDERAL

21314 Quinta-feira 19

Agosto de 1999

EMENDA - 0058
CMPOPF - MENSAGEM 738/99 - CN

PL 00ll/99-CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

,--_ _ _ PROm1X>J>ElF.JNJlMERO

---~

N" 11, de 1999 - CN
..-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-

_ _ _ THXTO

-------------+---,

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério do Meio Ambiente - lnstillllo
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis, no subprojeto 04.017.0103.4093.0003
Acréscimo:
U.O.44201

Titulo: Implementação de Ações que visam a preservação, conservação e controle do meio
ambiente, no municlpio de GUAPIRAMAII'R
Valor: R$150.000,OO
Qru)~~

U.0.44201

GND4
Funcional ProgramáticÍI 04.017.0103.4093.0003
Valor: R$150.000,OO
•,
J""JWJeAçAo - - - - - - - - - - - . - - - ,

Articular o Sistema de meio ambiente visando a preservação, conservação e controle de
l'ecursos naturais renováveis c proteçilo a fauna e a fiom.

,

.

I _ ,

[

I

C()JlJtKl....._.

1522-9

~IlA1'A
~6.08.99

NOMP.llOI'AHI.AMEN'l'AH

DEPUTADO MAX ROSENMANN

I. [P'R
_
_
JP

]

r
_

pPARsDTBJDO

J_

_A""go_s_to_d_e_l_99..:.9_ _ _ _ _ _ _ _ _~D::IÁRl..:::::::::O...::D:::O:..:S:::.:E:::N::.AD::::::O:..:FE~D~E~RAL~_ _ _ _ _ _ _ Quinta ·jei", ) 9 2!] ) :i

EMENDA - 0059
CMPOPF - MENSAGEM 738/99 - CN
PL 0011/99-CN

EMENDA A CRÉDITO ADlC10NAL

~

fA

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_TBxm - - - - - - - - - - .

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério do Meio Ambiente- Inr.iiHto
Brasileiro do Moio Ambiente e dos Recursos Renováveis, no subprojelo 04.0J7.0103.4093.0003
A2résclmo:
U.O.44201
Titulo: Implementação dc Ações que visom a preservação, conservação e controle do Indo
ambiente, no municipio de CORNÉLTO PROCÓPIO/PR
Valor: R$150.000,OO
Cancelamento;
U.O.4420)
OND4
Funcional Programática 04.017.0 103.4093.0003
Valor: R$150.000,OO
--------~-----------_

...

-_.~

..-'-'_...

lUSTIFICAÇAo - - - - - - - - -.......-.-,.-..-.--- ......,.-

Articular o Sistema de meio ambiente visando a preservação,
recursos naturais renováveis c proteção a fauna e a nora.

I

cOIlSerV!lçr,) C ÇOlll101e

NOM~IXJPARLAMnNTAR

_D_E_P_U_T_AD_O_MAX
_ _R_O_S_E_N_M_A_NN
_ _ _ _ _ _..JJ

L.

.-------.'\.sSINA'I1IRA

. ______ ,.,.

111'

I

'I'I'II'~
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[_--'l_)I_~_-_-] [~:~r)ü:':]
,_,o_,,_~~_-·c.~.~

\ \ ~__ \Y.NJWJN~t... .. _. __ ....._

21316 Quinta-feira 19
~.---~",~_.~-- -'l--'"<--~-~----_··--

lJIAmo DO SENADO FEDERAL

---

Agosto de 1999

~---~'-~--~~~-~"--_.~---,~~----_._-~------~-----

EMENDA - OOGO
CMPOPF - MENSAGEM 738/99 - CN

PL 0011/99-CN

EMENDA A

cm'mrro ADICIOHAL

I
--1>ÁOINA

C OI

\

IlH

·u

01

Acrescente-sc ao Programa de Trabalho do Ministério do Meio Ambiente .- Instituto
Brasileiro do Meio Ambicllte e dos Hecursos Renováveis, no subprojeto 04.017.0103.4093.0003
AQL~J;lrill2;

\J.0.44201

Titulo: Implementllçho de Ações que visnm « preservação, conservação e controle do meio
ambiente. no municlpio de MANDlRlTUBAlPR
Valor: R$150.000,OO
ftlm<lllli!mílIl\Q;
V.0.44201
GND4
Funcional Progttlmiltica 01.0 í '/.0 10340<)3.0003
Valor: lt$J 50.000,00

AJ1Iolllfl~' o Sistelll~ de meio ambiente vis811do
reoursos naturms renováveIs e prot\lçlio fi fimna c Il flora.

fi

preservação, conservaçlln e controle de
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DIÁRIO DO SENADO FI'lDERAL

Agosto de 1999

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

[

Quinta·feira 19 21317

EMENDA - 0061
CMPOPF • MENSAGEM 738/99 • CN

PL 0011/99-CN

-.: . :. .r. ;RII,deI999-CN
O. ;.).:. HT~O:. .D.:.l . ;.J-l'_.lN_I...:'J~:;:fE_RO_-_-_-_-_-_--'!,-' L
CO ! JIM,)" O~l
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r-_-:_-_-_-_
N°
L.

........_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ rBxm - - - - - - - - - - - - - - - - ,
Acrescente-se ao Pl'Ograma de Trabalho do Ministério do Meio Ambiente .- Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis, no subprojeto 04.017.0103.4093.0003
Acréscimo:
U.0.44201
Titulo: Implementação de Açõos que visam a preservação, conservação e controle do meio
ambiente, no municlpio de QUARTO CENTENARIO/PR
Valor: R$I 50.000,00
Cancelamento:
U.0.44201
GND4
Funcional Programática 04.017.0 \03 .4093 .0003
Valor: R$150.000,OO

ruSTlPleA~'ÀO

-------------"-1

Articular o Sistema de meio ambiente visando a preservol'ílo, conservação e controle de
recursos naturais renováveis e proteção a fauna e a flora.

16: ; "

\,\~~_J\___

_ _L -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

~

Agosto de 1999

EMENDA - 0062

ES . CMPOPF - MENSAGEM 738/99 - CN

,.--_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ l'Jl....-ro

PL 0011/99-CN

----------------,

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério do Meio Ambiente - Instituto
Brasileiro do Melo Ambiente e dos Recursos Renovllveis, no subprojeto 04.017.0103.4093.0003
Alli§mnlO~

V.O.44201
Titulo: ImplementaçIlo de Ações que visam a preservação, conservação e controle do meio
ambiente, no municlpio de SÃO JORGE D'OESTElPR
Valor: RS150.000,OO

Cancelamçnto:
U.O.44201
GND4
Funcional Programlltica 04.017.0103.4093.0003
Valor: R$ISO.OOO,OO

JUSTIFICAÇÃO - - - - - - - - - - - - - - ,

Artloular o Sistema de meio ambiente visando a preservaçlio, conservaçBu e controle de
recursos naturais renováveis e proteçll.o 8 fauna e a flora.

(:ÓJ)K~

[1522-9

~IlATA
~6.08.99

\

NO)J~J)OPARLAMBNTAR
DEPUTADO MAX ROSENMANN

l
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EMENDA - 0063

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

E

[

~

II

CMPOPF - MENSAGEM 738/99 - CN

PL 00ll/99-CN

J

,.-------'ROJ!TOO!LEIHÚM!110

INS.TRUÇOES NO VERSO

.

L._ _ _ _ _ _

~N"~II~.~de~19~9~9_-~CN~______________~
meTO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério do Meio Ambiente - Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis, no subprojeto
04.017.0103.4093.0003
Acréscimo:
Título: Implementação de Ações que visam a preservação, conservação e controle do meio
ambiente, no município de Santana.
Valor: R$ 150.000,00
Cancelamento:
U.044201
GND4
Funcional Programática 04.017.0103.4093.0003
Valor: R$ 150.000,00

,--------- - - - - - - - - - - Jus"F1CAçAo-------------------.,

Articular o sistema de meio ambiente visando a preservação, conservação e controle de
recursOS naturais renováveis e proteção a fauna e a flora.

r-2;6:~O "]LI___________________G_i_H~_:_Ea_~_P_M_B~_O_;_:_:_~_________________~1[~~Jr_;:~~
~

DATA - - - , - - - - - - - - - - - - - . : / : . . . . . . - - - A S S I H A T U R A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

EMENDA - 0064
CMPOPF - MENSAGEM 738/99 - CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

INSTRUÇOES NO VERSO

PL 0011/99-CN

r------I
I

PftOJI!TO DI!! LfJHUIIIVlO

N" li, de 1999-CN

~--~~~~----------~

r:-PÁ.'''~
OI
""OI

TEXTO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério do Meio Ambiente - Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis, no subprojeto
04_017_0103.4093_0003
Acréscimo:
Título: Implementação de Ações que visam a preservação, conservação e controle do meio
ambiente, no municipio Vitória do Jari_
Valor: R$ 150_000,00
Cancelamento:
·U.044201
GND4
Funcional Programática 04.017.0103.4093.0003
Valor: R$ 150.000,00

r - - - - - - - - - - - - - - - - - - J U S T l f K : A C A o _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-,

Articular o sistema de meio ambiente visando a preservação, conservação e controle de
recursos naturais renováveis e proteção a fauna e a flora.

I·
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19 21321

EMENDA. 0065

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

INSTRUçOeS NO VERSO

r

,.-----L
I __-=.;N"~ll~.

CMPOPF - MENSAGEM 738/99 _CN
PL 0011/99-CN

1IIftOJ!TO DlLIIHUMUtO

d=e:..;I.:;99;.:9_-..:CN::.:.._ _ _ _ _ _ _---I

r---------------------------

~

Acrescentecse ao Programa de Trabalho do Ministério do Meio Ambiente - Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis, no subprojeto
04.017.0103.4093.0003

Acréscimo:
Titulo: Implementação de Ações que visam a preservação, conservação e controle do meio
ambiente, no município Ferreira Gomes.
v'alor:R$;'150.0QP,00
Cancelamento:
U.044201
GND4

Funcional Programática 04.017.0103.4093.0003
Valor: R$- 150.000,00

r-----------------Ju.n"CAçAO----------------....,

Articular o sistema de meio ambiente visando a preservação, conservação e controle de
recursos naturais renováveis e proteção a fauna e a flora.

r
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

EMENDA· 0066
CMPOPF - MENSAGEM 738/99 - CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

PL 0011/99-CN

,-----------,
r------INSTRUÇOES NO VERSO I I
.

PRQ,JITODl..,N",,""O - - - - - . . . ,

.....
~
_~N'~I~I.~d~e~19~9~9-_C~N~______________~

r--------------------------------

nno

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério do Meio Ambiente - Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis, no subprojeto
04.017.0103.4093.0003
Acréscimo:
Título: Implementação de Ações que visam a preservação, conservação e controle do meio
ambiente, no município de Pedra Branca.
Valo{~ R$-l5Q.OOO;00
Cancelamento:
D.O 44201
GND4
Funcional Programática 04.017.0\03.4093.0003
Valor:. R$ISO.OOO,OO

, . . . . - - - - - - - -_ _ _ _ _ _ _ _ JUSTlflCAÇAo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- ,

Articular o sistema de meio ambiente visando a preservação, conservação e controle de
recursos naturais renováveis e proteção a fauna e a flora.
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EMENDA - 0067
CMPOPF - MENSAGEM 738/99 _CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

PL 0011199-CN

r - - - - - - - PROJETO DI! lEJ HÚM!RO

INSTRuções NO VERSO

II

L __

-.-;N;.;.'..:I~I.:..:d~e~19;.;.9.:..9_-~CN:.:..:._

_ _ _ _ _ _---'

TEXTO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério do Meio Ambiente - Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis, no subprojeto
04.017.0103.4093.0003
Acréscimo:
Título: Implementação de Ações que visam a preservação, conservação e controle do meio
ambiente, no município Laranjal do Jari.
Valoi.:R$ 15.0.000,00
Cancelamento:
U.044201
GND4
Funcional Programática 04.017.0103.4093.0003
Valor: R$ 150.000,00

r.------------------ J U S T I F l C A C A o - - - - - - - - - - - - - - - - ,

Articular o sistema de meio ambiente visando a preservação, conservação e controle de
recursos naturais renováveis e proteção a fauna e a flora.

rr- . .c~o:~ l

~~

NOME 00 PARUMEHrAR

Gilvam Borges

r l'lG;]AA'1OO
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EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

EMENDA - 0068
CMPOPF - MENSAGEM 738/99 - CN

PL 00ll/99-CN
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I
PftOJETO DE L.EJ HUM!ftO

INSTRUÇOES NO VERSO

.

_

OI

N"ll.deI999-CN

0<01

TEX'O

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério do Meio Ambiente - Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis, no subprojeto
04.017.0103.4093.0003
Acréscimo:
Titulo: Implementação de Ações que visam a preservação, conservação e controle do meio
ambiente, no município de Itaubal.
Valot.. R$ 150.000,00
Cancelamento:
U.O 44201
GND4
Funcional Programática 04.017.0103.4093.0003
Valor: R$ 150.000,00

, - - - - - - - - - - -_ _ _ _ _ _ JUSTlrlCAÇAo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- ,

Articular o sistema de meio ambiente visando a preservação, conservação e controle de
recursos naturais renováveis e proteção a fauna e a flora.
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19 21325

EMENDA - 0069
f

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL
[

lNSTRuçOes NO VERSO

I

L __

CMPOPF - MENSAGEM 738199 - CN

PL 00ll/99-CN

Pll.OJ!TO DI!! U1 HÚM!ftO - - - - - - - - .

N"_I..;I,_d_e_19_99_-_CN
_ _ _ _ _ _ _ _----IJ

r .

J

Á~O~KII_I

~~

TEX'o

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério do Meio Ambiente - Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis, no subprojeto
04_017.0103.4093.0003
Acréscimo:
Título: Implementação de Ações que visam a preservação, conservação e controle do meio
ambiente, através do IBAMNAP.
Valor:R$ 800.000,00
Cancelamento:
U.O 44201
GND4
Funcional Programática 04.017.0 I 03.4093.0003
Valor: R$ 800.000,00

r - - - - - - - - - - - - - - - - - J U S T I F l C A Ç A o - - - - - - - - - - - - -_ _ _---.

Articular o sistema de meio ambiente visando a preservação, conservação e controle de
recursos naturais renováveis e proteção a fauna e a flora.
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

EMENDA" 0070
CMPOPF - MENSAGEM 738/99 - CN

PL 0011/99-CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL
PROJETO DE LEl NUMERO

INSTRUÇÕES NO VERSO

II

L _ _ _ _ _ _1_1I_9_9_"_C_N_ _ _ _ _.....J

PAGINA
I DEI

TEXTO

Incluir na Unidade Orçamentária 4420 I " Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis" IBAMA, o seguinte plano de trabalho:
Funcional: 04.017.0103.4093.XXXX - Implementação e Manejo de Unidade de Conservação em Áreas
de Proteção Amoiental em Mangaratiba - RJ
GND :4
Mod : 40
Fonte: 100
Valor : 500.000,00

CANCELAMENTO
Funcionamento: 99.999.9999.9999.0001 - Reserva de Contingência
GND:O
Fonte: 100
Valor: 500.000,00

JUSTIFICAÇÃO
.

Esta emenda visa alocar recursos para proteção ambiental visando a melhoria da qualidade de vida de
toda a população local e dando a devida proteção necessária a região.

('i,

Di

NOME DO PARLAMENTAR

Au: NIN' N2 é
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

Quinta.feira 19 21327

EMENDA - 0071
~J CMPOPF· MENSAGEM 738199 • CN
PL OOff/99-CN

l

EMENDA A CRtDlTO ADICIONAL

PROJETO DE LEI NUMERO

PAGINA

1lI99 - CN

IDE I

INSTRUÇÕES NO VERSO
TEXTO

Incluir na Unidade Orçamentária 44201 - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - lBAMA, o seguinte plano de trabalho:
Funcional: 04.017.0103.4093.XXXX -Implementação e Manejo de Unidade de Conservação em Áreas
de Proteção Ambiental no Estado da Bahia - BA.
GND :4
Mod : 40
Fonte: 100
Valor : 500.000,00
CANCELAMENTO
Funcionamento: 99.999.9999.9999.0001 - Reserva de Contingência
GND:O
Fonte: 100
Valor: 500.000,00

JUSfIFlCAÇÁO

Esta emenda visa alocar recursos para proteção ambiental visando a melhoria da qualidade de vida de
toda a população local e dando a devida proteção necessária a região.

D
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Agosto de 1999

EMENDA· 0072
CMPOPF - MENSAGEM 738/99 - CN

PL 0011/99-CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

IINSTRUÇOES NO VERSO

I

P_L~_N_N_~~_1_1,~--C-N-----------J1

L-__________

L I_ _

~;~;~;~1__~

TEXTO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério do Meio Ambiente - 44201
Acrescentar:
UO: 44201
Titulo: Elaboração de Zoneamento de Areas de Proteção Ambiental em Rio Contas- BA
Valor: R$ 60.000,00
Funcional Programàtica: 04.017.0103.4093.0003
Mod: 90
GND:4
Cancelar:
UO: 44201
Funcional Programàtica: 99.999.9999.9999.0001
Valor: R$ 60.000,00

JU5lIfICAÇAO

Pretendemos elaborar estudos e o zoneamento de àreas de proteção ambiental para preservar e delimitar o pouco que
ainda resta de mata, dando possibilidade aos pesquisadores de novas descobertas.

ê6õico

DATA

17108199

Agosto de 1999

Quinta-feira 19 21329

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

[

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

EMENDA - 0073
CMPOPF - MENSAGEM 738/99 - CN

PL 0011/99-CN

o0E

IINSTRUÇOES NO VERSO

I l. 1_____P_L_N_N

1_1_'i99_:c_N_ _ _ _--'1 '1--......:...;1':::.=:,-,-1_-,

Tm.

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério do Meio ambiente - 44201
Acrescentar:
UO: 44201
Titulo: Implementação e Manejo de Unidade de Conservação com Implementação de Infra-Estrutura em
Rio Contas - BA
Valor. R$ 100.000,00
Funcional Programática: 04.017.0103.4093.0003
Mod: 90
GND:4
Cancelar:
UO: 44201
Funcional Programática: 99.999.9999.9999.0001
Valor: R$ 100.000,00

Pretende-se implantar uma Unidade de Conservação com vistas a preservação ambiental, bem como ater,uer, na
questão de suporte à Pesquisadores e a turistas.

DA'A

17/08/99

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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Agosto de 1999

EMENDA - 0074
I

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

[

CMPOPF· MENSAGEM 738/99 - CN

PL 0011/99-CN

RO

I INSTRUÇÕES NO VERSO

I

LI_____P_LN_N'._01_1'_i99-__C_N_ _ _ _....J11L_1!..':'::=...:1!..-....J
TEXTO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério do Meio Ambiente' 44201:
Acrescentar:
UO: 44201
Titulo: Implementação e Manejo de Unidade de Conservação com Implementação de Infra-Estrutura em Poções
-BA
Valor: R$ 100.000,00
Funcional Programática: 04.017.0103.4093.0003
Mod:90
GND:4
Cancelar:
UO: 44201
Funcional Programática: 99.999.9999.9999.0001
Valor: R$ 100.000,00

JUSTIFItA

o

Pretende-se implantar uma Unidade de Conservação com vistas a preservação ambiental, bem como atender, na
questêo de suporte à Pesquisadores e a turistas.

DATA

17/08/99

"'"'

DVUuODOSENADOFEDERAL

Agosto de 1999

Quinta.feira 19 21331

EMENDA - 0075
CMPOPF· MENSAGEM 738/99 • CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

I

INSTRUÇÕES NO VERSO

I

Pl 00111990CN

P_tN_No_0E1_1_199_~_C_N_ _ _ _._J1

L I_ _ _ _ _

!_-,-1'..::::E::..!"'1_...J

,mo

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério do Meio Ambiente· 44201
Acrescentar:
UO: 44201
Titulo: Elaboração de Zoneamento de Areas de Proteção Ambientat em Poções· BA
Valor: R$ 60.000,00
Funcional Programática: 04.017.0103.4093.0003
Mod: 90
GND:4
Cancelar:
UO: 44201
Funcional Programática: 99.999.9999.9999.0001
Valor: R$ 60.000,00
GND:3

JUSTIfItA

o

Pretendemos elaborar estudcE e o zoneamento de áreas de proteção ambiental para preservar e delimitar o pouco que
ainda resta de mata, dando possibilidade aos pesquisadores de novas descobertas.

17/08/99

j
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EMENDA - 0076
CMPOPF - MENSAGEM 738/99 - CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

PL 0011/99-CN

r---------------'l'i'lCI'O - - - - - - - - - - - - - - - - ,

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério do Meio Ambiente - Instituto
Brasileiro do Melo Ambiente e dos Recursos Renováveis, no subprojeto 04.017.0103.4093.0003
Acréscimo'
V.O.44201
Titulo: Implementação de Ações que visam a preservação, conservaç!o e controle do meio
ambiente, no município de
GUARANI AÇU
Valor: R$ _150.000,00
Cancelamento:
V.O.44201
GND4
Funcional Programática 04.017.0103.4093.0003
Valor: R$ - 1 50.000,00

.IIISTlrICA~·ÀO - - - - - - - - - - - - - - - ,

Articular o Sistema de meio ambiente visando a preservaç!o, conservação e controle de
recursos naturais l'enováveis e proteção a fauna e a flora.

[:~:I(K'J
IlA'I'i\

16.08.99

NOME DOPARI.AMf.NTM

HERMES PARCIANELLO
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EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

~ROJ)';TO l)f.I.EI NÚMERO - - - - ,

N° li, de 1999 - CN

ct

OlNA

O]

DE

)ll

Ol

- - - - - - - - - '1'1;)('11> - - - - - - - - - - - - - - - - ,

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério do Meio 'Ambiente - Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos R.ecursos Renováveis, no subprojeto 04.017,0103.4093,0003
Acréscimo'
U,O.44201

Título: Implementação de Ações que visam a preservação, conservaçao e controle do meio
runbiente, no município de NOVA LARANJEIRAS
Valor: R$ -500.000,00
Cancelamento:
U.O.44201

GND4
Funcional ProgramlÍtica 04.017.0103.4093,0003
Valor: R$ -500.000,00

JlISTIPICAÇ'ÃO - - - - - - - - - - - - - - - .

Articular o Sistema de meio ambiente visando a preservaçBo, conservação e controle de
recursos naturais renováveis e proteção a fauna e a flora.

______

NOMEDOPARIAMf,NTAR

HERMES PARCIANELLO

lIl'

[PR

J

I' AR'I1IX)

[PMDB

J

21334 Quinta-feirn 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

-----~,-~--.__-t___---------------------------=----

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

r-:
L

EMENDA - 0078
CMPOPF - MENSAGEM 738/99 - CN

PL 0011/99-CN

r - - - - - PNOl,-:mllf,l,tINUMERO - - - - ,

N° li, de 1999 - CN

r;AOINA

OI

DF.

~

Ol

,----------------'I'Ii.WO - - - - - - - - - - - - - - - - ,

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério do Meio 'Ambiente - Instituto
Brasileifo do Melo Ambiente e dos Recursos Renováveis, no subprojeto 04.017.0103.4093,0003
~Q;

1].0.44201

mujo: Implementação de Ações que visam a preservação, conservação e controle do meio
IImbiente, no município de RIO BONITO 00 IGUAÇU
VlIlor: R$ -500.000,00
Cancelamento:
V.O.44201

GND4
Funcional Programática 04.017.0103.4093.0003
Valor: R$ -500.000,00

--------------------------------------------Jl.ISTlrleAç·ÃO - - - - - - - -_ _ _ _ _ _--,

Articular o Sistema de meio ambiente visando a preservação, conservação e controle de
recursos naturais renováveis e proteção a fauna e a flora.

[

(:OD!Otj
448

r------

"'''OO''M''~~

J--[ •.

"~"'"' I

Agosto de 1999

DuUuODOSENADOFEDERAL

Quinta-feira 19 21335

EMENDA - 0079
CMPOPF - MENSAGEM 738/99 _ CN
PL 0011/99-CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

I

, - - - - PROJf.TODP.IXINÚMfRO - - - - - ,
L -_ _ _ .~N_·~1~I,~dr.\~9~99~.C~N~______~

iil

~AOINA
OI DE 01

, - - - - - - - - - - - - - - - - 'l'I;~J" - - - - - - - - - - - - - - - . . . . ,

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério do Meio Ambiente - Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis, no subprojeto 04.017.0103.4093.0003
Acréscimo'
V.O.44201
Título: Implementação de Ações que visam a preservação, conservação e controle do meio
ambiente, no município de NOVA AURORA PR
Valor: R$
-185.000,00
Cancelamento:
V.O.44201
GND4
Funcional Programática 04.017.0103.4093.0003
Valor: R$
-185.000,00

.11.ISTJrI(;A~·Ã()

-

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- ,

Articular o Sístema de meio ambiente visando a preservaçao, conservação e controle de
recursos naturais renováveis e proteção a fauna e 8 flora.

[:~:I(J(~
DA'!'A

~6.08.99

I"'ME OOPARI.AMf,NTAR _ _ _ _ _--,

HERMES PARCIANELLO

Agosto de 1999

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

21336 Quinta-feira 19

EMENDA - 0080
CMPOPF - MENSAGEM 738/99 _CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

I

PL 0011/99-CN

PRO!f.TO llf.l,El NÚM~RO - - - - - - ,

N° II.deI999-CN

r:AOIN~
OI

)]l

DE 01

r--------------- 'I'I:XI'O - - - - - - - - - - - - - - - - ,
Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério do Meio Ambiente - Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis. no subprojeto 04.017.0103.4093.0003
A!;r~sçimo:

U.0.44201
Título: Implementação de Ações que visam a preservação. conservação e controle do meio
ambiente. no município de CANTAGAlO
PR
Valor: R$ 500.000.00

Qlncelamento:
U,O, 44201
GND4
Funcional Programática 04.017.0103.4093.0003
Valor: R$ 500.000.00

JlISTIFJCA~'Ã() - - - - - - - - - - - - - - - - - ,

Articular o Sistema de meio ambiente visando a preservação. conservação e controle de
recursos naturais renováveis e proteção a fauna e a flora.

[ ;;:10(']

E·99

IWMEOOPARI.AMENTAR _ _ _ _ _---.,

h

''''''IX)

HERMES PARCIANElLO _____________~~-i~~~ [P'MnAOB
_ ,.,
_
1
L~~~~~~~~~~

DATA

--~--------------------------~

Quinta-feira 19 21337

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

I:
L

EMENDA - 0081
CMPOPF - MENSAGEM 738/99 - CN

PL 0011/99-CN

~ROJP:roll~I.tINUM~RO - - - - - ,

~AOINA

I L__OI

N° t I, de 1999 - CN

DF.

--1

O!

,..-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 'I'I:X'I'O - - - - - - - - - . - - - - - - - ,

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério do Meio 'Ambiente - lnstituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis, no subprojeto 04,017,0103.4093.0003
Acréscjmo'
U.O.44201
Título: Implementação de Ações que visam a preservação, conservaçlo e controle do meio
ambiente, no município de SANTA TEREZA DO OESTE
PR
Valor: R$ -200.000. DO
Cancelamento:
U.O.44201
GND4
Funcional Programática 04.017.0103.4093,0003
Valor: R$ -200.000.00

J1.ISTIPICAÇ'ÂO - - - - - - - - - - - - - - - ,

Articular o Sistema de meio ambiente visando a preservaÇao, conservação e controle de
recursos naturais renováveis e proteção a tàuna e a flora,

[:;:I(J(~

_ _ _ _ _ NOMEOOPARI.AMP,NTAR

l'A!l'nf)()

..,..v '-__-" [PI'IOB

'-_H_E_R_I'I..;,E.;...S_P_A_R__C:.;I:..A__N:.:E:.:L:.:L;.:O_ _ _ _ _ _ _ _

IlATA

16,08.99

>

J

Agosto de 1999

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

21338 Quinta-feira 19

EMENDA - 0082
CMPOPF - MENSAGEM 738/99 - CN

PL 001 f/99oCN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

~--- f ROJIITO Df.J,EI NÚMERO - - - - ,

ND li, de 1999 - CN
,..-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 'I'J::XIQ - - - - - - - - - - - - - - - - ,

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério do Meio 'Ambiente - Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente c dos Recursos Renováveis, no subprojeto 04,01:7,0103.4093,0003
Acréscimo;
U.O.44201

Título: Implementação de Ações que visam a preservação, conservaçao e controle do meio
Rmbiente, no município de CAPITAO LEONIDAS MARQUES PR
Valor:R$ -150.000,00
Çancelamento:
U.O.44201

GND4
Funcional Programática 04,017.0103.4093.0003
Valor: R$ -150.000,00

Jl.ISTIPlCAÇ·ÃO - - - - - - - - - - - - - - - - ,

Articular o Sistema de meio ambiente vísando a preservação, conservação e controle de
recursos naturais renováveis e proteção a fauna e a flora,

NOME DO PARI.AMF.NTAR

HERMES PARCIANELLO

IC J

._~'~6?'

lIl'

PR

I' AR'nIX)

[PI'IDB

J

I

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

r-::
L

EMENDA - 0083
CMPOPF - MENSAGEM 738/99 - CN

Pl 0011l9SoCN

. - - - - - PKlll1\TO D~ 1,1;1 NUM.KV _.

N_O_ll~,d~e_19_99_-_CN
______~1

L -_ _ _ _

Quinta-feira 19 21339

\

OI

DF.

OU

...-----·----------'j"J;X"I'O ---,-------------,
;Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério do Meio 'Ambiente - lnstituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis. no subprojeto 04.017.0103.4093.0003
Acréscimo:
U.O.44201

Titulo: Implementação de Ações que visam a preservação. conservaç!o e controle do meio
ambiente. no municipio de QUEDAS DO IGUAÇU
PR
Valor: R$ -200.000,00
Cancelamento:
U.O.44201

GND4
Funcional Programática 04.017.0103.4093.0003
Valor: R$ -200.000,00

JlfSTlPICA~'Â" - - - - - - - - - - - - - - - ,

Articular o Sistema de meio ambiente visando a preservaç!o. conservaçilo e controle de
recursos naturais renováveis e proteção a fauna e a flora.

---

NllMEDOPARIAMF.NTAR

HERMES PARCIANELLO

I,~)::A

~.99
--~------------~~--------------~

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

21340 Quinta-feira 19

Agosto de 1999

EMENDA - 0084
CMPOPF - MENSAGEM 738/99 - CN

PL OD11/99-CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

, - - - - - PR{}J~'rol)f.I,f.INÚMERO ---~

N° li, de 1999· CN

r;AOINA
OI DE

>il

01

..----------------'l'IiXJ'O - - - - - - - - - - - - - - - . . . . . ,

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério do Meio 'Ambiente - lnstituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis, no subprojeto 04.011.0103.4093.0003
Acréscimo'
U.O.44201

Título: Implementação de Ações que visam a preservação, conservaçKo e controle do meio
ambiente, no município de TRES BARRAS DO PARA NA
PR
Valor: R$ 150.000,00
Cancelamento:
U.O.44201

GND4
Funcional Programática 04.017.0103.4093.0003
Valor: R$ 150.000.00

.lllSTlPl(;A~·ÀO

-

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _--,

Articular o Sistema de meio ambiente visando a preservaçâo, conservação e com role de
recursos naturais renováveis e proteção a fauna e a flora.

[:::IO<~

''''ME DOPARI.AMF.NTAR _ _ _ _ _--,

R:.:.:C::..I:.:A:.:.N:.:.E~L~L:::O:......._ _ _ _ _ _ _-.J ,~"-_..J

L.:.H:.:;E;.:;R.:..:M:.:;E.::S...;..P:..:.A

I J~~;99__

J' AR'!1IJ()

[PMDB

~ ~~~._~~_.~.:.~~~~/-----------

L -____________
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..._..__
.. __._
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J

Quinta-feira 19 21341

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

EMENDA - 0085
CMPOPF - MENSAGEM 738/99 - CN

PL 00ll/99-CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

PR()J~TO Df. I,EI NÚMERO - - - - - - ,
L -_ __N° 11. de 1999 - CN

r;AOlNA

OI

DE

>i"l

01

.--_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 'l'I<XIO - - - - - - - - - - - - - - - - ;

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério do Meio 'Ambiente - Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis. no subprojeto 04.017.0\03.4093.0003
Acréscimo:
U,O.44201
Título: Implementação de Ações que visam a preservação, conservaç~o e controle do meio
ambiente. no município de GOIOERE
PR
Valor: R$ -250.000,00
Cancelamento:
U.O.44201
GND4
Funcional Programática 04.017.0103.4093.0003
Valor: R$ -250.000,00

.Tl.ISTIFICA~·À() - - - - - - - - - - - - - - - ,

Articular o Sistema de meio ambiente visando a preservaçao. conservação e controle de
recursos naturais renováveis e proteção a fauna e a flora.

[ :~:ICi(~
IlATA

~6,08.99

. - - -_ _ _ NUME OOPARI.AMf.NTAR _ _ _ _ _ _ _---.

HERMES PARCIANELLO

~t:7
L

I

---------

Agosto de 1999

DUUuODO SENADO FEDERAL

21342 Quinta-feira 19

~

E

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

EMENDA - 0086
CMPOPF - MENSAGEM 738/99 - CN

PL 0011 /99-CN

, . . - - - - PRO)I\TOD~J.EJNÚMERO --~~

N° lI, de 1999· CN
.---_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 'I'fi)C/'O - - - - - - - - - - - - - - - - ,

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério do Meio -Ambiente - Instituto
Brasileiro do Melo Ambiente e doa Recursos Renováveis, no subprojeto 04.017.0103.4093.0003
Acréscimo'
U.O.44201
TftuJo: Implementação de Ações que visam a preservação, conservaçâo e controle do meio
ambiente, no municlpio de
SAO MIGUEL 00 IGUAÇU
PR
Valor: R$ -250.000,00
Cancelamento:
U.O.44201
GND4
Funcional Programática 04.017.0103.4093.0003
Vruor:R$ -250.000,00

JUSTifICAÇÃO - - - - - - - - - - - - - . . . . . ,

Articular o Sistema de meio ambiente visando a preservaçâo, conservação e controle de
recursos naturais renováveis e proteção a fauna e a flora.
:

_
[4

CÓ4DBI(J(~

~

rI- - - - - NO~\EOOPAR/.AMF.NTAR

_

HERMES PARCIANELLO

I

lIl'

[PR

J

r,un1l)O

[PMOB

r;~~~~~99--rl_~.~~====-----~~
~
L
~$z:;;.z:t-'---

J

Quinta-feira 19 21343

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

~

ESF

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

EMENDA - 0087
CMPOPF - MENSAGEM 736/99 - CN

PL 0011/99-CN

J

,---------------'I'I<"TO - - - - - -

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério do Meio Ambiente - lnstituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis, no Bubprojeto 04.017.0103.4093.0003
Acréscjmo'
V.O.44201

Título: Implementação de Ações que visam a preservação, conservaçRo e controle do meio'
ambiente, no municipio de IGUATU
PR
Valor: R$ =55.000,00
Cancelamento:
V,O.44201

GND4
Funcional Programática 04.017.0103.4093.0003
Valor: R$ =55.000,00

nJSTIPICA~'Ã() - - - - - - - - - - - - - - - ,

Articular o Sistema de meio ambiente visando a preservaç!o, conservação e controle de
recursos naturais I'enováveis e proteção a fauna e a flora.

[:::IO!~
DATA

16,08.99

~(I~lEDOPARI-AMP,NTAR _ _ _ _ _~

HERMES PARCIANELLO

!---..,--_--' r'pfMAAoB'I1D()

_

_

1_

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

21344 Quinta-feira 19

Agosto de 1999

EMENDA. 0088
CMPOPF - MENSAGEM 7

PL 0011/99-CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

38/99 - CN

I Lr

PROJJ\TOI)~JXJNÚMERO - - - - ,

N° 1I, de 1999· CN

'ili' DF.

:-:I

OI ,

....---------------'l't:X'I'O - - - - - - - - - - - - - - - - ,
Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério do Meio 'Ambiente - Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis, no subprojeto 04,OI~.OI03.4093.0003
Acréscimo:
U.O.44201
Título: Implementação de Ações que visam a preseIVação, conseIVaçfto e controle do meio
ambiente, no municlpio de JURANDA
PR
Valor: R$ -150.000,00
Cancelamento:
U.O.44201
GND4
Funcional Programática 04.017.0103.4093.0003
Valor: R$ -150.000,00

JtrSTlPICA~'ÀO - - - - - - - - - - - - - - - - ,

Articular o Sistema de meio ambiente visando a preseIVaçfto, conselVação e controle de
recursos naturais renováveis e proteção a fauna e a flora.

[4~rJ(~ '--~~~~~~~~~
HERMES PARCIANELLO _________J/~~~~ípM-DB
L
'1_
--,_.

JIATA

16.08.99

NUMEDOPARJ.AMP.NTAR

r ...."IJ()

Agosto de 1999

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

I:

Quinta-feira 19 21345

I::Mê:NOA • 0089
CMPOPF - MENSA

LPl0011199-CN GEM 738199 - CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

PROJF.TOI)f.J,EJNÚMERO - - - - ,

N° li, de 1999 - CN

\

r

::I
OI

DE

OJ

I

r----------------- ....Xl'-' - - - - - - - - - - - - - - - - ,
Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério do Meio 'Ambiente - Instituto
Brasileiro do Melo Ambiente e dos Recursos Renováveis, no 8ubprojeto 04.017.0103.4093.0003
Acréscjmo'
V.0.44201
Título: Implementação de Ações Que visam a preservação, conservação e controle do meio
ambiente, no município de CAMPINA DA LAGOA
PR
Valor: R$ -500.000,00
Cancelamento:
V.0.44201
GND4
Funcional Programática 04.017.0103.4093.0003
Valor: R$ - 500.000,00

.11.1STIPJCAÇ·ÃO - - - - - - - -_ _ _ _ _ _ _- ,

Articular o Sistema de meio ambiente visando a preservação, conservação e controle de
recursos naturais renováveis e proteção a fauna e a flora .

. - - - - - - - NOMEDOPARI.AMF,NTAR

HERMES PARCIANEllO

r

I [PRJ[PM-;;B'~ J
lll'

''''Il n

,)

~_S~IN~A.I~"~RA~
,,=~'~~~~--)--_______

__________

DVUuODOSENADOFEDERAL

21346 Quinta-feira 19

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

r-:L

Agosto de 1999

EMENDA. 0090
CMPOPF_ME
Pl 0011/99.{;~SAGEM 738/99 - CN

, . - - - - PROJf.TOIlRJ.f.INÚMERO--

N_·_l_I,~d_e_19_99_._C_N______~1

L -_ _ _ _

I

OI

DE

õl']

;----------------WXI'O ----------------,

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério do Meio 'Ambiente - Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis, no subprojeto 04.017.0103.4093.0003
Acréscimo:
U.O.44201

Título: Implementação de Ações que visam a preservação, conservaçfto e controle do meio
ambiente, no município de CATANDUVAS
PR
Valor:R$ -350.000,00
Cancelamento:
U.O.44201

GND4
Funcional Programática 04.017.0103.4093.000J
Valor: R$ -350.000,00

JtJSTlflCA~'Ã()

- - - - - - - -_ _ _ _ _ _-,

Articular o Sistema de meio ambiente visando a preservaçl!o, conservação e controle de
recursos naturais renovAveis e proteção a fauna e a flora.

- - - - - - NOMEDOPARJ.AMF.NTAR

,--,;,;H..:E,;,;R,;,;M..:E..:S_P~A~R~C::..I:.:A.:.:.N:.:E:.:l:.:l:.:O:.....-_ _ _ _ _ _ _...)---t::...':"':":--.J [

"AlfJll)()

PMDB

J

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

Quinta-feira 19 2 \3'VI

EMENDA - 0091
CMPOPF - MENSAGEM 730199 - CN

PL 0011/99-CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL
,.-_ _ _

rROJRTOD~JXJNúM~RO

----..,

N° II,deI999-CN
,--_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 'I'IXI'O - - - - - - - - - - - - -

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério do Meio 'Ambiente - lnstilUto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis, no subprojeto 04.017.0103.4093.0003
Acréscimo'
U.O.44201

Título: Implementação de Ações que visam a preservação, conservação e controle do meio
ambiente, no município de NOVA CANTU
PR
Valor: R$ -350.000,00
Cancelamento:
U.O.44201

GND4
Funcional Programática 04.017.0103.4093.0003
Valor: R$ --:350.000,00

JlfSTJFICA~'Ã() - - - - - - - - - - - - -

ArticulaI' o Sistema de meio ambíente visando a preservação, conservaçÍlo e cOnlrolc de
recursos naturais renováveis e proteção a fauna e a flora.

Ir~o=---------------------------------r4Ç4D81Cl<~
N()MEDOPARI.AMf.NTAR _ _ _ _ _ _~
UI'
l' • .. ·11IX)

L

.-J I. -.;. H. :;E.:.;R.:.;M. :;E.:.S-:. . P:.:.AR:.:.c:. r:.:A.:.:N:.:E:.:L:. :L:. :O~_ _ _ _ _ _ _-.J1

0~:~~~99
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_____'~&~L-___-_ .____.
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' - - _ - L -_ _ _ _ _ _

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

21348 Quinta-feira 19

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

I:

L'

Agosto de 1999

EMENDA - 0092
CMPOPF - MENSAGEM 738/99 - CN

PL 0011/99-CN

rROJf.TO PP- LEI "UM~RO - - - - ,

r----"AOINA

::...de~I_9_99_-C.:...N_ _ _ _-'I LOl

L-_ _ _N_o_11..:,.,

DE

:-:-l
I

OI

,.-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 'fJ<Xl'O - - - - - - - - - - - - - - - - ,

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério do Meio Ambiente - lnstituto
Brasileiro do Melo Ambiente e dos Recursos Renováveis, no subprojeto 04.017.0103.4093.0003
Acréscimo:
U.O.44201
Titulo: Implementação de Ações que visam a preservação, conservaçâo e controle do meio
ambiente, no municipio de I'IARILENA PR
Valor: R$ -220.000,00
Cancelamento:
U.O.44201
GND4
Funcional Programática 04.017.0103.4093.0003
Valor: R$ -220.000,00

IlISTlPICAÇ'ÃO - - - - - - - - - - - - - - - ,

ArticulaI' o Sistema de meio ambiente visando a preservação, conservação e controle de
recursos naturais I'enováveis e proteção a fauna e a flora.

[:~:I(J(~
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Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério do Meio 'Ambiente - Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos R.ecursos Renováveis, no 8ubprojeto 04.011.0103.4093.0003
Acréscimo'

U.O.44201
Titulo: Implementação de Ações que visam a preservação, conservaçao e controle do meio
ambiente, no município de SANTA CRUZ DO 1'I0NTE CASTELO PR
Valor: R$ _500.000,00
Cancelamento:
U.O.44201
GND4
Funcional Programática 04.017.0103.4093.0003
Valor: R$ _ 500.000,00

)lISTIFJCA~'À()

Articular o Sistema de meio ambiente visando a preservacao, conservação e controle de
recursos naturais renováveis e proteçiio a fauna e a flora.

[:~;1(J(~

I-mME DOPARI.AMENTAR

IlATA
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Agosto de 1999

EMENDA - 0094

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

CMPOPF - MENSAq,F.M 7J8I99 _ CN
PL 00l1/99-CN

, . . - - - - PROlP.TOD~JJlJNÚMERO - - - - - ,

J

ND 11, de 1999 - CN
, -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ '1'lOCl'O - - - - - - - - - - - - - - - - ,

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério do Meio :Ambientc - Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis, no subprojeto 04.01~.OI03.4093.0003
Acréscimo'
V.O.44201
Titulo: Implementação de Ações que visam a preservação, conservação e controle do meio
ambiente, no municipio de
FOZ DO IGUAÇU
Valor: RS -750.000,00
Cancelamento:
V.O.44201

GND4
Funcional Programática 04.017.0103.4093.0003
Valor: R$ -750.000,00

JVSTlPICA~'ÃO - - - - - - - - - - - - - - - ,

Articular o Sistema de meio ambiente visando a preservação. conservação e controle de
recursos naturais renováveis e proteçilo a fauna e a flora.

[:::JO(~

.--_ _ _ _ _ lwMEDOPARI.AMP,NTAR _ _ _ _ _- ,

HERMES PARCIANELLO

IlATA

J6.08.99

--.---------=-=..tfL

Agosto de 1999

DVUuODOSENADOFEDERAL

Quinta-feira 19 21351

EMENDA - 0095

~

CMPOPF - MENSAGEM 738/99 - CN

PL 0011/99-CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL
r-----

rNOJ)'.TOIlf,J.EINUM~Kll
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N° 11, de 1999 - CN

r-"I\UINA

I

OI

PF.

:-:-l

I

Ol

,--------------Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério do Meio 'Ambiente - Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis, no 8ubprojeto 04.017.0103.4093.0003
Acréscimo:
U.0.44201
Titulo; Implementaçllo de Ações que visam a preservação, conservaçao e controle do meio
ambiente, no município de LARANJEIRAS DO SUL
Valor: R$ -500.000,00
Cancelamento:
U.0.44201
GND4
Funcional Programática 04.017.0103.4093.0003
Valor: R$ -500.000,00

.11.'STIPICAÇ'ÀO - - -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _---,

Articular o Sistema de meio ambiente visando a preservação, conservação e controle de
recursos naturais renováveis e proteção a fauna e a flora.

[ :;:ICI(~
~~:~~~99

. -_ _ _ _ _ ImMEDOPARI.AMRNTAR _ _ _ _ _--,

lll'
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Agosto de 1999

EMENDA - 0096

E

CMPOPF - MENSAGEM 738/99 - CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

PL 0011/99-CN

PROJETO DE LEI NUMERO

PAGINA

ll/99 - CN

tOEI

INSTRUÇÕES NO VERSO
TEXTO

Incluir na Unidade Orçamentária 44201 - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, o seguinte plano de trabalho:
Funcional: 04.01 7.01 03.4093.XXXX - Implementação e Manejo de Unidade de Conservação em Áreas
de Proteção Ambiental em Rio das Ostras - RJ
GND :4

Mod : 40
Fonte: 100
Valor : 500.000,00

CANCELAMENTO
Funcionamento: 99.999.9999.9999.0001 - Reserva de Contingência
GND:O

Fonte: 100
Valor: 500.000,00

JUSTIFICAÇAo

Esta emenda visa alocar recursos para proteção ambiental visando a melhoria da qualidade de vida de
toda a população local e dando a devida proteção necessária a região.

LJI
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Agosto de 1999
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EMENDA - 0097
CMPOPF • MENSAGEM 738/99 - CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

INSTRUÇÕES NO VERSO
______________________

PL 0011/99-CN

l__________

~I. .

L.

11/99
- CN
P_R_onrro
___
D_E_U_I_NUM
___
ER_O________

~

PAOlNA

I DE I

TEXTO

Incluir na Unidade Orçamentária 44201 - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, o seguinte plano de trabalho:
Funcional : 04.017. O103.4093.XXXX - Implementação e Manejo de Unidade de Conservação em Áreas
de Proteção Ambiental no Estado da Bahia - BA.
GND :4
Mod : 40
Fonte: 100
Valor : 500.000,00

CANCELAMENTO
Funcionamento: 99.999.9999.9999.0001 - Reserva de Contingência
GND:O
Fonte: 100
Valor: 500.000,00

JUSTIFlCAÇ

o

Esta emenda visa alocar recursos para proteção ambiental visando a melhoria da qualidade de vida de
toda a população local e dando a devida proteção necessária a região.

D
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I LI_____P_L"""'"'_N_N_OO_01_1_199._C_N_ _ _ _ _-'1 LI_-"-lP~==O:,-,1_-,
""'0

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério do Meio Ambiente - 44201:
Acrescentar:
UO: 44201
Título: Implementação e Manejo de Unidade de Conservação com Implementação de Infra-Estrutura em Montes
Claros - MG
Valor: R$ 200.000,00
Funcional Programática: 04.017.0103.4093.0003
Mod: 90
GND:4
Cancelar:
UO: 44201
Funcional Programática: 99.999.9999.9999.0001
Valor: R$ 200.000,00

o municipio de Montes Claros -

MG é sede de uma das principais unidades de conservação e proteção ambiental do
Estado de Minas Gerais, dada essa importância se faz necessário o reforço da dotação que contemple a unidade de
infra estrutura mantendo sua capecidade de interveção no fomento a preservação ao turismo e as demais atividades
que se fazem necessário dada a complexidade e a urgência que o setor de meio ambiente exige.

L--_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _--'
NOMEOOPARLAMEHTAR

II

'--_ _ _---'

MARCIO REINALDO MOREIRA

'J

OATA.
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I
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TtXTO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério do Meio Ambiente - 44201
Acrescentar:
UO: 44201
Titulo: Elaboração de Zoneamento de Areas de Proteção Ambiental em Oliveira dos Brejinhos- BA
Valor: R$ 60.000,00
Funcional Programática: 04.017.0103.4093.0003
Mod:90
GND:4
Cancelar:
UO: 44201
Funcional Programática: 99.999.9999.9999.0001
Valor: R$ 60.000,00
GND:3

"""_Ç.\o

Pretendemos elaborar estudOS e o zoneamento de áreas de proteçêoámblental para preservar e delim;tar o pou';o que
óinda resta de mata, dando possibilidade aos pesquisadores de novas descobertas.
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Acrescente-se ao Programa de Tr-dbalho do Ministério do Meio Ambiente - 44201:
Acrescentar:
UO: 44201
Titulo: Implementação e Manejo de Unidade de Conservação com Implementação de Infra-Estrutura em Oliveira
dos Brejinhos - BA
Valor: R$ 100.000,00
Funcional Programática: 04.017.0103.4093.0003
Mod: 90
GND:4
Cancelar:
UO: 44201
Funcional Programática: 99.999.9999.9999.0001
Valor: R$ 100.000,00

JUSTIf!CA

o

Pretende-se implantar uma Unidade de Conservação com vistas a preservação ambiental, bem como atender, na
questão de suporte à Pesquisadores e a turistas.

DATA

17/08/99

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1999

t

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

I

INSTRUÇÕES NO

VER~
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Acrescente-se ao Programa de Trabalho do MinistélÍo do Meio Ambiente - 44201
Acrescentar:

UO: 44201
Título: Elaboração de Zoneamento de Areas de Proteção Ambiental em Guanambi- BA
Valor: R$ 60.000,00
Funcional Programática: 04.017.0103.4093.0003
Mod: 90
GND:4
Cancelar:

UO: 44201
Funcional Programática: 99.999.9999.9999.0001
Valor: R$ 60.000,00
GND:3

JUSTlfICfl.Ç

o

Pretendemos elaborar estudos e o z~neamento de áreas de proteção ambiental para preservar e delimitar o pouco que
ainda resta de mata, dando possibilidade aos pesquisadores de novas descobertas.

I
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Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério do Melo Ambiente - 44201:
Acrescentar:
UO: 44201
Titulo: Implementação e Manejo de Unidade de Conservação com Implementação de Infra-Estrutura em
Guanambi . BA
Valor: R$ 100.000,00
Funcional Programática: 04.017.0103.4093.0003
Mod: 90
GND:4
Cancelar:
UO: 44201
Funcional Programática: 99.999.9999.9999.0001
Valor: R$ 100.000,00

Jt.tSTIfICAÇ

o

Pretende-se implantar uma Unidade de Conservação com vistas a preservação ambiental, bem como atender, na
questão de suporte á Pesquisadores e a turistas.

~,ooP=tlI
17/08/99
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EMENDA - 0103
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EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL
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TUTO

Acrescente-se ao Programa de TRabalho do Ministério do Meio Arrbiente-44201
Acrescentar:
UO: 44201

Título: Elaboração de ZOnearrento de Areas de Proteção Arrbiental em Coribe-BI\
Valor: R$ 60.000,00
Funcional Programática: 04.017.0103.4093.0003

Mod: 90"
GND: 4

Cancelar:
UO: 44201

Funcional Programática: 99.999.9999.9999.0001
Valor: R$ 60.000,00
GND: 3
,----------------

JUSTI~CAÇAo

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

PREl'ENDEMJS ELI\OORAR ESTUOOS E O ZONEI\MENl'O DE AREAs DE pOOI'EÇI\O AMBIENrAL PARA
PRFSERVAR E DELIMITAR O POUCO QUE AINDA RESTA DE MATA, DANCO POSSIBILIDADE

NJS

PFSQUISADORFS DE OOVAS DESroBERl'AS.
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TUTO

Acrescente-se ao PrOgrama de Trabalho do Ministério do Meio AMbiente-44201
ACrescentar:
00: 44201
Título: Inplerrentação e Manejo de Unidade de Conservação cem Inplerrentação de
infra-estrutura em Cor:ibe-BA
Valor: R$ 100.000,00
Funcional PrOgramãtica: 04.017.0103.4093.0003

Mod: 90
GND: 4

cancelar:
00: 44201

FUncional PrOgrarrática: 99.999.9999.9999.0001
Valor: R$ 100.000,00

,----------------Ju.TlflCAçAo _______________-,
Pretende-se iroplantar uma Unidade de Conservação cem vistas a preservação ambiental
bem caro atender, na questão de suporte ã Pesquisadores e a turistas.
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EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

mSTRUçÕESNOVERSO
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PL 0011/99-CN

PRO.~:O DE LEI NUMERO

II

PAGINA

l_l~_9_._C_N__________~

L ___________

1 DE

j

TEXTO

Incluir na Unidade Orçamentária 4420 \ - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - mAMA, o seguinte plano de trabalho:
Funcional: 04.0\7.0\03.4093.XXXX -Implementação e Manejo de Unidade de Conservação em Áreas
de Proteção Ambiental no Estado de Minas Gerais - MG
GND :4
Mod : 40
Fonte: \00
Valor : 500.000,00

CANCELAMENTO
Funcionamento: 99.999.9999.9999.000\ - Reserva de Contingência
GND:O
Fonte: \00
Valor: 500.000,00

JUSTIFICAÇÃO

Esta emenda visa alocar recursos para proteção ambiental visando a melhoria da qualidade de vida de
toda a população local e dando a devida proteção necessária a região.
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EMENDA· 0106

E

CMPOPF - MENSAGEM 738/99 - CN

PL 0011/99-CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

PROJETO DE LEI NUMERO

PAGINA

1lI99· CN

I DE 1

INSTRUÇÕES NO VERSO

TEXTO

Incluir na Unidade Orçamentária 44201 • Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, o seguinte plano de trabalho:
Funcional: 04.017.0103.4093.XXXX - Implementação e Manejo de Unidade de Conservação em Áreas
de Proteção Ambiental no Estado de Minas Gerais - MG
GND :4
Mod : 40
Fonte: 100
Valor : 500.000,00

CANCELAMENTO
Funcionamento: 99.999.9999.9999.0001 - Reserva de Contingência
GND:O
Fonte: 100
Valor: 500.000,00

JUSTIFICAÇÃO

Esta emenda visa alocar recursos para proteção ambiental visando a melhoria da qualidade de vida de
toda a população local e dando a devida proteção necessária a região.
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OI

TEXTO
Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Minbtério do Meio Ambiente - Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis, no subprojeto
04.0 I 7.0103.4093.0003.
Acréscimo

U. O. 44201
Título: Implementação de Ações que visam a preservação, conservação e controle
do meio ambiente, no municipio de AQUIRAZ-- CE.
Valor RS 100.000,00
Cancelamento

U. O. 44201
GND:4
Funcional Programática: 04.017.0103.4093.0003
Valor RS 100.000,00

Justificação
Articular o Sistema de meio ambiente visando a preservação, conservação e
controle de recursos naturais
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EMENDA ACRÉDITOADICIONAL
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PROJETO DE LEI NÚMERO

PAGINA

'--______-'1 L.I__N._·_11.:....,d_e_19_99_"_c-,-N_..JII.....__ol_DE_o_1_-,
TEXTO
Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério do Meio Ambiente - Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis, no subprojeto
04.017.0103.4093.0003.
Acréscimo
U. O. 44201
Título: Implementação de Ações que visam a preservação, conservação e controle
do meio ambiente, no município de FORTALEZA- CE.
Valor R$ 500.000,00
Cancelamento
U. O. 44201
GND:4

Funcional Programática: 04.017.0103.4093.0003
Valor R$ 500.000,00

Justificação
Articular o Sistema de meio ambiente visando a preservação, conservação e
controle de recursos naturais
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Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Ciência e Tecnologia - Fundo
Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico - o seguinte subprojeto:
Acréscimo:

U.O: 24.901 - Fundo Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico
Funcional Programática: 03.010.0057.4426.0000
Título: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico no
O Instituto Emilio Goeld no Estado do Pará
Valor: R$ 20.000.000,00
Mod. Aplicação: 50
GND:4

Cancelamento:

U.O:24.901 _ Fundo Nacional de Desenvolvimento Cientifico e
Tecnológico
Funcional Programática: 03.010.0055.4475.0003 - Pesquisa e
Desenvolvimento Tecnológico na Industria do Petróleo.
Valor: R$ 20.000.000,00
GND:4
Fonte: 138

r----------------

JUITlftCAçAO,-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _....

O Instituto Emílio Goeld é um dos mais importantes centro de pesquisa da Amazonia.
Com sede em Belém do Pará, necessita de recursos para manter suas diversas
atividades, hoje ameaçadas por falta de recursos.
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Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério dos Transportes o seguinte
subprojeto:

Acré:ldmo:

U.O: 39.101 - Ministério dos Transportes
Funcional Programática: 16.090.0567.1620.0008
Titulo: Ampliação de Instalações na Hidrovia Araguaia - Tocantins
Valor: R$ 20.000.000,00
Mod. Aplicação: 99
GND:4

Cancelamento:

U.O: 39.10 I - Ministério dos Transportes
Funcional Programática: 16.090.0563.1700.0559 - Companhia Docas
do Estado de São Paulo - Ampliação e Melhoramentos no Porto de
Santos-SP
Valor: R$ 20.000.000,00
GND:5
Fonte: 141

. , . _ . -•. . - . . . . - - - - -_ _ _ _ _ _ _ _ JUSTlftcAÇ.lO

----------------~

Com a ampliação das instalações da Hidrovia Araguaia - Tocantins, o estado do Pará
estará contribuindo para a melhoria do transporte. Adequando-se as necessidades daquela
região.
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Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério do Meio Ambiente - 44201
Acrescentar:
UO: 44201
Titulo: Elaboração de Zoneamento de Areas de Proteção Ambiental em Amargosa- BA
Valor: R$ 60.000,00
Funcional Programática: 04.017.0103.4093.0003
Mod: 90
GND:4
Cancelar:
UO: 44201
Funcional Programática: 99.999.9999.9999.0001
Valor: R$ 60.000,00
GND:3

Pretendemos elaborar estudos e o zoneamento de áreas de proteção ambiental para ~reselVar a delimitar o pouco que
ainda resta de mata, dando possibilidade aos pesquisadores de novas descobertas.
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TEXTO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério do Meio Ambiente - 44201:
Acrescentar:
UO: 44201
Titulo: Implementação e Manejo de Unidade de Conservação com Implementação de Infra-Estrutura em
Amargosa - BA
Valor: R$ 100.000,00
Funcional Programática: 04.017.0103.4093.0003
Mod: 90
GND:4
Cancelar:
UO: 44201
Funcional Programática: 99.999.9999.9999.0001
Valor: R$ 100.000,00

JUSTifICA

o

Pretende-se implantar uma Unidade de Conservação com vistas a preservação ambiental, bem como atender, na
questão de suporte à Pesquisadores e a turistas.

DATA

17/08/99
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Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério dos Transportes o seguinte
subprojeto:
Acréscimo:

U.O: 39.101 - Ministério dos Transportes
Funcional Programâtica: 16.090.0562.1560.0000
Título: Construção do Porto de São Geraldo do Araguaia-PA
Valor: R$ 1.000.000,00
Mod. Aplicação: 30 (Estado)
GND:4

Cancelamento:

U.O: 39.101 - Ministério dos Transportes
Funcional Programâtica: 16.090.0563.1700.0559 - Companhia Docas
do Estado de São Paulo - Ampliação e Melhoramentos no Porto de
Santos-SP
Valor: R$ 1.000.000,00·
GND:5

Fonte: 141
, - - - - - - - - - - - - - - -_ _ _ Ju.,I1tCAQlO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

o porto que se pretende construir em São Geraldo do Araguaia-PA, às margens do Rio
Araguaia, vai permitir que os produtos agrícolas jà transportados pela Hidrovia, cheguem a
ferrovia na ordem de R$ 8,00 por tonelada hoje transportada.

~lb_______G_I_O_V_A_N_N_I__Q_U_E_I_RHOM_O_:_OO_P_••_UM__.H_T_··__________________.J·Ir::J~;;oo~
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COMJSSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
Desllnada a apurar fatos do conhecimento do Senado Federal, veIculados pela Imprensa nacional, envolvendo Instituições financeiras, sociedades de crédito, financiamento e Investimento que constituem o Sistema
Financeiro Nacional
Ata da 30' Reunião realizada em 5 de agosto
de 1999
Às dez horas e trinta e cinco minutos dos cinco
dias do mês de agosto do ano de um mil novecentos e noventa e nove, na sala número três da Ala
Senador Alexandre Costa, Anexo 11 do Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Bello Parga (Presidente), José Roberto Arruda, João Alberto
(Relator), Gilberto Mestrinho, José Alencar, Romeu
Tuma, Eduardo Siqueira Campos, Lúcio Alcântara,
Eduardo Suplicy, Roberto Saturnino, Carlos Bezerra, Jader Barbalho, e Emilia Fernandes, membros
da Comissão, reúne-se a Comissão Parlamentar de
Inquérito, destinada a "apurar fatos do conhecimento do Senado Federal, veiculados pela imprensa nacional, envolvendo instituições financeiras, sociedades de crédito, financiamento e investimento que
constituem o Sistema Financeiro Nacional". Havendo número regimental, o Senhor Presidente, Senador Bello Parga, declara abertos os trabalhos e informa que a presente reunião destina-se à eleição
do Vice-Presidente da Comissão, tendo em vista a
indicação do Senhor Senador José Roberto Arruda
para a Liderança do Governo no Senado Federal e
solicita à Secretaria a distribuição das cédulas. Findo o processo de votação, o Senhor Presidente convida os Senhores Senadores Romeu Tuma e Gilberto Mestrinho para escrutinadores.
O número de votos confere com o número de
cédulas da urna e o resultado determina a eleição
para Vice-Presidente com 07 (sete) votos o Senador
Lúcio Alcântara, que agradece a honra pela confiança
da sua condução a mesa da Comissão. Com a palavra
o Presidente informa ao plenária o recebimento do oficio de substituição do Senhor Senador José Roberto
Arruda pelo Senhor Senador Romero Jucá e a indicação do Senhor Senador Pedro Piva. A seguir usaram
da palavra os Senhores Senadores João Alberto Souza, José Roberto Arruda, Jader Barbalho, Carlos Bezerra e Eduardo Suplicy. Em seguida, a Presidência
coloca em votação os seguintes requerimentos, aprovados pela maioria: Requerimento nº 133 de autoria
dos Senhores Senadores Eduardo Suplicy e Roberto
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Saturnino, solicitando os depoirnentos prestados à CPI
do Sisterna Judiciário relativos ao caso Encol e Banco
do Brasil. Requerimento nº 134 de autoria do Senhor
Senador João Alberto Souza, solicitando à BM&F para
que autorize o Sr. Antônio Carlos Mendes Barbosa a
prestar esclarecimentos técnicos à CPI, por solicitação
desta, tendo em vista divergências nos dados recebidos pela Comissão. Requerimento nº 135 de autoria
do Senhor Senador João Alberto Souza, solicitando
que o Banco Central do Brasil, tecendo as considerações que entender pertinentes: 1. Disponibilize para
esta CPI cópias de todos os votos, acompanhados das
respectivas atas: a) CMN nOs 185 a 187, de 1997,
acompanhados dos respectivos votos BCB, quando
pertinente; b) BCB nOs 401 a 403, de 1997, acompanhados dos respectivos votos CMN, quando pertinente; c) cópia dos pareceres jurídicos referidos pelo
Sr. Demósthenes Madureira de Pinho Neto, que respaldam a atuação do BCB nos mercados cambiais da
BM&F; 2. Informe que limites operacionais são embarcados na excusão da base de cálculo de que se trata o
Voto CMN nº 186/97- A, bem como que entidades e
mercados que lhe são afetos. Requerimento nº 136 de
autoria do Senhor Senador Jader Barbalho, convocando o Dr. Everardo Maciel, Secretário da Receita Federal. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente,
Senador Bello Parga, encerra os trabalhos e, para
constar, eu, WiII de Moura Wanderley, Secretário da
Comissão, lavrei a presente que, lida e aprovada, Irá à
publicação.

Ata da 34" Reunião realizada em 30-6-1999
Aos trinta dias do mês de junho do ano de um
mil novecentos e noventa e nove, às dez horas e
dezenove minutos, na sala 02 da ala Senador Nilo
Coelho, reúnem-se os Senhores Senadores Ramez
Tebet, Paulo Souto, Carlos Wilson, José Agripino,
Geraldo Althoff, Gerson Camata, Ney Suassuna,
Maguito Vilela, Luzia Toledo, Jeffeerson Peres, José
Eduardo Dutra, Djalma Bessa, Amir Lando e Pedro
Simon, rnembros da Comissão Parlamentar de
Inquérito "destinada a apurar, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, fatos do conhecimento do Congresso Nacional, e outros divulgados pela imprensa,
contendo denúncias concretas a respeito da existência de irregularidades praticadas por integrantes
de Tribunais Superiores, de Tribunais Regionais, e
de Tribunais de Justiça". Presentes também, os Senhores Senadores: Luiz Estevão, Jáder Barbalho,
Wellington Roberto, Roberto Freire, o Deputado Marcelo Deda e o Prefeito da Cidade de Campo Gran-
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delMS, André Pucclneli e outros. Havendo número
regimental, o Senhor Presidente declara abertos os
trabalhos da 34· Reunião ordinária da Comissão,
dispensando a leitura da ata da reunião anterior,
que é dada como lida e é aprovada por unanlmida·
de. A seguir, o Senhor Presidente esclarece que a
presente reunião, destlna·se a ouvir os depoimentos
dos Senhores: José Eduardo Correa Teixeira Ferraz
e Antonio Moacir Dantas Cavalcanti Júnior. O Senhor Presidente determina à Secretaria que faça en·
trar no recinto da reunião o primeiro depoente, Sr.
José Eduardo Correa Teixeira
Ferraz, convidando· o a tomar assento à Mesa dos
Trabalhos e que se faz acompanhar do seu advoga·
do Dr. Luiz Fernando Sá e Souza Pacheco - OAB
nO 146.449/RJ e do Sr. Fernando Egrdio de Souza
Murgel que irá assessorar o depoente quanto ao
manuseio dos documentos que serão utilizados no
depoimento. A Presidência Informa que o Termo de
Compromisso Já está devidamente preenchido e as·
sinado, qualificando·o em seguida. Ao ser concedi·
do a palavra ao depoente, este esclarece que não é
sócio da Empresa Incal e sim seu Diretor Executivo,
colocando·se à disposição dos Senhores Senadores
para os questionamentos necessários. O Senhor
Presidente concede a palavra ao Senhor Relator
para suas indagações e a seguir aos Senadores Ins·
critos. Fizeram uso da palavra os Senhores Senado·
res Carlos Wilson, Ney Suassuna, DJalma Bessa,
José Eduardo Dutra e Maguito Vilela. O Senador
José Eduardo Dutra requer oralmente a reconvoca·
ção do depoente para o mês de agosto, o Senhor
Presidente pede ao Senador José Eduardo Dutra
que formalize o seu requerimento, e após a formall·
zação do mesmo, será colocado em votação.
O Senhor Presidente determina à Secretaria
que faça entrar o segundo depoente, o Sr. Antc'Jnio
Moacir Dantas Cavalcanti Júnior, que se faz acompa·
nhar dos seus advogadOS, o Dr. Gelson Salomão Lei·
te e o Dr. João Agripino. A Presidência comunica que
o depoente preencheu o Termo de Compromisso,
qualificando·o e em seguida e esclarece que o depo·
ente foi convocado a pedidO apesar de ter sido citado
várias vezes em depoimentos anteriores prestados
nesta CPI. O Senhor Presidente concede a palavra
ao depoente para suas considerações iniciais, e logo
após concede a palavra ao Senador José Agripino,
que pelo fato de ser Presidente da Comissão de
Constituição e Justiça do Senado Federal deverá re·
tornar aos trabalhos daquela Comissão Permanente,
após suas indagações ao depoente. Fizeram uso da
palavra, o Senhor Relator, Senador Paulo Souto, o
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Vice· Presidente, Senador Carlos Wilson e pela oro
dem os Senhores Senadores Ney Suassuna, Djalma
Bessa, e outros. Não havendo mais oradores inseri·
tos, o Senhor Presidente informa ao Plenário que o
Senador José Agripino apresentou um requerimento
subscrito também pelo Senador Ney Suassuna, de
Igual teor do requerimento do próprio depoente, sollcitando à Polrcla Federal proteção à Integridade flslca
do depoente, requer também, a oitiva através da Poli·
ela Federal de João Pessoa/PB, do Sr. Valson,
ex·Gerente do Banco Unlbanco - Sub·agêncla Epitá·
cio Pessoa, ambos foram aprovados. A seguir, foram
aprovados por maioria absoluta da Comissão, os se·
gulntes requerimentos: O Senhor Presidente passa a
leitura e votação dos requerimentos apresentados na
presente reunião. 1) Requerimento do Senador José
Eduardo Dutra, apresentado oralmente e ora formall·
zado pelo Senhor Senador, no sentido de reconvocar
o depoente José Eduardo Correa Teixeira Ferraz,
para prestar esclarecimentos adicionais a esta CPI, o
requerimento é aprovado e será agendado posterior·
mente em data a ser definida pela Comissão; 2) Re·
querlmento formulado pela Secretaria da Receita Fe·
deral o qual, o Presidente passa às mãos dos Senho·
res Senadores para conhecimento; 3) Requerimento
de autoria do Senador Paulo Souto, com fundamento
no § 3° do art. 58 da Constituição Federal, combinado
com o disposto na Lei nO 1.579/52, a transferência de
sigilo bancário, fiscal e telefônico das empresas arro·
ladas, no perrodo compreendido entre outubro de
1991 e a presente data: Monteiro de Barros - MB
Construções; Monteiro de Barros Empreendimentos
Imobiliários e Participações SA; Monteiro de Barros
Escritório Imobiliário LIda.; Monteiro de Barros Flnan·
ce L1d.; Recreio Agropecuária Empreendimentos e
Participações Ltda., e FMB Administração S/C LIda.;
4) Requerimento de autoria do Senador José Eduar·
do Dutra, requer, nos termos regimentais, oficializar
ao Ministério das Comunicações, a transferência de
sigilo telefônico, para junto às empresas telefônicas
do Estado de São Paulo/SP, realizar levantamento,
de todas as ligações telefônicas, móvel e fixas, efe·
tuadas para o Distrito Federal, pelos Senhores Fá·
blo Monteiro de Barros Filho e José Eduardo Correa
Ferraz, assim como de suas empresas, ligações es·
tas, ocorridas nos últimos trinta dias; 5) Requeri·
mento de autoria do Senador Paulo Souto, requer,
nos termos regimentais, a convocação para prestar
depoimento perante esta CPI, em data a ser marca·
da posteriormente, do Juiz José Maria de Mello Por·
to, do Tribunal Regional do Trabalho da 1" Região·
Estado do Rio de Janelro/RJ; 6) Requerimento de
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autoria do Senador Paulo Souto, requer, com fundamento no § 3º do art. 58 da Constituição Federal
combinado com o disposto na Lei nº 1.579/52, determinar à Polfcia Federal de São Paulo, para que
seja providenciada a tomada de depoimento dos
Srs. Edward Riggs Müller e Antonio José da Costa
Ferreira, funcionários, em uma das empresas do Dr.
Fábio Monteiro de Barros Filho; 7) Requerimento de
autoria do Senador Paulo Souto, requer, nos termos
regimentais e combinado com o disposto na Lei nº
1.579/52, seja oficializado ao Departamento de Aviação Civil - DAC, para que envie a esta CPI cópias
de registros de entrada no Brasil, da Sra. Josephina
de La Llama, no perlodo de fevereiro de 1994 aos
dias de hoje, assim como, de relatórios contendo as
datas de embarques do Sr. José Eduardo Teixeira
Correa Ferraz para os EEUU, no período compreendldo entre fevereiro de 1994 até a presente data,
bem como no Ministério da Justiça também; 8) Requerimento de autoria do Senador Paulo Souto, requer, nos termos regimentais, a convocação para
prestar depoimento perante esta CPI, em data a ser
marcada posteriormente, do Juiz Beetoven Giffoni
Ferreira, ex-Juiz da Vara de Infância e Juventude da
Comarca de Jundial/SP; 9) Requerimento de autoria
do Senador Paulo Souto, requer, nos termos regimentais, a convocação para prestar depoimento perante esta CPI, em data a ser marcada posteriormente, do Desembargador Asdrúbal Zola Vasquez
Cruxên, Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do
Distrito Federal; 10) Requerimento de autoria do Senador Geraldo Althoff, requer, nos termos regimentais, a convocação para prestar depoimento perante
esta CPI, em data a ser marcada posteriormente, da
Sra. Inês Makowskl de Oliveira Bicudo, Promotora
de Justiça do Estado de São Paulo; 11) Requerimento de autoria do Senador Geraldo Althoff, requer, com fundamento no § 3" do art. 58 da Constituição Federal combinado com o disposto na Lei nº
1.579/52, determinar à Policia Federal de São Paulo, para que seja providenciada a tomada de depoimento da Sra. Ulrike Julle Maria Pfeiffer, brasileira,
RG 4.394.155-2, CPF 398.846.009-53, com endereço declarado na rua João Peixoto Viegas, 759 Santo Amaro-São Paulo, com telefone (011)
5562.8472, sobre os fatos tidos por irregulares, a
respeito das adoções internacionais na cidade de
Jundlal; 12) Requerimento de autoria do Senador
Paulo Souto, requer, nos termos regimentais, que
seja solicitado à Secretaria da Receita Federal diligências junto às pessoas trsicas e jurídicas beneficlárlas de cheques emitidos pela Construtora Incal,
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conforme relação anexa, bem como, visando esclarecer a que titulo tais valores foram recebidos e se
os mesmos foram devidamente escriturados, uma
vez que os recursos envolvidos nesses pagamentos
foram provenientes do pagamento das obras de
construção do Fórum do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo; 13) Requerimento de autoria
do Senador Paulo Souto, requer, nos termos regimentais, que seja solicitado ao Departamento de
PoHcia Federal, diligências no sentido de identificar,
junto aos respectivos bancos depositários, os beneficiários dos cheques emitidos pela Construtora
Incal, conforme relação anexa, bem como, promover
oitivas de tais credores, no sentido de esclarecer a
que títulos tais valores foram recebidos e se os mesmos foram devidamente escriturados, uma vez que
os recursos envolvidos nesses pagamentos foram
provenientes do pagamento das obras de construção do Fórum do Tribunal Regional do Trabalho de
São Paulo; 14) Requerimento de autoria do Senador
José Eduardo Dutra, requer nos termos regimentais
e com fundamento no § 3º do art. 58 da Constituição
Federal combinado com o art. 2· da Lei n· 1.579/52,
a oficialização da Juntas Comerciais das unidades
da Federação em que o Grupo Monteiro de Barros
atua empresarialmente para que forneçam a esta
CPI todos os documentos constitutivos e respectivas
alteração de suas empresas; 15) Requerimento de
autoria do Senador José Eduardo Dutra, requer, nos
termos regimentais e com fundamento no § 3º do
art. 58 da Constituição Federal combinado com o
ar!. 2" da Lei nº 1.579/52, a oficialização aos Conselhos Regionais de Engenharia para que forneçam
cópias das ARTs relativas às obras realizadas ou
em andamento pela Empresas do Grupo Monteiro
de Barros; 16) Requerimento de autoria do Senador
José Eduardo Dutra, requer, nos termos regimentais
e com fundamento no § 3º do art. 58 da Constituição
Federal combinado com o art. 2º da Lei n· 1.579/52,
a oficialização de todos os Cartórios de Otrcios e
Notas nas unidades da Federação em que o Grupo Monteiro de Barros atua empresarialmente
para que forneçam a esta CPI todas as procurações, substabelecimentos ou revogação de
procurações, tendo como outorgantes quaisquer
das empresas deste Grupo Empresarial, como outorgados, quaisquer pessoas trsicas ou jurfdicas;
17) Requerimento de autoria do Senador José Eduardo Dutra, requer, nos termos reglrnentais, se digne Vossa Excelência a designar assessores da CPI
do Judiciário para promover diligências junto aos
bancos BBV, BCN, BCIBANCO, CITIBANK, HSBC,
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UNION, UNIBANCO, FINASA, BMD, SUDAMERIS,
CEF e BANCO DO BRASIL, referentes aos extratos
de conta corrente 08, 09, 10, 11,12,24,25,26,27,36,
37, 38, 39, 4054, 56, 57, 58, 59, 60, 62 e 64, podendo
para tanto, obter cópias de documentos referentes a
quebra de sigilo bancário das empresas Construtora
Incal, Construtora Ikal LIda. e dos senhores Fábio
Monteiro de Barros Filho e José Eduardo Correia Teixeira Ferraz já aprovados por esta CPI; 18) Requerimento de autoria do Senador José Eduardo Dutra, requer, nos termos regimentais, se digne Vossa Excelência a designar assessores da CPI do Judiciário
para promover diligências junto à Junta Comercial de
São Paulo para levantar documentos cadastrais
referentes às empresas pertenoentes ao Sr. Fábio
Monteiro de Barros Firo; 19) Requelimento de autoria do
Senador José Eduardo Dutra, requer, nos termos regimentais e com fundaniento no § 3° do art. 58 da
Constituição Federal combinado com o art. 2° da Lei
nO 1.579/52, seja convocado para prestar depoimento, perante a Policia Federal, o Sr. José Diniz da Silva
Filho, Superintendente de Construção da Construtora Ikal LIda, e 20) Requerimento de autoria do Senador Paulo Souto, requer, com fundamento no Art.
58 do § 3° da Constituição Federal, da Lei nO
1.579/52 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, requer, a convocação para prestar
depOimento perante esta Comissão sobre denúncias de IrregUlaridades praticadas no Tribunal Regional do Trabalho da 13' Região-PB, do Sr. Severino
.Marcones Meira Filho, ex-Diretor da Secretaria
Administrativa do TRT-PB, 13' Região, em razão da
citação de seu nome como beneficiário de pagamento efetuado pelos Srs. Antônio Almério Ferreira
Marra e Antônio Moacir Cavalcanti Júnior. E, finalmente, o Senhor Presidente coloca em votação o
requerimento de autoria do Senador José Eduardo
Dutra, no sentido de convidar para prestar esclarecimentos a esta CPI, o Senador Luiz Estevão. O Requerlmento é colocado em discussão. Presente ao
recinto o Senador Luiz Estevão que coloca-se à inteira disposição dos membros da CPI, para prestar
esclarecimentos. A Presidência após ouvir o Plenário, defere a solicitação do Sr Senador, ao qual
concede a palavra para os seus esclarecimentos iniciais. Fizeram uso da palavra os Senhores Senadores José Eduardo Dutra, Paulo Souto, na qualidade
de Relator, Gerson Camata, Jáder Barbalho, Roberto Freire e Ney Suassuna.
O Senhor Presidente agradece a presença do
Senador Luiz Estevão e dos Senhores Senadores
presentes e concede a palavra ao Senador J os é Ed u-
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ardo Dutra, pela ordem, que requer a realização de
uma reunião de caráter secreta da CPI, nesta data,
após a Ordem do Dia da sessão do Senado Federal.
O requerimento é aprovado, após consulta ao Senhor
Relator e demais membros presentes. A Presidência
convoca os Senadores membros para a reunião às
18 horas de hoje, nasala 02 daAla Senador Nilo Coelho. Antes de encerrar os trabalhos, em reunião reservada foram aprovados os seguintes requerimentos:
1) Requerimento de autoria do Senador Carlos Wilson, requer nos termos regimentais, e com fundamento no artigo 58 da Constituição Federal combinado com o disposto na Lei nO 1.579/52, sejam convocados para prestar depoimento a esta Comissão os Srs.
Sérgio Mello da Paixão, Paulo Roberto Viana Martins
, Neiron Cruvinel e Waldomiro de Azevedo Ferreira, e
2) Requerimento de autoria do Senador Paulo Souto,
requer, com fundamento no § 3° do art. 58 da Constituição Federal combinado com o disposto na Lei nO
1.579/52, determinar à Polfcia Federal do Distrito Federal, para que seja providenciada a tomada de depoimento do Sr. Gilton de Amorim Borges, ex-Tesoureiro
do Consórcio Itapemirim, empresa que fazia parte do
espólio de WashIngton Luiz Nominato, alvo de denúncia
sob análise da Comissão Parlamentar de Inquérito. O
depoente deverá prestar informações a respeito da movimentação financeira da empresa citada à época em
que era o responsável pelas contas da mesma. Não
havendo mais oradores inscritos e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declara encerrada a
presente reunião e, para constar, eu, Dulcidia Ramos
CalMo, Secretária da Comissão, lavrei a presente
ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente e irá à publicação, juntamente com o
acompanhamento taquigráfico, que faz parte Integrante da presente ata.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Havendo
número regimental, declaro aberta a 34' reunião desta Comissão Parlamentar de Inquérito.
Solicito ao Plenário se entendem necessária a
leitura da Ata. (Pausa)
O SR. CARLOS WILSON - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Concedo
a palavra ao Senador Carlos Wilson, pela ordem.
O SR. CARLOS WILSON _ Sr. Presidente,
peço a dispensa da leitura da Ata.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Requerid C I
da a dispensa da leitura da Ata pelo Sena or ar os
Wilson.
Os Srs. Senadores concordam com a dispensa
da leitura da Ata da 33' reunião? (Pausa)
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Em votação. (Pausa)
Há concordância.
Não havendo quem se manifeste, está aprovada a Ata da ~: ., reunião.
Não há expedientes expedidos, porém há expedientes recebidos.
O expediente recebido é da Celular Centro-Oeste, que leio:
"Prezado Sr. Presidente, Senador Ramez Tebet,
Em atendimento à solicitação contida no termo
em referência, estamos encaminhando, em anexo,
listagem contendo as informações solicitadas".
Nessa oportunidade, e de público, a Comissão
agradece pela diligência rápida e urgente com que a
Celular Centro-Oeste atendeu ao requerimento por
nós formulado e enviado a ela, em data de ontem,
cuja resposta chegou-nos logo ao fim dos nossos trabalhos de ontem. Esse expediente é em atendimento
a um requerimento do Senador José Eduardo Dutra.
Portanto, determino à Secretaria que passe às mãos
de S. Ex" e dos demais Senadores a Integra do requerimento recebido.
Peço também à Secretaria que conduza, para
tomar assento à esquerda da Presidência, o empresário José Eduardo Correia Teixeira Ferraz, que deveria ter sido ouvido ontem, e, tendo esperado por
longo tempo, por fim, será ouvido hoje. (Pausa)
Encontra-se conosco o Sr. José Eduardo CorreIa Teixeira Ferraz, portador da Carteira de Identidade
n2 9212661, da Secretaria de Segurança Pública de
São Paulo. Com 37anos de idade, portador do CPF
044497478-44. É casado, reside à rua 7 de Abril, nO
342, São Paulo, é o escritório. É empresário, exerce
sua atividade em São Paulo.
Na qualidade de diretor da empresa, pergunto
ao senhor: é parente em algum grau de alguém que
esteja envolvido na CPI que apura Irregularidades do
Poder Judiciário? Alguma pessoa da qual o senhor
tenha conhecimento? Por exemplo, o senhor é parente do Sr. Fábio?
O SR. JOSÉ EDUARDO CORREIA FERRAZ Sou primo.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - É primo
do Sr. Fábio Monteiro de Barros, que ontem. depôs
nesta CP!.
O depoente comprometeu-se, nos termos do
art. 203 do Código do Processo Penal, sob as penas
da lei, de dizer a verdade no que souber e lhe for perguntado e fez a ressalva do art. 5°, inciso LXIII, da
Constituição Federal, não estando, portanto, obrigado a depor contra si próprio.
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Este é o termo de compromisso.
Ele está acompanhado do seu advogado, Dr.
Luiz Fernando Sá e Souza Pacheco, com escritório à
Avenida da Liberdade, 65, 13° andar, inscrição n2
146449, Ordem dos Advogados do Brasil, seção São
Paulo.
Ao seu lado, encontra-se também o Sr. Fernando Egldio de Moura, na qualidade de assessor.
Sr. José Eduardo Correia Teixeira Ferraz, como
o senhor pôde observar, porque está aqui desde ontem e também deve ter presenciado alguns trabalhos,
pelo menos através da televisão, da nossa CPI, a praxe regimental aqui é a de lhe conceder a palavra para
que o senhor possa fazer as suas primeiras considerações. Logo a seguir, a palavra será dada aos Srs.
Senadores, para que eles formulem perguntas que o
senhor deverá responder nos precisos termos do
compromisso que assinou.
Portanto, eu lhe concedo a palavra para as suas
primeiras considerações, caso queira fazê-Ias.
O SR. JOSÉ EDUARDO CORREIA FERRAZ Eu gostaria apenas, Inicialmente, de esclarecer que
não sou sócio da construtora Ikal, e sim diretor executivo e exerço a função de coordenação da área de
construção e empreendimentos.
Estou à disposição para esclarecer qualquer
pergunta.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Não tendo o depoente feito qualquer explanação a não ser a
explicação da função que exerce na empresa Ikal,
concedo a palavra ao Senador Paulo Souto, na qualidade de Relator, para as suas primeiras perguntas.
O SR. PAULO SOUTO - Sr. Presidente, eu
acho que deverlamos, Inicialmente, agradecer ao depoente que aqui permaneceu, ontem, durante todo o
dia e, por razões óbvias, não pudemos consumar o
seu depoimento. Mas ele prontificou-se a permanecer
aqui e está aqui hoje, à disposição da CPI, para que
esse depoimento seja feito.
Dr. José Eduardo, especificamente com relação
à obra, se o senhor pudesse dizer qual era a sua função principal na empresa com relação a essa obra do
TRT, o senhor diria que função principal seria essa?
O SR. JOSÉ EDUARDO CORREIA FERRAZ Como eu lhe falei, sou Coordenador da Área de
Construção e Empreendimentos da Ikal e, portanto,
coordenei os trabalhos de execução da obra que se
sobrepôs, que foi posterior ao empreendimento do
próprio Fórum trabalhista. Ou seja, após a concorrência, o empreendimento se consolidou e em seguida
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se iniciaram as obras da Ikal, sob a minha coordenação técnica e operacional.
O SR. PAULO SOUTO - O senhor participou
das demarches, quer dizer, de todas as iniciativas da
empresa durante a concorrência?
O SR. JOSÉ EDUARDO CORREIA FERRAZ Acompanhei a concorrência.
O SR. PAULO SOUTO - Qual é a sua opinião
sobre o tipo de concorrência que foi feita? Porque temos visto que não tem sido uma forma usual para o
serviço público, quando precisa de uma obra, realizar
um contrato da forma como realizou. A que o senhor
atribui que esse contrato, ou que essa concorrência
tenha sido com essa modalidade?
O SR. JOSÉ EDUARDO CORREIA FERRAZ Tomamos conhecimento do tipo de concorrência ao
ver a publicação do edital. Recebemos o edital, que
era gratuito, tomamos conhecimento de que não se
tratava de uma obra e sim da compra de um edlffcio,
ou de ediffcios, e, portanto, vestir aquela concorrência de um empreendimento, ou seja, numa compra e
venda de um prédio que passava por um processo de
empreendimento. Tfnhamos que buscar uma locallzação a mais adequada posslvel, realizar um projeto
o mais próximo das necessidades do Tribunal para
atender às Juntas de Conciliação e Julgamento, e
também a execução desse prédio. Essa foi a modalidade por que optamos, porém, existiam outras três
. modalidades de participação nessa concorrência.
Uma delas era a aquisição de prédiO pronto, se houvesse, para atender às necessidades do Tribunal ou
a reforma de algum prédiO que tivesse condições de
atender, ou a adaptação de um projeto que já estivesse em andamento. Por quarta alternativa, um projeto
definido para as especrticas necessidades do Tribunal sobre um terreno a ser determinado de acordo
com as condições que o próprio edital impunha.
O SR. PAULO SOUTO- O fato de o grupo, tentando utilizar a linguagem que tem sido utilizada peia
empresa, ser o incorporador e ser o construtor, eie,
antes, no âmbito do grupo, já havia assumido, em
obras importantes como essa, a tarefa de ele próprio
construir?
O SR. JOSÉ EDUARDO CORREIA FERRAZ O grupo sempre se originou da área Imobiliária, prlncipa Im ente na área de incorporação de Imóveis de
grande porte. Participamos de vários empreendlmentos, onde a construção era, em outras épocas, realizada pelo nosso sócio ou nosso parceiro nesses determinados negócios, que eram construtoras propriamente ditas. No caso do Fórum, optamos pela constituição da Construtora Ikal, que atenderia às necessi-
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dades especificas daquela obra. Posteriormente, a
Ikal, houve um crescimento técnico e mercadológico,
pôde também participar de outras concorrências públicas e de oulras construções no setor privado e de
incorporação.
O SR. PAULO SOUTO - Então, pelo que vejo,
essa foi a primeira obra em que o grupo, diretamente,
ele próprio, envolveu-se na construção de uma obra
de porte, não é isso?
O SR. JOSÉ EDUARDO CORREIA FERRAZNão. Na verdade, envolvemo-nos, coordenamos e
participamos de diversas outras obras, porém não na
qualidade de construtor, especificamente. Porém, a
construção é um fato muito técnico e existe sempre
uma coordenação e uma participação de um incorporador ativamente, para que garanta não só as qualldades técnicas, como também a viabilidade financelra. Portanto, consideramo-nos aptos a constituir uma
construtora, buscando no mercado técnicos habilitados e podendo atuar com bastante tranqüilidade nesse segmento por estarmos absolutamente dentro do
nosso mercado.
O SR. PAULO SOUTO - Nesse caso, não houve a necessidade, a exemplo do que aconteceu nos
casos anteriores, como o senhor se referiu, não houve nenhum tipo de associação, por exemplo, com
construtores mais experimentados para que essa
obra fosse executada, formal ou informalmente?
O SR. JOSÉ EDUARDO CORREIA FERRAZNão, não houve, porque também a natureza do contrato não nos dava segurança de que, na verdade, a
gente poderia contratar uma construtora que, evidentemente, teria que ser uma construtora de grande
porte e, portanto, nos deixava um pouco inseguros
pelo tipo do contrato que nós estávamos assumindo
naquele momento. Preferimos constituir esse trabalho dentro do próprio grupo, onde terfamos uma flexibilidade de conduzir os trabalhos técnicos sem a preocupação de estarmos criando, dentro do nosso contrato, um outro contrato com terceiro, que poderia ser
um pólo de atrito, visto que nós sabfamos das dlflculdades desse contrato ser Implementado. E, portanto,
a gente preferiu manter as nossas atividades dentro
do mesmo grupo, para que a obra refletisse a realldade da possibilidade do empreendimento. E não nós
termos uma obra andando num ritmo e, conseqüentemente, toda hora tendo que fazer repactuações, acordos, pára obra, retoma obra, inserindo em custos
que, na verdade, nós sabfamos que não poderfamos
inserir naquele momento.
O SR. PAULO SOUTO - A que tipo de segurança o senhor se refere qu P 'sse contrato inspirou no
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grupo? Por qllle ele era Inseguro? Simplesmente por
que era uma obra grande?
O SR. JOSÉ EDUARDO CORREIA FERRAZ Primeiro, evidentemente, era um valor alto, e a forma
de pagamento era uma entrada e sete parcelas semestrals. Portanto, o perlodo entre um recebimento e
outro era multo longo. E, portanto, você sempre estaria, dentro daqueles seis meses que antecediam a
parcela, sem ter uma confirmação ou um fato concre·
to que, no final daquele semestre, você teria condição
de vir a ter o recebimento daquela parcela.
Então, essa era a condição do edital, nós tlvemos que aceitar, e também não era só uma obra propriamente dita. Se constitula num empreendimento
onde tinha interface de projetos, de aprovações, de
emolumentos, de exigências da prefeitura, então,
uma série de obrigações que, normalmente, numa
obra pública é do órgão contratante e, no nosso caso,
era nossa. E, portanto, a gente tinha que entregar um
prédio a preço fechado, num termo de mercado que
nós falamos turn key, chave na mão, sem nenhum
envolvimento do contratante, no caso o Tribunal, ou
melhor dizendo, o comprador do prédio, nessa buroeracia e nessa tecnlcldade da operação da incorporação. Então, nós achávamos que nós Unhamos dois
grandes trabalhos: um voltado à incorporação, que
era a montagem, a aprovação e viabilização do projeto, e outra era a construção, que tinham que andar si·
multâneos, para que o prazo também de quarenta
meses pudesse ser cumprido. Que, apesar desses
quarenta meses aparentemente ser longo, não era
multo longo para o prédio na proporção que ele tinha.
Portanto, era uma obra que tinha que correr. Realmente, o prazo dela tinha ser minuciosamente cumprido. Então, nós achávamos, por bem, que era o momento também, o grupo estava maduro, para conslituir essa construtora e poder, dali para frente, não só
empreender como também construir.
O SR. PAULO SOUTO - Quais foram as dlflculdades principais que aconteceram durante a execu;ão da obra?
O SR. JOSÉ EDUARDO CORREIA FERRAZ l 'Im. Inicialmente, nós Unhamos um projeto básico,
apresentado na concorrência, que, ao momento que
foi transformado em projeto executivo, nos trouxe
uma série de exigências, seja do próprio projeto,
como no caso de fundações, etc, pela necessidade
dos subsolos necessários, o tipo de fundação de alta
resistência e tudo mais, como também tivemos as dlflculdades de recebimento. Ou seja, aquele cron09rama Iniciai financeiro, que era proposto na concorrênela e ganho na nossa proposta, não se cumpriu desde
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o Inlclo_ Portanto, aquelas hipóteses de insegurança,
quanto à forma de pagamento, começaram a ser já
claras logo no Inicio da operação, o que nos deu ainda mais segurança em manter o esquema, àquele
momento proposto. Que, independentemente disso,
tivemos algumas hipóteses de outras construções,
- mas nós mantivemos a nossa idéia iniciai e, evidentemente, só subempreltando aqueles serviços técnicos
que são especlflcos, como no caso de fundações, parede diafragma, tirantes, etc., que são empresas especlallzadas nesse segmento, porém sempre com a
responsabilidade e coordenação técnica da Ikal.
O SR. PAULO SOUTO - Dr. José Eduardo, V.
S', como um dos responsáveis pela obra, tinha contatos constantes Inicialmente com o Presidente do TRT
e, depois, com o presidente da comissão da obra, o
Juiz Nlcolau?
O SR. JOSÉ EDUARDO CORREIA FERRAZ Constantes não. Eu tive relacionamento por melo de
visitas técnicas feitas pelo Dr. Nicolau à obra; ele
acompanhava semanalmente o dla-a-dla, o andamento, da obra. E, no Tribunal, quando convocado,
participei de algumas reuniões na área da comissão
de acompanhamento - que, Inicialmente, não era
presidida por ele, mas que, depois, passou a ser - e
também nas áreas jurldlcas e financeiras do Tribunal,
não diretamente com ele. Portanto, eu diria que o
contrato, quando necessário, fazia com que eu tlvesse contatos pessoais com ele.
O SR. PAULO SOUTO - Dr. José Eduardo, on·
tem abordamos dois fatos em que consideramos ore·
laclonamento entre contratante e contrátado, e, em
ambos, existia uma presença multo clara de V. S',
como homem de 5taft da empresa, na resolução de
problemas que aparentemente estavam incomodando a empresa.
Em dois deles pelo menos, temos algumas referênclas expressas e, em outros casos, alguns documentos que mostram a participação de V. S' nesses
episódios. O primeiro deles se refere à participação
da Monteiro de Barros Escritório Imobiliário como um
dos corretores da compra do apartamento do Juiz Nicolau em MiamI. Hoje não temos absolutamente mais
nenhuma dúvida de que ele realmente adquiriu esse
apartamento.
Eu queria saber qual foi a participação de V. S'
na resolução desse problema, que apareceu dentro
do grupo, sobre pagamento de corretagem e por que
o grupo, por meio de uma de suas empresas, numa
atitude aparentemente pouco explicável, resolveu ser
corretor da venda de_um apartamento nos Estados
Unidos.
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O SR. JOSÉ EDUARDO CORREIA FERRAZ A área de intermediação imobiliária da empresa que
pertence ao grupo, na verdade, teve inicio em 1975, e
participei dela no principio dos anos 80, até 1986
mais ou menos. Depois não participei ativamente
dessa área. É evidente que eu a acompanhava, mas
ela não era diretamente ligada a mim, porque, a partir
de 1986, eu Já me dedicava à área de empreendimentos e construções, principalmente de prédios, conjuntos habitacionais, terminal de carga, etc. Portanto,
esse assunto não foi tratado comigo.
Pelo que soube e sei, houve um grande desencontro de informações quanto a essa comissão, porque, na verdade, essa empresa do grupo não tinha
nenhuma participação nisso, não tinha nenhum direito a isso. E sim houve ai o uso de uma indicação de
uma determinada pessoa que poderia ser um acompanhante eventual do Dr. Nlcolau quando este viajava para fora, para Miami. E se acabou usando a nossa empresa para tentar ter uma participação nessa
comissão. Mas, realmente, não tenho conhecimento
detalhado dessa operação.
O SR. PAULO SOUTO - Sou obrigado a fazer
uma pergunta a V. S', porque tenho uma carta que
trata especificamente do assunto referente a uma
transação com o Daniel's Group, que cuidou desse
apartamento. ,Pergunto: esta carta é realmente assinada por V. S'?
O SR. JOSÉ EDUARDO CORREIA FERRAZ Sim, Senador.
O SR. PAULO SOUTO - Então, se esta carta é
assinada porV. S', não pode V. S' dizer que desconhecia esse problema.
O SR. JOSÉ EDUARDO CORREIA FERRAZ Não é questão de desconhecer o problema. Eu não tinha diretamente ligação com esse assunto. Na verdade, como diretor que sou das empresas do grupo,
para efeitos formais, eu tinha que ser a pessoa a dar
um eventual apoio quando havia ou há algum problema em alguma área, mesmo que não diretamente ligada a mim. Portanto, essa carta que o senhor cita já
foi originária desse problema que estava ali existindo
de ligação nossa com esse assunto. É uma carta que
encaminha ao advogado ou ao corretor - não sei bem
quem - Já numa tentativa de encaminhar uma pessoa
especifica dessa área, que é o Dr. Rigues Miller para
tentar acertar esse mal-entendido, resolver esse problema que realmente não tinha nada a ver com a empresa do grupo.
O SR. PAULO SOUTO - Bem, só para esclarecer, essa carta, a empresa, por seu Diretor, Dr. José
Eduardo Ferraz, encaminha um advogado para tratar
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do assunto que é basicamente o pagamento da corretagem do apartamento adquirido, em Miame, pelo Dr.
Nicolau dos Santos Neto.
O SR. JOSÉ EDUARDO CORBEIA FERRAZ
-Posso complementar?
O SR. PAULO SOUTO - Pois não.
O SR. JOSÉ EDUARDO CORREIA FERRAZNa verdade, esse senhor não é advogado; ele (", Im
nome estrangeiro, ele é americano de naturez·':, trabalha conosco, e ele, na verdade, foi quem gerou
essa polêmica toda, quando solicitou essa apresentação dessa pessoa ao Dr. Nicolau. Então, natural que
fosse ele, até pela própria facilidade que tem de conhecer esses assuntos nos Estados Unidos, nós pedimos que ele fosse pessoalmente lá e tentasse ver,
de fato, o que acontece, qual é o problema e dar uma
solução.
O SR. PAULO SOUTO - O senhor está se referindo a quem?
O SR. JOSÉ EDUARDO CORREIA FERRAZAo Sr. Rigues Miller, citado nessa carta.
O SR PAULO SOUTO - É. Mas a carta está dirigida ao Sr. Robert Allen, que é um advogado.
O SR. JOSÉ EDUARDO CORREIA FERRAZDesculpa. Pode ser. Mas a pessoa a quem estou encaminhando não é advogado; ele é um representante
da empresa. Esse senhor americano citado ...
O SR. PAULO SOUTO - Eu sei. Mas para tratar
junto a um advogado americano, esse problema.
O SR. JOSÉ EDUARDO CORREIA FERRAZ
-Sim, senhor, porque esse advogado já estava - vamos dizer- postulando direitos em nome daquela outra pessoa que dizia que devia ser esse valor. Portanto, nós encaminhamos uma pessoa lá, para tentar entender, esclarecer e resolver esse problema.
O SR. PAULO SOUTO - É. Eu devo dizer que,
enfim, ouvidas essas explicações, mantenho a minha
convicção absolutamente firme, não apenas com
base nesse documento, mas como em tantos outros
que foram apresentados aqui, que a empresa, efetivamente, participou da corretagem, e tinha conhecimento disso, da venda desse apartamento, o que reai mente tem exatamente esse significado que estou
falando neste momento.
Bem. Existe outro fato, Dr. José Eduardo, ainda
nessa linha de relacionamento entre contratado e
contratante, que eu tenho procurado explorar um
pouco nesses dois depoimentos, que mais uma vez
temos informações de que o senhor foi o homem encarregado, pela empresa, para resolver. Então, o depoimento que foi dado no Consulado de Miame a esta
CPI diz o seguinte:
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Que no fim dos seus trabalhos, que duraram um
ano, a empresa apresentou uma conta no valor Ifquldo de US$98.052 americanos ao Dr. Nicolau dos
Santos Neto em agosto de 95, por telefone, e que o
Dr. Nicolau dos Santos Neto se recusou a pagar, tendo o depoente entrado em contato com o Dr. Fábio
Monteiro de Barros Filho por meio de fax, e que imediatamente o Dr. Fábio Monteiro de Barros Filho respondeu ao depoente, falando que o Dr. José Eduardo
Ferraz, sócio - o Sr. esclareceu que não é sócio, que
é diretor da empresa - estaria viajando para Miame
para resolver o pagamento; que o Dr. Fábio Monteiro
de Barros Filho e o Dr. José Eduardo Feraz contrataram o Dr. Carlos Batlol, advogado, para negociar e
pagar a conta do Dr. Nicolau dos Santos Neto; que o
Dr. Carlos Batlol entrou em contato com o Dr. Jorge
Elias Júnior, representante da empresa, tendo acordado uma redução do valor devido para US$80.000 e
pago Inclusive um sinal de US$20.000 e mais seis pagamentos mensais consecutivos de US$10.000.

e

Ou seja, por esse depoimento, mais uma vez, o
senhor, como uma pessoa de responsabilidade da
empresa, foi designado para resolver mais um problema criado por essa relação entre o grupo de empresas Monteiro de Barros e o Juiz Nicolau dos Santos
Neto, referente a uma divida que ele tinha assumido.
Todos nós estranhamos: o que essa empresa tinha
com as dividas do Dr. Nicolau? E por que a empresa
designou um diretor de responsabilidade para resolver esse problema?
Então, o senhor foi realmente aos Estados Unidos nessa época - não sei - , outubro ou novembro
de 1985, para resolver esse problema? E por que o
senhor foi resolver esse problema?

O SR. JOSÉ EDUARDO CORREIA FERRAZ Eu estive nos Estados Unidos sim, Senador, porque
nós estávamos muito preocupados, a empresa estava preocupada, porque, eventualmente, até por um
comentário e até de forma bastante nervosa, essa
pessoa, lá em Miami, alegava que nós éramos responsáveis, etc. e tal por essas despesas, que nós não
tfnhamos a menor responsabilidade e o menor conhecimento. Mas, pela má forma como se Iniciou
esse processo, Indicando uma pessoa que, depois,
acabou tendo todo esse envolvimento, nós achamos
por bem que, em se tratando de um advogadO já
constituldo pela parte para cobrar essa eventual divida, que não era nossa ... nós nos preocupamos se isso
pOderia ter algum envolvimento com a nossa empresa e, principalmente, numa praça fora do Brasil, onde
não gostarlamos de ter nenhuma demanda jurldlca,
nenhum problema.
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Portanto, eu fui lá realmente e consultei um advogado que me foi apresentado por um escritório aqui
do Brasil, para ter informações, caso houvesse qualquer discussão, de qual seria o nosso envolvimento.
E a informação que obtive, juridicamente, dentro das
leis americanas, é que nós não tfnhamos envolvimento nenhum, não eram despesas autorizadas por nós,
não eram despesas feitas por ninguém da empresa e
nem a nosso pedido, e, portanto, que não deverlamos
nos preocupar quanto a isso.
Então, essa foi a minha participação com esse
senhor advogado.
Em seguida a isso, voltei para o Brasil e expliquei à empresa que realmente não Unhamos responsabilidade, não terlamos problema, e se, eventualmente, viesse a ter qualquer demanda jurídica, não
estariam os envolvidos.
Porém, esse fato foi repassado também, essa
Informação foi levada ao Dr. Nicolau, que, posteriormente, achou por bem contratar esse escritório para
defendê-lo dessa demanda, que acabou não sendo
uma demanda, e tudo bem.
Então, essa foi a nossa participação nesse
evento.
O SR. PAULO SOUTO - Então, surgiu um fato
novo, que eu considero ...
Não, o escritório a que o senhor se refere é o
Still, Hector & Davis e o advogado, o Sr. Carlos Batlol
é isso?
O SR. JOSÉ EDUARDO CORREIA FERRAZO advogado, sim. O nome do escritório não posso
afirmar.

O SR. PAULO SOUTO - Bem, surgiu um fato
novo em relação ao depoimento de ontem. É que o
Dr. José Eduardo confirma que esse é um problema
- de que, aliás, ontem, também o Dr. Fábio tinha falado; nesse ponto não há diferença nenhuma - , confirma que a empresa dele estava sendo molestada
por essa cobrança, uma cobrança que não era de responsabilidade.
Então, isso, no meu sentimento, da mesma forma como aconteceu ontem, afirma mais uma vez
esse relacionamento multo estreito entre o contratante e o contratado, quer dizer, a ponto de mobilizar um
diretor para - é verdade, para tentar defender a empresa de um problema maior - cuidar de um problema
que tipicamente não era da empresa. Eu vejo que o
Dr. Nicolau criava problemas para os contratantes e
criava com uma certa freqüência.
Agora, o fato novo que surgiu é que, realmente,
o Dr. José Eduardo confirma que esteve com o advo-
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gado, soube disso, mas, pelo que ele disse ali, não
foi a Monteiro de Barros que pagou essa conta?
O SR. JOSÉ EDUARDO CORREIA FERRAZ Não, senhor.
O SR. PAULO SOUTO - E que, portanto, ele
acha que o DI'. Nicolau contratou esse mesmo advogado que teria sido contatadç por ele, e provavelmente ele teria pago a conta. E Isso?
O SR. JOSÉ EDUARDO CORREIA FERRAZ
-Não posso afirmar quem pagou a conta. Nós não pa.
gamos.
O SR. PAULO SOUTO - Eu, mais uma vez, Sr.
Presidente, Srs. Senadores, considero esse fato um
forte Indfcio da existência do que considero relações
não usuais entre contratado e contratante de uma
obra - um envolvimento em problemas particulares,
extremamente particulares, que não têm absolutamente nada a ver com o contrato. Essas coisas eram
sempre tratadas, eu diria, com a assistência do grupo
responsável pela obra.
Estou satisfeito.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Concedo a palavra ao Senador Carlos Wilson, na qualidade
de Vice-Presidente da Comissão, para as suas indagações.
O SR. CARLOS WILSON - Sr. Presidente, Sr.
Relator, Srs. Senadores, Dr. José Eduardo.
DI'. José Eduardo, V. S' falou em segurança na
obra, em segurança na hora em que ganhou essa
obra. V. S·, desde o primeiro momento, sentiu que
essa obra poderia ter dificuldades na sua execução,
até a conclusão do contrato?
O SR. JOSÉ EDUARDO CORREIA FERRAZNão dificuldades propriamente ditas. Na verdade,
nós achávamos que o contrato exigiria uma dedicação Intensa para que pudesse ser cumprido em razão do prazo, do volume de obra e da forma da contratação. Era, na verdade, uma incorporação imobi·
liárla que dependia de muitas outras interfaces.
Quando se é contratado para uma obra, já se
recebe um pacote pronto: um determinado local, todos os projetos consolidados, sondagens, etc. Nesses casos, pOde-se realmente oferecer uma garantia
de prazo, pode·se atestar que o contrato será cumprido sem nenhuma dificuldade - desde que o fluxo
financeiro seja cumpridO.
Agora, no caso do fórum, por se tratar de um
empreendimento imobiliário que tinha uma série de
outras Interfaces, gerou-se a necessidade de dedicação diária, pessoal e Intensa para a realização do
empreendimento, da própria obra, projeto etc.

Portanto, era uma insegurança empresarial nor.
mal, não uma insegurança quanto a sua execução
mas sim de que tudo corresse bem para que as coisa~
pudessem ser cumpridas dentro do prazo estipulado.
O SR. CARLOS WILSON - Fiz essa pergunta
porque. ouvimos
depoimentos
de
jufzes,
ex-Presidentes do TRT de São Paulo, e todos alegavam que o Tribunal não estava aparelhado para fazer
o acompanhamento de um tipo de obra como aquela,
uma obra grande, que requer, com certeza, conhecimento técnico.
Como coordenador de obra no TRT de São Paulo, com quem V. S· tratava? Refiro-me à parte técnica,
porque a parte polftica - parece-me que ninguém tem
mais dúvidas - era administrada pelo Dr. Nicolau.
O SR. JOSÉ EDUARDO CORREIA FERRAZ Sobre a pergunta eu diria o seguinte: Inicialmente foi
constitufda uma comissão de acompanhamento das
obras, que era formada por um funcionário - se não
me engano - e dois jufzes. Na fase relativa aos empreendlmentos, tratávamos dos !Issuntos com ossas
pessoas diretamente - assuntos referentes à aprova·
ção de projeto, definição de alguns aspectos jurfdlcos
do contrato etc.
Posteriormente, quando a obra tornou· se fato,
foi contratado um engenheiro - ar sim, com conhecimento técnico necessário para fazer o acompanhamento dessas obras. Agora, sempre lembrando que o
acompanhamento era feito à luz do contrato, ou seja,
o Tribunal não fazia a liberação de verba sob medição,
fazia o pagamento de parcelas em razão do acompanhamento !fsico da evolução do empreendimento. Era
uma forma mais simples de acompanhar e, portanto,
podia-se facilmente, desde que com um técnico habili·
tado, fazer esse acompanhamento sem necessidade
de uma grande equipe de acompanhamento etc.
O SR. CARLOS WILSON - Na primeira etapa o
engenheiro era o Dr. Gama e Silva? V. S· o conheceu?
O SR. JOSÉ EDUARDO CORREA FERRAZ Eu o conhecI. Foi contratado pelo Tribunal, apresentado a nós e, daf, Inlciou·se o relacionamento dele com
a obra propriamente dita.
O SR. CARLOS WILSON - Em seu depoimento,
ele disse que não tinha muito acesso, porque não dispunha de equipe para fazer esse acompanhamento.
Então, ele procurou se eximir da responsabilidade, da
medição, do acompanhamento da obra. O senhor
concorda com Isso? Ou ele tinha participação ativa?
O SR. JOSÉ EDUARDO CORREIA FERRAZ •.
Entendo que ele fez o trabalho a qual ele se propôs Cl
foi contratado para fazer. Ele fazia o acompanharnen-
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to das obras, emitia pareceres mensais sobre a evolução trsica dessa obra. Sobre essa evolução trsica era
atribuldo um percentual financeiro em função do ~on
trato. E assim foi o nosso relacionamento ao longo
desses anos nos quais a obra se encaminhou. Evidentemente, sempre se ajustando às liberações possfvels do tribunal.
O SR. CARLOS WILSON - Como o Senador
Ney Suassuna está dizendo, se ele não media a obra
se ele não tinha essa capacidade de medir, não sei
como ele poderia atestar a execução da obra. Mas ele
foi substitufdo pelo Dr. Gilberto Paixão?
O SR. JOSÉ EDUARDO CORREIA FERRAZ Não sei se ele foi substltufdo. Foi contratado o Dr. Gilberto Paixão num determinado momento, no ano de
1998, e foi indicado pelo tribunal como sendo a pes~oa que Iria fazer este acompanhamento. Iniciou-se,
Inclusive, uma outra... Inclusive mudaram-se as formas de acompanhamento, etc. e tal. Realmente, eu
não sabia, naquele momento, se ele permaneceria,
somando-se ao novo engenheiro, ou se só o outro engenheiro é que la dar continuidade. Na verdade, esse
assunto não foi esclarecido ao nosso conhecimento.
Posteriormente, já passada essa fase toda, soubemos que houve um rompimento ou cancelamento ou
término do contrato do engenheiro Antônio Gama e,
depois, a contratação do engenheiro Gilberto.
O SR. CARLOS WILSON - Penso que o Senador Paulo Souto fez esta pergunta. A única empresa
que teve participação na construção do Fórum Trabalhista de São Paulo foi a Incal? Ou teve outras empresas?
O SR, JOSÉ EDUARDO CORREIA FERRAZ Como eu penso que é bom ficar claro, na verdade, o
contrato com o tribunal foi feito com a Incallncorporações S.A., que é uma empresa. Essa Incallncorporações é detentora da escritura de compra e venda do
tribunal e tinha, com o tribunal, o compromisso de entregar o prédio naquelas condições, naquele prazo. A
Incallncorporações contratou a Construtora Ikal para
a execução da obra, sob um escopo, sob um cronograma. Daf, então, a Ikal entrou no canteiro e iniciou
os seus serviços técnicos de construção. S6 ela, pelos seus engenheiros legalmente contratados,. foi a
executora da obra. Evidentemente, como felel no Infcio, há serviços especializados em que se contratam
outras empresas para sua execução. Porém, sempre
pela coordenação da construtora, principalmente na
área de fundações, parede de diafragma, tirantes, jateamento de concreto e tal, que são empresas especfficas daquele trabalho.
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O SR. CARLOS WILSON - O senhor falou também em acompanhamento de presidentes que visitavam a obra. Outros presidentes chegaram a visitar a
o.bra? Porq~e, aqui, nesta Comissão, os presidentes
vieram e disseram: "Não, não acompanhávamos a
obra." ~m presidente chegou até a dizer que o buraco
lá era tao grande que ele não queria chegar perto da
obra. S6 quem acompanhava a execução dessa obra
er~ o Dr. Nlcolau? Como presidente, como juiz e, depOIS, como coordenador da obra?
O SR. JOSÉ EDUARDO CORREIA FERRAZ O Juiz Nicolau, desde o inicio, acompanhou os serviços, como ele disse, semanalmente, duas vezes por
semana, e~fim, pelo menos, uma vez por semana,
como Presidente do Tribunal, que foi um perfodo curo. Posteriormente, ele passou a ser Presidente da
Comissão de Acompanhamento das Obras. Portanto,
continuou fazendo esse acompanhamento semanal.
As visitas à obra propriamente dita eram feitas
pelo Juiz Nicolau. Eventualmente, duas, três ou quatro vezes por ano, fazia-se uma visita de todos os juizes do tribunal da 2" Região, o tribunal propriamente
dito, e dos jufzes de primeira Instância que seriam os
verdadeiros usuários do prédio. Então, eram reuniões
promovidas pelo tribunal, na coordenação da Comissão de Acompanhamento das Obras, e levavam 20,
30 ou 40 juizes para visitar as obras. Nesse momento, tinha um grande número de juizes lá, mas era uma
visita apenas para ver a evolução da obra e tomar conhecimento a respeito da mesma. As visitas técnicas,
vamos dizer, chamadas de acompanhamento propriamente ditas, eram feitas pelo juiz Nicolau, onde lhe
apresentavam a evolução do trabalho e algumas, dificuldades ou algumas soluções dadas no dia-a-dia da
obra. Portanto, ele tinha conhecimento de todos os
eventos da obra como um todo.
O SR. CARLOS WILSON - Como os outros jufzes também tinham conhecimento, pois visitavam a
obra, apesar de ...
O SR. JOSÉ EDUARDO CORREIA FERRAZ Na verdade, eu não posso afirmar sobre os outros jufzes. Imagino que o Dr. Nlcolau, sendo Presidente da
Comissão, transmitia aquelas informações recebidas
na obra para os seus pares e para a Presidência do
Tribunal. Porém, sobre Isso eu não tenho conhecimento.
O SR. CARLOS WILSON - Dr. José Eduardo, o
senhor no Infclo do depoimento falou que não é acionista da Ikal. O senhor é engenheiro coordenador de
obras da Ikal. É exato Isso?
O SR. JOSÉ EDUARDO CORREIA FERRAZ Eu não sou engenheiro. Sou administrador de empre-
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sas, mas sou coordenador de obras e empreendimentos da Ikal e diretor da Ikal. Não sou sócio da Ikal.
O SR. CARLOS WILSON - Não é sócio da Ikal.
O SR. JOSÉ EDUARDO CORREIA FERRAZ Não, senhor.
O SR. CARLOS WILSON - O senhor tem alguma participação com a International Real State?
O SR. JOSÉ EDUARDO CORREIA FERRAZ Não, senhor.
O SR. CARLOS WILSON - Não tem. Nem conhece?
O SR. JOSÉ EDUARDO CORREIA FERRAZ _
Conheço, é uma empresa que tem um contrato com o
grupo, mas não tenho nenhuma participação acionária, nada.
O SR. CARLOS WILSON - O senhor conhece o
senhor Pedro Rodovalho.
O SR. JOSÉ EDUARDO CORREIA FERRAZ Conheço.
O SR. CARLOS WILSON - Não conhece?
O SR. JOSÉ EDUARDO CORREIA FERRAZ Conheço.
O SR. CARLOS WILSON - Conhece?
O SR. JOSÉ EDUARDO CORREIA FERRAZ Sim, senhor.
O SR. CARLOS WILSON - Ele exerce, tem alguma participação na Ikal?
O SR. JOSÉ EDUARDO CORREIA FERRAZ Não, senhor. Pelo que sei, ele representa, ele é representante dessa empresa que o senhor citou e, portanto, estive com ele algumas vezes lá na nossa empresa.
O SR. CARLOS WILSON - E teve algum encontro dele, com a participação dele com o Dr. Nicolau? O senhor lembra disso?
O SR. JOSÉ EDUARDO CORREIA FERRAZ Que eu saiba não.
O SR. CARLOS WILSON - Porque o Dr. Nlcolau também mantinha uma ligação com essa Real
State.
O SR. JOSÉ EDUARDO CORREIA FERRAZ Eu não tenho conhecimento.
O SR. CARLOS WILSON - O senhor conhece a
Split Corretora?
O SR. JOSÉ EDUARDO CORREIA FERRAZ Não, senhor.
O SR. CARLOS WILSON - O senhor conhece o
Sr. Enrico Picclotto?
O SR. JOSÉ EDUARDO CORREIA FERRAZ Não, senhor.
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O SR. CARLOS WILSON - O senhor não sabe
também da movimentação que existia por parte da
Ikal no que se refere a cheques que eram passados
da Ikal para a Split?
O SR. JOSÉ EDUARDO CORREIA FERRAZ
-Não, senhor.
O SR. CARLOS WILSON - Essa parte admlnlstrativa e financeira V. S' não tinha nenhuma participação?
O SR. JOSÉ EDUARDO CORREIA FERRAZFormal eu tinha, porque, às vezes, como diretor, eu tinha que assinar alguns cheques e tal, mas, na verdade, não era uma área de atuação. Porém, não houve
nenhum pagamento da Ikal, pelo menos que eu saiba, para nenhuma Split, nem para esse senhor que V.
Ex" está citando o nome.
O SR. CARLOS WILSON - Não. Então, V. S·
me perdoe, mas...
OSR. JOSÉ EDUARDO CORREIA FERRAZ
-Não, para a Split houve sim, vários.
O SR. CARLOS WILSON - Para a Split tem
aqui inclusive uma relação de 74 cheques da Ikal fazendo pagamentos à Split.
O SR. JOSÉ EDUARDO CORREIA FERRAZ
-Tomei conhecimento disso pela Imprensa, porque li
inclusive. Mas, na verdade, pelo que fui me informar,
esses cheques todos foram dados para a International e, portanto, não foi dado nenhum cheque à Split.
Se a International levou os cheques a terceiros, não
temos esse conhecimento.
O SR. CARLOS WILSON - Os cheques são da
Ikal para a Split.
O SR. JOSÉ EDUARDO CORREIA FERRAZ
-Os cheques sarram para a International, dali para a
frente nós não sabemos.
O SR. CARLOS WILSON - Vou encaminhar a
V. S' para que V. S' tome conhecimento dessa relação de cheques.
O senhor conheceu o Dr. Lauro Bezerra?
O SR. JOSÉ EDUARDO CORREIA FERRAZ Conheci.
O SR. CARLOS WILSON - Mas teve muitos
contatos com o Dr. Lauro Bezerra?
O SR. JOSÉ EDUARDO CORREIA FERRAZ
-Não não tive muitos contatos. Na verdade, uma vez
ele ~steve no Brasil, ocasião em que me encontrei
com ele. Ele me foi apresentado por esse senhor que
já citei o nome, Eduardo Ricks Muller e, depois, quando houve todo esse problema de envolvimento com
esse assunto do Dr. Nicolau, quando fui a Miami, estive com ele uma vez.
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, .' O SFt JOSÉ EDUARDO DUTRA - Senador
Carlos. Wilson, me permite um registro?
O SR. CARLOS WILSON - Com o maior prazero
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Gostaria de
deixar claro, nobre Relator, uma contradição entre o
depoimento do Dr. José Eduardo e do Dr. Fábio. O Dr.
José Eduardo acaba de dizer que os sócios, os cheques eram encaminhados para a International. Então,
encaminhados para a Internatlonal, devo deduzir que
os cheques não tinham a definição de onde seriam
depositados, e a International distribuiria os cheques
para a Split e para as outras empresas.
O Dr. Fábio, ontem, disse que os cheques já saram para essas empresas por determinação da International. Então, eu gostaria que ficasse registrada
essa contradição no depoimento dos dois.
Muito obrigado, Senador Carlos Wilson.
O SR. PAULO SOUTO - Desculpe, Senador.
Até acho que mais do que isso: a Informação dele é
de que não havia cheques dados à Split. Existem cheques dados à Split. Se foi por obra da Internatlonal
etc., os cheques ...
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Eu peguei
só o exemplo da Spllt, mas vale para todas as empresas que sarram cheques ...
O SR. NEY SUASSUNA - O nominativo confere
com a letra?
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - O depoente está pedindo para dar explicações. A palavra lhe
é concedida.
O SR. JOSÉ EDUARDO CORREIA FERRAZNão considero uma contradição, porque, na verdade,
já lhe disse: não sou a pessoa adequada para dar
essa precisão na informação.
Acho que as duas coisas dizem a mesma coisa.
Se foi por ordem ou não, é uma questão que não seI.
Porém, não foi deliberadamente dado um cheque
porque ... de envolvimento nosso com Split ou quem
quer que seja. Apenas Isso eu quero deixar claro.
Agora, provavelmente, foi por ordem ou não foi
por ordem. Enfim, isso já é um assunto que não posso
precisar neste momento, mas, com certeza, não havia nenhum relacionamento da nossa empresa com
essa corretora.
O SR. CARLOS WILSON - Posso continuar,
Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Claro. V.
Ex' é quem está com a palavra.
O SR. CARLOS WILSON - Dr. José Eduardo,
nesses encontros que o senhor chegou a ter, nesses
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poucos encontros com o Dr. Lauro, houve a partlclpação também do Juiz Nicolau?
O SR. JOSÉ EDUARDO CORREIA FERRAZNão, senhor.
O SR. CARLOS WILSON - V. S' chegou a conhecer o apartamento do Dr. Nicolau em Miami?
O SR. JOSÉ EDUARDO CORREIA FERRAZNão, senhor.
O SR. CARLOS WILSON - Nem teve nenhuma
informação de que ele tinha um apartamento em Miami?
O SR. JOSÉ EDUARDO CORREIA FERRAZNão, senhor. Apenas soube que ele tinha intenções
de ter alguma coisa em nrvel de locação, mas nunca
soube que comprou nem onde é, nada.
O SR. CARLOS WILSON - Mas na hora em
que V. S' reconhece, como foi colocado pelo Senador
Paulo Souto, que ficou uma pendência, uma pendenga entre o Dr. Lauro e o Dr. Nicolau no que se refere
ao pagamento de comissão, dizer que não sabia de
compra de apartamento, ar V. S' me permita, com
todo carinho, com todo respeito, é um exagero de V.
S'.
V. S' acabou de colocar que conhecia essa pendenga. Ficou muito clara a posição de V. S'.
O SR. JOSÉ EDUARDO CORREIA FERRAZPeço desculpas se, de alguma forma, as minhas palavras não ficaram claras; mas, na verdade, o que digo
é que eu não tinha conhecimento da intenção dele de
comprar nada. Eu apenas fui resolver um problema
que surgiu por intermédio de uma prestação de serviço, que, naquele momento, não era sabido se era
compra, locação ou o que era.
Na verdade, eu tinha de resolver o prOblema de
uma pendência e fui lá e resolvi, ou pelo menos tomei
conhecimento de que isso não era envolvimento nosso. Então, portanto, é diflci! para mim poder precisar
uma informação. Eu gostaria de estar aqui hoje só falando coisas de que evidentemente eu tenho certeza.
Portanto, eu acho que seria, da minha parte, leviano
dizer que eu sabia ou que sei. Eu realmente não sei.
O SR. CARLOS WILSON - Mas V. S' há de
convir que, na hora em que V. S' foi a Miami, inclusive
para intermediar uma negociação, V. S' se envolveu
no problema. Tanto que a cobrança da comissão era
um pouco maior e chegaram a um acordo. Era para
pagar em torno de US$92 a 98 mil e pagaram US$80
mil de corretagem de um apartamento, que V. S'
sabe que existe, porque ninguém vai pagar corretagem de uma coisa que não existe.
O SR. NEY SUASSUNA - O seu advogado
deve ter explicado isso.
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O SR. JOSÉ EDUARDO CORREIA FERRAZ Desculpe, Senador, eu gostaria de esclarecer novamente: na verdade, quando eu fui a Miami para fazer
uma consultoria jurídica a um advogado para saber o
eventual envolvimento da nossa empresa nessa
questão, o que estava sendo cobrado ali, pelo que eu
pude tomar conhecimento, eram serviços de assessoria, de visitas, de reembolso de telefone, de aluguel
de carro, de passagem de avião. Não se tratava de
assuntos imobiliários nem muito menos de comissão.
Pelo menos, era o que eu tinha conhecimento naquele momento.
O SR. CARLOS WILSON - Não. Essas despesas, elas importavam numa outra quantia. Essa despesa importava na quantia de US$8 mil. Essa outra a
que estou-me referindo é pagamento de comissão de
compra de apartamento. Aí fica muito claro essa posição.
O SR. JOSÉ EDUARDO CORREIA FERRAZ Então vamos tentar dividir o assunto. O assunto dos
US$8 mil refere-se a uma prestação de serviço vinculada a essa chamada operação imobiliária. porém criou-se um mal-entendido, que acabou sendo resolvido.
O SR. CARLOS WILSON - Essa quem pagou?
O SR. JOSÉ EDUARDO CORREIA FERRAZ Quem pagou foi a empresa americana diretamente
ao Sr. Lauro Bezerra.
O SR. CARLOS WILSON - Sim, mas quem pagou à empresa americana?
O SR. JOSÉ EDUARDO CORREIA FERRAZ Ninguém pagou à empresa americana. A empresa
americana tinha o direito por estar fazendo um serviço nos Estados Unidos. E por razões que até hoje não
entendi bem, o Sr. Lauro passou a ter um direito sobre isso, usando a nossa empresa como uma detentora desse direito. Portanto, o Sr. Eduardo Higst Müller foi lá e repassou esses direitos, que não eram nossos, diretamente ao Sr. Lauro Bezerra. Aí encerrou o
assunto comissão/apartamento.
O SR. NEY SUASSUNA - Comissão/apartamento ou comissão de encargos?
O SR. JOSÉ EDUARDO CORREIA FERRAZ Não. Não. Comissão/apartamento - US$8 mil.
O SR. CARLOS WILSON - Não. Essa comissão não é uma comissão do receptivo, do receptivo
turístico?
O SR. JOSÉ EDUARDO CORREIA FERRAZ Não. Não. É ao contrário. É ao contrário.
O SR. CARLOS WILSON - É ao contrário.
O SR. JOSÉ EDUARDO CORREIA FERRAZ Então, o assunto apartamento ficou restrito, na nossa
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participação, a esse pagamento de US$8 mil, que
não era nosso e que foi repassado diretamente ao Sr.
Lauro. Ponto final.
Um ano depois, ou pelo menos um ano depois,
surgiu o assunto do reembolso de despesas de passagem, telefone, etc. e tal, cuja quantia eram esses
famosos US$90 mil ou US$80 mil ou sei lá quantos
mil dólares. Já era uma quantia maior. Foi daí que resolvemos que eu deveria ir aos Estados Unidos consultar um jurista para ver o eventual envolvimento
nosso, uma vez que estavam tentando nos colocar
como responsável dessa despesa, que não era nossa, não foi feita por nós, nem pela nossa autorização.
Então, tive esse cuidado para que não viéssemos
amanhã, mesmo que levianamente, a estar envolvidos numa demanda jurídica dentro de um tribunal
americano. Fui lá, consultei, tomei as informações, os
cuidados necessários e voltei par ao Brasil trazendo a
Informação de que nós não tínhamos nenhum envolvimento e não teria elemento jurídico algum para essa
cobrança a nossa empresa. Ponto linal.
O SR. CARLOS WILSON - Está bom. Encerrarei esse assunto com uma última pergunta. V. S·, com
toda a responsabilidade que tinha como coordenador
de obra, como é que coloca hoje a posição da obra lá
em São Paulo, na visão de administrador da obra?
O SR. JOSÉ EDUARDO CORREIA FERRAZBom, a obra foi...
O SR. CARLOS WILSON - O estágio da obra
de hoje.
O SR. JOSÉ EDUARDO CORREIA FERRAZA obra foi em junho de 1998, passou para uma nova
escritura de rerratilicação de compra e venda; naquele momento, consolidava-se executado ou executar e
aprovava-se o que chamamos de reequllíbrio econômico-financeiro, que trazia ao contrato as perdas
existentes durante esse período todo em que houve
aumento de prazo em relação ao prazo contratual,
gerando uma série de despesas não calculadas in leialmente; portanto, devolvia, naquela repactuação,
naquele reequilíbrio econômico, o valor originai do
contrato, permitindo o término da obra. Então, lizemos, em junho de 1998, um novo cronograma, que ia
de junho a abril. Naquele momento, tínhamos 80.25%
concluído do empreendimento. E esses 19.75% seriam o saldo a terminar, que seria no período de junho
a abri de 1999. Assinamos Isso, se não me engano,
no início de junho - no mês de junho com certeza.
Abra estava num ritmo mais lento, demos uma acelerada gradual na obra; tocamos a obra junho; tocamos
a obra julho, dentro do novo cronograma, que continuava sendo bastante ... que necessitava de bastante
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dedicação da nossa empresa no sentido do prazo.
Portanto, estávamos a todo vapor em junho e julho,
quando fomos surpreendidos, no início de agosto,
portanto antes do pagamento da parcela de julho, que
seria paga no início de agosto - de uma medida judicial do Ministério Público, impedindo o nosso recebimento. Naquele primeiro momento, nós não entendíamos as razões. Depois, tomamos conhecimento e
todo o assunto foi divulgado. A obra paralisou-se em
novembro de 1998. No início do problema .... como é
natural, pois a obra tinha sido muito acelerada para
que o prazo fosse cumprido. Foi, na verdade, tocada
no mês de agosto, setembro, outubro e novembro,
evidentemente já num grau de desaceleração, porque a cada mês que passava tfnhamos mais dúvidas
sobre a real possibilidade de desbloqueio desse recurso a curto prazo. No final de novembro, nós, evidentemente, não tivemos outra alternativa do que a
de paralisar a obra. É importante que fique claro, porque, naquela época, foi divulgado, amplamente e Injustamente, que a obra estava abandonada, largada
e sem nenhuma responsabilidade. Isso não é fato. A
obra foi o tempo inteiro guardada e bem mantida, com
os seus materiais em estoque, com funcionários de
manutenção e de segurança. A área do escritório da
obra permaneceu ativa até março de 1999 - Departamento de Pessoal, Administração, Engenharia, enfim, toda a parte de expedição etc .. Nós sempre mantivemos o canteiro na melhor condição possível, apesar de estarmos com o contrato paralisado.
Só saímos da obra, se não me engano, na data
de 23 de março de 1999, quando, por uma nova atitude, no meu entender truculenta, recebemos uma notificação de uma rescisão unilateral do tribunal. Mais
de dez agentes de segurança da Polícia Federal chegaram à obra com a notificação exigindo a retirada de
pessoas que pertenciam à Ikal do canteiro. Fizeram
isso sem o menor cuidado, sem respeito a essas pessoas e não fizeram um laudo do que havia dentro da
obra. Ou seja, nós fomos obrigados a nos retirarmos
de lá sem ao menos o direito de fazermos um relatório
do que nós estávamos deixando lá: documentos da
própria empresa, documentos pessoais dos funcionários e, evidentemente, o estoque que lá estava. Posteriormente, nós postulamos esse direito em juízo. No
momento, estamos aguardando a possibilidade de fazermos a contraprova e a perícia na obra, para definir
que para nós não há nenhuma dúvida sobre o estágio
atual da obra, sobre as condições de materiais usados na execução da obra e do estoque de materiais
que, dentro da obra, estavam naquele momento. Repito, não foram dadas condições para se fazer um le-
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vantamento do que havia lá, assinado pelas partes,
para que ficasse uma coisa clara. No meu entender,
foi uma atitude bastante violenta, mas foi o que aconteceu.
O SR. CARLOS WILSON - Depois desse relato, pergunto: o senhor tomou conhecimento do fato
de que o Tribunal de Contas da União condenou a
empresa a devolv~r 55 milhões, entendendo que houve desvios e super/aturamento da obra. O senhor tomou conhecimento disso?
O SR. JOSÉ EDUARDO CORREIA FERRAZTomei, sim, senhor - fui notificado disso.
O SR. CARLOS WILSON - E já apresentou a
defesa? Que argumentos apresentou?
O SR. JOSÉ EDUARDO CORREIA FERRAZ Isto já é, evidentemente, da área Jurídica da empresa.
A empresa está preparando a sua defesa e tem prazo
para isso. Isso foi recente, há 10 ou 15 dias; portanto,
nós vamos apresentar defesa, porque consideramos
que isso não é fato. A obra acompanhou o limite do
que foi possível ser liberado para ela, lembrando
sempre que nós vendemos um prédio para entregar
em 40 meses, sob um cronograma de parcelas semestrais, e acabamos durando quase o dobro desse
período. As parcelas deixaram de tomar a configuração inicial e passaram a ser parcelas dentro da possibilidade da liberação do Tesouro Nacional para o tribunal. Nós fomos andando num cronograma do qual
praticamente todo mês sabíamos das nossas possibilidades de execução dali para a frente.
O SR. CARLOS WILSON - Eu também, Sr.
Presidente, estou satisfeito e vou encaminhar ao Dr.
José Eduardo a relação dos 74 cheques da Ical para
a Split, que V. S' não conhecia.

Muito obrigado, Dr. José Eduardo.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - O primeiro inscrito é o Senador Ney Suassuna, a quem concedo a palavra.
O SR. NEY SUASSUNA - Dr. Ferraz, além dessa punição dada pelo Tribunal de Contas de 55 milhões, também houve uma punição da Receita Federal. Também já estão preparando a resposta para a
Receita Federal?
O SR. JOSÉ EDUARDO CORREIA FERRAZSobre a Receita Federal ... também é uma área jurídica, porém tributária da empresa e, portanto, não posso afirmar-lhe a exatidão do estádio desse processo.
Porém, evidentemente, vamos apresentar a defesa,
que a nós é muito clara, e há bastantes contradições
nesses autos.

Agosto de 1999

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. NEY SUASSUNA - E O senhor acha que
foi Injustiça tanto uma quanto a outra? Tanto o Tribunal de Contas quanto a Receita Federal?
O SR. JOSÉ EDUARDO CORREIA FERRAZ Eu não diria injustiça; eu diria, talvez, um mau entendimento da natureza do contrato e, portanto, existe ar
uma série de esclarecimento que vamos ter fazer na
nossa defesa administrativa tanto na Receita quanto
no Tribunal de Contas.
O SR. NEY SUASSUNA - Aqui, nesta Comissão, estamos quase que categoricamente definidos,
estamos quase que na certeza mesmo dos receblmentos do Dr. Nicolau. Se é injustiça isso que o senhor pensa que está sendo, como se justificam, então, esses pagamentos, embora de modo enviesado
ao Dr. Nicolau
O SR. JOSÉ EDUARDO CORREIA FERRAZ Não tenho conhecimento de nenhum pagamento ao
Dr. Nicolau. Portanto, não posso me pronunciar na
pergunta do senhor. Desculpe.
O SR. NEY SUASSUNA - Acho que não tenho
pergunta mais a fazer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Próximo
inscrito: Senador Djalma 8essa.
Por favor, Senador Djalma 8essa.
O SR. DJALMA BESSA - Dr. José Eduardo, o
senhor Informou que, como administrador da empresa, se comunicou com a comissão de construção do
Tribunal seguidas vezes. Eu desejaria saber o segulnte: qual é esse processo de pagamento, ou seja,
a empresa se entendia diretamente com a comissão
de construção ou com o engenheiro do tribunal que
estava Inspecionando e fiscalizando as obras?
O SR. JOSÉ EDUARDO CORREIA FERRAZ A Empresa leal se relacionava com ambas as partes,
ou seja, na comissão, quando necessário, existiam
assuntos que faziam relação ao contrato compra e
venda e havia assuntos referentes à execução de
obra.
Então, evidentemente, como eu havia dito, nas
visitas periódicas do Dr. Nicolau à obra, era dito ou
esclarecido ou fazia-se um relato técnico da evolução
da obra e podiam até eventualmente consultar sobre
um ou outro assunto de menor relevância naquele
momento.
Então Unhamos relacionamento com ambos.
Quer dizer, a comissão tinha assuntos que eram referentes à comissão e os assuntos técnicos com o engenheiro propriamente contratado, que ia em visitas à
obra de acompanhamento ffsico da evolução da obra.
Daí, sim, era uma visita técnica, vamos chamar assim. E havia visitas de acompanhamento de evolu-
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ção, feitas pelo Dr. Nicolau, e havia reuniões na comissão de acompanhamento da obra, para tratar de
assuntos do contrato como um todo.
O SR. DJALMA BESSA - Portanto, esse relatório era encaminhado ora à comissão de construção,
ora ao engenheiro?
O SR. JOSÉ EDUARDO CORREIA FERRAZNão, nós não encaminhávamos relatório. Na verdade, o engenheiro fazia o relatório mensal, à luz de sua
análise, e o encaminhava à comissão de acompanhamento. Nós não Unhamos acesso a esse relatório,
apenas fornecramos as condições para que ele pudesse fazer sua análise técnica e tudo o mais. Então
ele fazia um relatório de acompanhamento, encaminhava à comissão de acompanhamento das obras, e
esse documento ficava lá dentro, ou seja, não era
franqueado a nós, empresa.
O SR. DJALMA BESSA - O que se presume do
que poderia ter havido? Essa comissão de construção, portanto, autorizaria o pagamento.
O SR. JOSÉ EDUARDO CORREIA FERRAZSim, Senador, autorizava o pagamento.
O SR. DJALMA BESSA - E esse pagamento
era remetido pelo Tribunal do Trabalho de São Paulo
ou pelo TST?
O SR. JOSÉ EDUARDO CORREIA FERRAZRecebramos diretamente em conta bancária previamente determinada, por repasse do Tesouro Nacional, por ordem do Tribunal, ou seja, quem nos pagava
era o TRT. Não tenho conhecimento do TST - Tribunal. Superior do Trabalho. Não tenho conhecimento
de como é esse trâmite. Pelos extratos que eu via, era
uma transferência on line do Tesouro Nacional para a
conta da empresa.
O SR. DJALMA BESSA - Dr. José Eduardo,
esse prédio destinado a Juntas de Conciliação e Julgamento foi realmente uma obra contratada de modo
novo, originai, que está causando um pouco de embaraço, de dificuldade em tudo isso.
Atente V. S· para o seguinte: foi contratada por
"x" a obra 'V'. No pagamento, foi estabelecida uma
entrada e várias prestações. Até ar, tudo certo: modo
de pagamento arrumado, prazo, mas o que gera certa
dúvida é qual a vinculação entre o pagamento dessas
prestações e o cronograma da realização da obra. Ficamos na seguinte dúvida: como o pagamento depende de prestações vencidas em épocas próprias,
qual é a fórmula, qual é o processo para que essas
mensalidades coincidam com o estágio da obra?
Vamos admitir um mês: a realização da obra
pode se processar além daquela prestação que lhe
seria paga, como também pode acontecer o contrário
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- a obra andou pouco ou não andou. O que acontece? O prazo correu, os dias se passaram, a prestação
foi vencida e deve ser paga. Como compatibilizar
esse cronograma financeiro, baseado em prestações, com o cronograma Hsico da obra?
O SR. JOSÉ EDUARDO CORREIA FERRAZ _
Reportando-se ao contrato e tentando lembrar novamente, sempre se faz citações de um contrato de
obra, que na verdade não é contrato de obra, mas de
compra e venda. Portanto, na natureza de nossa escritura de compra e venda, existiam parcelas e existiam vínculos dessas parcelas a alguma atividade Hsica desse empreendimento, que se iniciava desde o
terreno, projeto, emolumentos, demolições, enfim,
mobilização, depois início da escavação, fundações,
execução da estrutura e, daí por diante, até o término
da obra. Portanto, entre o semestre em que la receber
a parcela, no final, havia algum serviço para executar.
Foi feito vinculado a Isso. Havia uma etapa do empreendimento a ser cumprida e no final desta, que deveria coincidir com o semestre, deveria ser paga a parcela semestral. Como no início do contrato acabou-se
não conseguindo cumprir essa forma de contratação
houve uma evolução mensal dos fatos. A entrada foi
dividida em dez vezes, a segunda parcela em duas e
a terceira parcela em vinte. e uma Começou-se a descaracterizar a escritura Inicial. Criamos uma forma de
ir tocando o empreendimento e, conforme o Tribunal
tivesse condições de amortizar o compromisso, íamos criando etapas definidas para o cumprimento, fechando o pagamento por etapa cumprida. À luz do
empreendimento, todas as liberações foram pagas
sobre alguma contrapartida da empresa para o Tribunal, nunca o Tribunal pagou a mais. Ao contrário, em
algumas medições o Tribunal não conseguia alcançar, com sua liberação, o percentual Hsico em que estávamos, principalmente nos anos de 93 e 94. A partir
de 95, a coisa começou a ficar pari passu. Evidentemente, lembrando-os de que no preço pago pelo Tribunal estão incluídas todas as responsabilidade e
custos de um empreendimento, da data zero até o
seu término. Nada estava pago pelo Tribunal antes
desse fato, ou seja, desde o terreno aos outros atos
necessários à construção de um prédio, que são diversos.
O SR. PAULO SOUTO - V. S' considera assim
mesmo antes da assinatura do contrato? Que se re·
cebeu recursos antes da assinatura do contrato?
O SR. JOSÉ EDUARDO CORREIA FERRAZDesculpe-me, Senador, mas não recebemos nada
antes da assinatura do contrato.
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Ganhamos a concorrência e fomos chamados
ao Tribunal para assinar o contrato de compra e venda que, por não estar sendo pago conforme o contratado e vencido na concorrência, não era uma escritura de compra e venda, mas contrato de compra e venda. Foi feito um contrato e, à luz deste, iniciaram-se
as liberações. Se não me engano, quando chegou setembro de 1992, fez-se a escritura propriamente dita,
mesmo sem ter sido completada a entrada. Atendemos um pedido do Tribunal que apelava para que
aquele contrato fosse transformado em escritura de
compromisso de compra e venda, que foi feito em setembro de 1992. Todos as demais obrigações e direitos foram à luz desta, que se sobrepôs ao contrato
originalmente assinado no início da operação.
O SR. PAULO SOUTO - Creio que o fato tem
certa relevância, mas tenho convicção de que muitas
. das parcelas, parece-me, foram simplesmente recibos antes da assinatura do primeiro contrato. Disso
tenho quase convicção, não sei se estou enganado.
Por favor, Senador.
O SR. DJALMA BESSA - Sr. José Eduardo,
essa obra foi inovadora porque adotou uma modalidade que, até onde se tenha conhecimento, foi uma
iniciativa pioneira para resguardar a situação, no caso
um órgão público, do Tribunal do Trabalho para evitar
as dificuldades decorrentes da mudança de preço, da
mudança de valor. Foi contratado um prédio por um
valor certo, determinado, claro. Para ser construído
em um prazo certo, determinado. A conclusão é a de
que o preço não foi mantido, por razões que já foram
explicitadas, e o prazo, em conseqüência, também
não. A impressão é a de que se trata de uma modalidade que não funcionou, que não deu certo. Pelo contrário, tem-se a Impressão de que causou dificuldades de toda sorte, inclusive na Justiça, onde essa modalidade adotada está sendo discutida e debatida.
Como está a ação civil proposta pelo Ministério
Público? Se for possível, em que se baseou a ação civil pública Impetrada e iniciada pelo Ministério Público?
O SR. JOSÉ EDUARDO CORREIA FERRAZ Inicialmente, fomos chamados ao Ministério Público
em 1997, para esclarecer algumas dúvidas que o MP
tinha em relação à contratação do empreendimento.
Durante várias vezes, explicamos isso. Posteriormente, fomos surpreendidos pelo que chamamos de
bloqueio dos pagamentos, em agosto de 1998. Se
não me engano, em setembro de 1998, foi protocolada a ação civil pública. Pelo que entendo, a grande
justificativa dessa ação é que teríamos recebido mais
do que fisicamente executado. Então, volta-se ao
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ponto de que não se compreendeu a natureza do contrato originalmente feito. Tentamos explicar e demonstrar, e Isso não foi entendido. Então, estamos
acompanhando essa ação civil pública e vamos nos
defender dentro do que for possfvel. No momento, estamos aguardando a convocação para dar maiores
esclarecimentos.
O SR. DJALMA BESSA - Se o TRT pagar o
que falta para cobrir o contrato, a Ikal conclui o prédio?
O SR. JOSÉ EDUARDO CORREIA FERRAZ À luz da escritura de rerratificação feita em junho de
1998, acabaremos o prédio.
O SR. DJALMA BESSA - Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Concedo
a palavra ao Senador José Eduardo Dutra.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, não me ficou muito claro a função que o depoente possufa na empresa.
O SR. PAULO SOUTO - Ele disse ser um executivo da empresa, mas não um sócio.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Sua ação
era restrita a quê?
O SR. JOSÉ EDUARDO CORREIA FERRAZ Minha área atuação é na Coordenação de Obras e
Empreendimento da Ikal, coordenação técnica, enfim, de todos os eventos de execução desses empreendimentos.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - V. S· não é
Vice-Presidente?
O SR. JOSÉ EDUARDO CORREIA FERRAZ A nomenclatura, se não me engano, diz ser Diretor Vice-Presldente ou Vice-Presidente Executivo, que, na
verdade, é um diretor. Não tenho participação acionária na empresa.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA- Mas, V. S· é
Diretor Vice-Presidente?
O SR. JOSÉ EDUARDO CORREIA FERRAZ Eu precisaria consultar o contrato social. Mas acredito que a nomenclatura deva ser essa, porque, por razões jurfdicas, há um ano, mudou-se a nomenclatura
de Diretor para Vice-Presidente.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - V. S· tem
participação exclusiva na parte de construções da
Ikal?
O SR. JOSÉ EDUARDO CORREIA FERRAZ SI m.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - V. S· conhece a empresa Consdon Engenharia e Comércio
Ltda.?
O SR. JOSÉ EDUARDO CORREIA FERRAZ Pode repetir?
.
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O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA _ Consdon
Engenharia e Comércio Ltda.
O SR. JOSÉ EDUARDO CORREIA FERRAZNão senhor.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Essa empresa não tem nenhum negócio com a Ikal, nenhuma reIaçao
- de...
O SR. JOSÉ EDUARDO CORREIA FERRAZNão. Que eu saiba, não.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - V. S' conhece o Sr. Fábio Augusto Andrade Santana?
O SR. JOSÉ EDUARDO CORREIA FERRAZ _
N-ao.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA _ É a última
pergunta, Sr. Presidente, a depender da resposta. V.
S. disse que a sua participação é exclusiva na questão de obras da Ikal.
O SR. JOSÉ EDUARDO CORREIA FERRAZ _
A minha participação direta nas atividades da empresa é na coordenação de obras e empreendimentos,
portanto, voltada à área de mercado Imobiliário, de
discussão de assuntos técnicos da evolução da obra,
de montagem de cronograma, de participação, de coordenação em concorrências públicas, etc. Isso é o
meu negócio, é o que faço dentro das empresas.
Faço a parte operacional do andamento dos empreendimentos e obras.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - V. S· teve aiguma participação em algum negócio de outra empresa do grupo Monteiro de Barros?
O SR. JOSÉ EDUARDO CORREIA FERRAZEu precisaria saber qual é a empresa, para poder responder-Ihe, mas, como lhe disse, o grupo tem diversas empresas; de algumas eu participo diretamente
ou formalmente, por razões de confiança, enfim. Se
V. Ex' puder dizer-me qual é a empresa, eu lhe responderei claramente.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA- Um momento, por favor.
Recreio Agropecuária.
O SR. JOSÉ EDUARDO CORREIA FERRAZSim. A Recreio Agropecuária é do setor, como o
nome diz, agropecuário, então, acredito que eu participe, que eu seja gerente - alguma coisa assim - da
empresa, ou que eu tenha sido no passado. Realmente, não lhe posso precisar, porque eu teria que ter
o contrato social último. Mas, realmente conheço a
empresa e acompanho as suas atividades, porém
não é a minha área de atuação.
OSR. JOSÉ EDUARDO DUTRA-MasV. S· se
lembra de alguma participação mais direta que tenha
tido em negócios dessa Recreio Agropecuária?
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,. O SR. JOSÉ EDUARDO CORREIA FERRAZ Fica diffcil responder, Senador, porque, na verdade,
como disse, eu realmente conheço, tenho atuação,
posso ter atuação de gerência nessa empresa, mas
não me lembro de nada, recentemente, que possa fazer-me lembrar de algum fato concreto. Também não
digo que não tive, porque, na verdade, é uma empresa do grupo no qual trabalho há 15 anos. Quer dizer,
preciso saber exatamente qual é esse fato.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Parece que
a memória dos depoentes dessa empresa tem que
ser sempre reativada.
Especificamente, no dia 28 de maio de 1997,
quer dizer, não faz tanto tempo assim, V. S' teve alguma participação em algum negócio da empresa Recreio Agropecuária?
O SR. JOSÉ EDUARDO CORREIA FERRAZ Senador, gostaria de saber exatamente qual é a pergunta, porque, há dois anos, não posso lembrar o que
fiz nessa empresa, mas também não digo que não fiz.
Se V. Ex' puder ser claro na pergunta...
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - A pergunta é
exatamente esta: se V. S' participou de algum negácio dessa empresa Recreio Agropecuária? Essa é a
pergunta.
O SR. JOSÉ EDUARDO CORREIA FERRAZ De alguma compra e venda, de alguma contratação?
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Será possrvel que a sua memória é tão frágil assim?
O SR. - Possivelmente, sim. Agora, se V. Ex'
esclarecer, posso-lhe dar, com certeza, qual é a operação feita.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Especificamente, na compra, pela Recreio Agropecuária, de terras no Mato Grosso.
O SR. JOSÉ EDUARDO CORREIA FERRAZ Diretamente, não. Posso até, eventualmente, ter assinado uma procuração, uma escritura ou um contrato,
mas não é área de atuação. Por determinação da empresa, soube que ela veio a adquirir algumas áreas no
Mato Grosso e, portanto, posso ter assinado esse documento, mas não é diretamente a minha área. Também não vejo nada estranho nisso, porque, realmente, tenho conhecimento de que foram adquiridas áreas no Mato Grosso.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Também
não vejo nada estranho. Quero saber qual é o grau de
conhecimento que V. S· tem desse negócio, porque
esse foi um dos negócios que, para mim, não ficou
muito claro no depoimento do Dr. Fábio. E V. S' foi
designado procurador do Sr. Fábio Monteiro de Barros, para avalizar notas promissórias emitidas pela
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empresa Recreio Agropecuária Empreendimentos e
Participações na aquisição de três glebas rurais, denominadas Fazenda Santa Terezinha, Fazenda São
Judas e Fazenda São Domingos. V. S', portanto, avalizou essas notas promissórias e, posteriormente,
quando da emissão de escritura de compra e venda e
confissão de drvida, V. S' assinou na condição de
procurador da Recreio Agropecuária. Quero saber se
V. S' tem condições de me esclarecer algumas coisas em relação a esse negócio ou se V. S' só assina
as coisas porque o Fábio pede, manda. É isso que
quero saber. V. S' tem condições de me dar esclarecimento sobre esse negócio especificamente ou V. S'
apenas recebeu procuração e assinou porque o Fábio pediu, na confiança?
O SR .•IOSÉ EDUARDO CORREIA FERRAZPor procuração, eu devo ter assinado, V. Ex' está dizendo. Não me recordo exatamente, mas, por procuração, posso ter assinado algum contrato em nome
da Recreio por determinação da diretoria do grupo.
Quanto à assinatura das notas promissórias, eu
realmente me lembro, mas foram assinadas, eu representando a Monteiro de Barros Construções e
Incorporações, e não a minha pessoa ffsica. Talvez
não tenha ficado certa a forma dessa nota promissória.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - V. S· recebeu a procuração do Dr. Fábio Monteiro de Barros. O
Dr. Fábio Monteiro de Barros lhe concedeu uma procuração, conferindo amplos poderes para avalizar notas promissórias que foram utilizadas para pagamento da compra dessas terras. Depois, quando da emissão da escritura de venda e compra e confissão de drvida, V. S', na condição de procurador, "requer a
Agropecuária, nesse ato representada por seu procurador José Eduardo Ferraz". Quero saber objetivamente se V. S· tem condições de me esclarecer dúvidas que tenho a respeito desse negócio da Recreio
Agropecuária ou não. Se V. S· apenas esteve lá, recebeu a procuração, assinou tudo que estava acertado e pronto. É uma pergunta objetiva. V. S· tem condições de responder ou não?
O SR. JOSÉ EDUARDO CORREIA FERRAZComo procurador, lá estive, no meu escritório estive,
e assinei como procurador, e não me vejo em condições de responder detalhes a respeito disso.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - É só isso,
Sr. Presidente. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Com a
palavra o Sr. Maguito Vilela, que acaba de se inscrever.
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O SR. MAGUITO VILELA - Sr. Presidente, gostaria de saber do Dr_ José Eduardo se nesses quinze
anos participando desse grupo, se já viu algo semeIhante, se a empresa ou as empresas já tiveram alguma obra com estas características: vender um prédio
pronto, um pacote feito, com prazo determinado, no
montante aproximado. Quer dizer, se ele já participou, ou se a empresa já teve obras semelhantes, com
essas características, ou se é a primeira.
O SR. JOSÉ EDUARDO CORREIA FERRAZ Conforme falei anteriormente, nossa empresa está
habilitada e acostumada em atividades de empreendimentos de grande porte. Portanto, a nós não houve
nenhuma dificuldade em implementar o objeto que
aquele edital ali nos propunha. Tanto que procuramos
ser o mais eficiente possível.
Quanto a outros negócios dessa natureza, é evidente que na área imobiliária cada negócio tem a sua
própria natureza. Um prédio de um lado da rua, apesar de ter as mesmas condições, é diferente de um
prédio do outro lado, por questões de zoneamento,
questões de solo, questões de metodologia construtiva. Porém, temos vários exemplos de coisas parecidas. Recentemente, em 1997, fizemos um empreendimento chamado Centro Empresarial Edifício São
Luiz, na Av. Paulista, de São Paulo, um empreendimento de mais de 'lO mil metros quadrados e que as
coisas eram muito parecidas.
O SR. MAGUITO VILELA - Obra pública também?
O SR. JOSÉ EDUARDO CORREIA FERRAZ Não, no caso desse exemplo que eu lhe dei era uma
obra privada.
O SR. MAGUITO VILELA - Talvez eu não tivesse sido muito claro, gostaria de saber obra pública.
O SR. JOSÉ EDUARDO CORREIA FERRAZ Obra pública, não. Essa foi a primeira. Dessa forma
foi a primeira modalidade.
O SR. MAGUITO VILELA - Sr. Presidente, muito obrigado.
O SR. I'FlESIDENTE (Hamez Tebet) - Retorno
a palavra, por solicitação, ao Senador Paulo Souto na
qualidade de relator.
O SR. PAULO SOUTO - Sr. Presidente, apenas para encerrar, fazendo uma recapitulação, até
me reportando a perguntas feitas pelo Senador Carlos Wilson. Na verdade, constatou-se na contabilidade da empresa diversos lançamentos a Utulo de investimentos naquela empresa do Panamá, lançamentos esses que, posteriormente, tendo acesso aos
ChüqI.l8~)1 nüo !,;; verificoII quo O~~!-~():: clV;;Cjl18;, r88}
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mente tivessem sido emitidos para essa empresa investidora.
Aqui o Senador Carlos Wilson falou, vou só
mostrar aqui um exemplo de um cheque da Ikal, diretamente da Split, e me parece que assinada pelo senhor.
O SR. JOSÉ EDUARDO CORREIA FERRAZComo vejo, na verdade, o cheque está emitido na
nossa máquina e reconheço que é nosso, e agora a
Split está aqui, batido um carimbo da própria empresa, o que demonstra que esse cheque, na verdade,
não foi dado por nós a Split. Com certeza, não foi
dado Se foi a ordem da International ou a pedido da
International, é o que deve ter acontecido. Não temos
relacionamento com Split. Esse cheque, provavelmente, faz parte da relação de recibos que a contabilidade acusa como cheques encaminhado em reais a
International.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - O senhor considera que essa assinatura realmente é
sua?
O SR. JOSÉ EDUARDO CORREIA FERRAZSim senhor, é minha.
O SR. PAULO SOUTO - Só para ter uma idéia,
acho que isso é uma informação importante que a
CPI tem que verificar.
Então, provavelmente, todos esses cheques
que estão contabilizados como investimento, mas
que foram repassados para outras empresas, provavelmente, esses cheques se referem, efetivamente, a
esses investimentos feitos na Real State Investments.
O SR. JOSÉ EDUARDO CORREIA FERRAZEntendo que sim, porque os cheques eram encaminhados em reais a International .
O SR PAULO SOUTO - Aqui é uma possibilidade a ser investigada, porque se trata de uma corretora
etc. Há diversos outros cheques desses dados a pessoas físicas, a outras empresas etc., ainda assim. a
versão do senhor é que eles, provavelmente, teriam
sido repassados a Real State para essas empresas.
I~ isso?
O SR. JOSÉ EDUARDO CORREIA FERRAZ Entendo que, com certeza, todos esses cheques foram dados a International .
O SR. PAULO SOUTO - Só para o senhor nos
ajudar, porque não conheço bem isso. Qual a racionalidade disso? Quer dizer, dou um cheque para a
empresa que é a investidora e ela repassa para uma
outra empresa qualquer que não tem nenhuma relação de investimento. Se o senhor puder explicar isso,
fic8ri0 ~A1isf0ito.
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SR. JOSÉ EDUARDO CORREIA FERRAZ Talvez não possa lhe explicar em detalhes, porque,
como lhe disse, não é minha área de atuação. Porém,
entendo que, sendo ela uma empresa estrangeira
que não tem atividades diretas no Brasil, ela então
transferia esses recursos as suas necessidades, de
acordo com o que o contrato permitia. Ou seja, a nossa obrigação era de repassar a ela em reais esse créditos, ela dava o fim que achava que devia.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Qual é a
vantagem que a empresa teria na negociação com
essa empresa Internacional, com relação a esses repasses?
O SR. JOSÉ EDUARDO CORREIA FERRAZEntendo que a facilidade em poder fazer essas transferências em reais era a única que Unhamos, porque
na verdade não temos como fazer essa transferênciQ
- por não sermos empresa do setor financeiro - por
outra forma, e ela, então, se responsabilizava em viabilizar essa transferência. Portanto, o destino dos reais era definido por ela.
O SR. PAULO SOUTO - Oual o saldo que tem
hoje esse investimento? O senhor pode declarar que
saldo tem hoje a Ikal, desses investimentos no exterior? Qual é o nfvel de aplicação que ela tem?
O SR. JOSÉ EDUARDO CORREA FERRAZ Não posso precisar nesse momento.
O SR. PAULO SOUTO - Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Mais alguma pergunta? Senador José Eduardo Dutra, V. Ex'
quer a palavra?
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Eu quero
apresentar um requerimento oral, que pode ser votado agora ou pela comissão representativa, qual seja o
de que a comissão delibere pela reconvocação do depoente em agosto. E, desde já, proponho que esse
depoimento se realize em reunião secreta. Depois,
em nossa reunião, posso justificar o requerimento,
mas, de antemão, estou propondo que o depoimento
seja reconvocado no mês de agosto e que seu depoimento seja dado em reunião secreta.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Senador, são muitos requerimentos, mas a secretaria vai
providenciar o requerimento. Como esse requerimento vai ficar para agosto, V. Ex" formaliza por escrito,
se quiser, porque a Mesa também o recebe oralmente. Quanto à justificativa, como V. Ex' pede que a reunião seja secreta, pode ser proposta, se V. Ex" preferir, também por escrito. Se não quiser fazê-lo, basta
que convença à Mesa e à Comissão Parlamentar de
Inquérito de que realmente o depoimento deverá ser
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dado em reunião secreta e, com toda certeza, o requerimento será atendido.
Não há mais perguntas a serem formuladas.
Quero agradecer a presença do Dr. José Eduardo
Correia Teixeira Ferraz, acompanhado do seu assessor e do seu ilustre advogado, Dr. Luiz Fernando Sá e
Souza Pacheco e ratificar, embora já o houvesse feito.
ontem o eminente relator, as palavras pela compreensão do depoente que estava convocado para ontem e, devido aos nossos trabalhos, seu depoimento
ficou para hoje.
Eu o declaro dispensado e aqui esse termo é
técnico. V. Ex' poderá, como qualquer pessoa, ser reconvocado para depor em outra ocasião. Não sabemos ainda se o requerimento do Senador José Eduardo Dutra será mantido ou se será aprovado ou não.
Mas, em sendo aprovado, o convocaremos como já o
fizemos desta vez.
Agradecemos a presença do senhor e multo
obrigado.
Solicito à Mesa que faça adentrar ao plenário o
segundo depoente de hoje. o senhor Antônio Moacir
Dantas Cavalcante Júnior, do Estado da Parafba.(pausa)
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Srs. Senadores, encontra-se entre nós o Sr. Antônio Moacir
Dantas Cavalcante Júnior, portador da identidade n."
715.247, expedida pela Secretaria de Segurança PÚblica do Estado da Parafba, com a idade de 34 anos,
e portador do CPF n. 2 396.595.004-59. S. S'. é casado, residente na Rua Golfo de Botinha, 94, apartamento 202, Bairro Intermares, no Municfpio de Cabedelo, Estado da Parafba. Profissão: declara ser pequeno empresário, exercendo sua atividade na Capital da Parafba, João Pessoa. Declara não ser parente, em nenhum grau, pelo menos que saiba, de alguém que esteja envolvido nesta Comissão Parlamentar de Inquérito. S. S'. se compromete, nos termos do art. 203 do Código de Processo Penal, sob as
penas da lei, dizer a verdade no que souber e que lhe
for perguntado, não sendo obrigado a depor contra si
próprio, nos termos do art. 52, inciso LXIII, da Constituição Federal. S. S'. se encontra acompanhado de
dois advogados: Dr. Geison Salomão Leite, professor
de Direito Tributário da Universidade Federal da Parafba e da UNIP, com escritório na Capital da Pararba, João Pessoa, e também do Dr. João Agripino,
com a Inscrição nO 482-AlDF.
Cumpre aqui lembrar, se não me engano, que o
Dr. João Agripino é ex-Deputado Federal e filho do
ex-Governador, entre outros cargos exercidos na vida
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pública, João Agripino, da Paralba, que também foi
Ministro de Estado e parlamentar.
V. S"., de livre e espontânea vontade, pediu
para comparecer a esta Comissão Parlamentar de
Inquérito. O seu depoimento está marcado para hoje.
Vamos conceder a palavra a V. Si. para uma
breve exposição, não só porque é norma da Comissão assim proceder, como também por haver partido
de V. Si. a solicitação para aqui comparecer, ainda
que tenha sido citado em vários depoimentos prestados aqui.
Tem V. Si. a palavra para as suas considerações iniciais.
O SR.
ANTÔNIO
MOACIR
DANTAS
CAVALCANTE JÚNIOR - Sr. Presidente, Srs. Senadores, venho de livre e espontânea vontade a esta
CPI. Minha presença aqui é para justificar a contradição que houve entre o depoente, Sr. Almério Marra,
e, como disse o Senador Presidente, meu nome foi cltado aqui nesta mesma Comissão. Portanto, anteclpadamente, eu gostaria, inclusive, de agradecer ao
Sr. Presidente e os Srs. Senadores por terem acolhldo esta minha visita e esta minha exposição. Farei um
breve histórico e pediria aos Srs. Senadores que tIvessem um pouquinho de paciência, pois não tenho o
costume de falar ao microfone, principalmente a várias pessoas e à imprensa. Portanto, se houver algum
erro da minha parte, perdoem-me, pois não tenho
esse costume.
Eu me chamo Antonio Moacir Dantas Cavalcanfi Júnior; sou filho de Antonio Moacir Dantas Cavalcantl. Meu pai foi médico na Paralba, começando no
Municfpio de Teixeira, depois Patos, e depois a Capital paraibana. Sou de uma família tradicional no Estado da Paralba. Meu pai sempre pautou pela religiosidade. Médico dedicado. Nós, filhos, fomos criados
dentro de um clima extremamente rlgldo no que diz
respeito à honestidade, dignidade e ética.
A Paralba sabe disso, porque o meu pai exerceu alguns cargos públicos, como Presidente da Fundação de Saúde do Estado e Secretário de Saúde,
durante dois Governos; participou dos Governos de
João Agripino, Ernani Sátiro e Tarclsio Burity. Logo
após ter exercido esses cargos, foi um dos fundadores da Cooperativa Unlmed, na Paralba.
Todos conhecem a história de dignidade, honestldade e honradez de meu paI. Fui criado nesse
clima e não poderia, obviamente, ter participado de
algo que não fosse dentro da leI.
A minha presença na CPI é, exatamente, em virtude da contradição do meu depoimento na Policia
Federal, em João Pessoa. Cheguei ao meu escritório,
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no fim da tarde, quando meu funcionário me entregou
uma Intimação. Li a intimação, que me pedia que fos·
se à Polfcia Federal, às 15 horas do dia seguinte.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - No dia
seguinte, que dia?
O SR.
ANTONIO
MOACIR
DANTAS
CAVALCANTI JÚNIOR - Recebi na terça-feira.
Logo, foi na quarta.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Agora?
O SR.
ANTONIO
MOACIR
DANTAS
CAVALCANTI JÚNIOR - Há uns quinze dias.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Há uns
quinze dias.
O SR.
ANTONIO
MOACIR
DANTAS
CAVALCANTI JÚNIOR - Recebi essa intimação,
que, Inclusive, o pessoal da Policia Federal só deixou
no meu escritório; nem a assineI. Como não temo
nada, de pronto, no outro dia, conversei com o meu
advogado, Dr. Gellson, e fomos à Policia Federal. Lá,
fui indagado sobre alguns fatos inerentes à venda do
imóvel do Tribunal Regional do Trabalho na Paralba.
O delegado perguntou-me a respeito da avaliação e
de um cheque que entrou na minha conta, no valor de
R$ 50 mil, do Sr. Almério Marra, vendedor do imóvel
ao TRT.
Falei da minha avaliação - no histórico aqui explicarei como aconteceu essa avaliação - mas, quando o delegado me perguntou sobre o cheque do Sr.
Almério Marra, eu disse: "Olha, Doutor, eu não me
lembro, porque nunca fiz negócio com o Sr. Almério
Marra. A úitima vez que o vi foi em 1995, quando fui a
um imóvel dele para fazer uma avaliação. Portanto,
na realidade, não tenho conhecimento. Esse senhor
nunca fez nenhum negócio comigo, seja pessoal ou
financeiro, ou comercial, e, muito menos, tenho intimidade para ele me dar um cheque de R$ 50 mil". Foi
isso que esclareci na Polfcia Federal.
O delegado me apresentou um extrato bancário, mostrando que entrou na minha conta R$ 50 mil.
Sal da Delegacia de Policia Federal mais de seis horas da tarde. Por isso, no outro dia, pedi um extrato
bancário ao Unibanco. Alguns dias depois, esse extrato bancário chegou às minhas mãos. Então, vou
começar aqui a explicar para V. Ex.os como, de fato e
verdadeiramente, aconteceu a história do meu envolvimento aqui com a venda desse imóvel no TRT da
Paralba.
Eu fui procurado em minha imobiliária - não me
recordo a data exata - pela comissão constitulda no
TRT da Paralba para se fazer uma compra, ou uma
avaliação do imóvel que eles tinham pretensão de
comprar. Então, fui procurado e me pediram essa
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avaliação. Eu, obviamente, nunca neguei uma avaliação. A minha imobiliária, na época, tinha credibllldade. Obviamente, acho que foi um dos fatores que veio
a ....
Então, o Sr. Diretor - não sei se era coordenador do setor de engenharia _, Sr. Napoleão, me pediu
essa avaliação e eu, no mesmo dia, fui pela manhã ao
imóvel localizado na Praça da Independência. Chegando lá, eu me identifiquei e pedi que algum funcionário me mostrasse o imóvel. Então, a funcionária,
que foi muito receptiva, começou a me mostrar o Imóvel localizado na Praça da Independência. Quando
ela estava me mostrando as dependências do imóvel,
chega um senhor - obviamente, se dizia proprietário
do imóvel - chamado Almério Marra. Então, dispensou a funcionária e foi comigo me mostrar o imóvel.
Ele me mostrou algumas dependências que a funcionária dele não tinha mostrado. Eu não me lembro de
algumas particularidades do imóvel, mas me lembro
de uma laje muito grande que ficava na parte de trás e
eu até perguntei a ele: rapaz, essa laje está multo reforçada. Ele disse: "Não, isso ar é porque eu vendo
material médico-hospitalar, então tem aparelhos que
são pesados e eu precisei reforçar essa laje.
Eu vi o imóvel e voltei para o meu serviço normal, para o meu trabalho normal. Quando cheguei, à
tarde, após o almoço, tinha uma kombi do TRT, uma
kombi branca do Tribunal Regional do Trabalho. Eu
entro e a pessoa da recepção da imobiliária disse:
"Olha, tem um senhor ar querendo falar com o senhor,
que é o funcionário do TRT. Eu digo: Pois não. Ele
disse: Olhe, o Dr. Napoleão pediu que o senhor me
desse a avaliação. Eu digo: Olha, essa avaliação ele
me pediu hoje de manhã; eu já fui ao imóvel. Agora,
eu ainda não terminei a avaliação. Inclusive, eu gostaria até de falar com o Dr. Napoleão, porque todas
essas avaliações são avaliações meramente comerciais. Ou seja, eu nunca neguei ao Tribunal de Justiça
da Pararba, nunca me neguei àqueles de que me lembro que me pediram avaliação. QU1;lndo um órgão públlco quer comprar um imóvel- quer dizer, na época,
não sei se hoje mudou - ele pediria para fazer uma...
se ele estivesse Interessado em 3, 4 imóveis, pegaria
4 imobiliárias e mandaria cada uma avaliar o Imóvel.
Então, a minha imobiliária, obviamente, foi avaliar
esse imóvel. Então, eu cheguei e disse: Olha, Dr. Napoleão, como de fato eu não tenho noção de metro
quadrado de construção e nem sei o material usado nós trnhamos noção, não técnica - então, eu gostaria
que o senhor me desse ... a prática nesse tipo de avaliação, quando o setor público quer comprar, é pedir à
Caixa Econômica. A Caixa Econômica tem o setor de
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engenharia - Então, eu digo: Olha, se o senhor tiver
um laudo da Caixa Econômica, por gentileza, o senhor traga. Eie disse: Não, eu não tenho o laudo da
Caixa, mas tenho um laudo do IBAP, que é o Instituto
Brasileiro de Perrcias e Avaliações, que é credenciado ao TRT. Eu digo: Tudo bem, então peça ao funcionário que está ar para vir aqui no tribunal e voltar de
novo com essa avaliação técnica. Pois bem. Recebi a
avaliação técnica - e, inclusive, já existia valor na
avaliação técnica -, então eu não hesitei e fiz, atendi
a um pedido do Tribunal.
Quando entreguei ao funcionário essa avallação, eu perguntei ao Sr. Veras Napoleão, liguei para o
Dr. Napoleão, e disse: "Doutor, eu queria saber o segulnte, porque, na realidade, eu nunca fiz uma avaliação para Instruir um processo. Eu faço uma avaliação
técnica, uma avaliação comercial, e faço ... Porque,
geralmente, quando vocês ou qualquer órgão público
quer comprar um imóvel, eles querem saber o valor
comerciaI. Mas eu queria saber se é para instruir."
"Não, não é para instruir processo. Estamos vendo
ainda a possibilidade de comprar esse imóvel ou outro imóvel que aparecer." Eu digo: "Então, tudo bem."
Entreguei a avaliação e, como é de praxe, obviamente, nós não cobramos nada por isso, entendeu?
Tanto é que, logo depois, eu fiz uma avaliação, até
para a Atelpa, para ela alugar um imóvel. Ela também
não me pagou, porque isso é uma coisa dada à confiança e à credibilidade da empresa imobiliária. Então,
cessou ar, obviamente, a minha participação de avallador do imóvel, avaliador comercial que fui.
E volto ao assunto da Policia Federal, depois de
multo tempo, agora há 15 dias, e o cheque, na minha
conta, do Sr. Almério Marra. Eu já disse aos senhores
que fui à Policia Federal e não mencionei, não disse
ao delegado, disse apenas que desconhecia, porque ... Eu nunca tive uma transação com o Sr. Almério
Marra na minha vida, a não ser essa passagem em
que estive lá no Imóvel dele para fazer uma avaliação
pedida pelo Tribunal Regional do Trabalho.
Então, o delegado me Indagou e eu digo: "Olha,
infelizmente, não vou dizer ao senhor, porque não me
lembro. Agora, eu estou dizendo de antemão que
nunca fiz nenhum negócio com esse senhor. Então,
acho muito estranho" - até desculpe aqui a ... - "esse
cheque estar na minha conta." Então, tive, infelizmente, o desprazer, porque, apesar de ser bacharel em
Direito, nunca tive que depor, nem entrar em uma delegacia. Eu não milito como ... tanto é que não tenho
nem OAB.
Então, logo depois desse episódio, eu pedi ao
Uni banco que me desse o extrato bancário, meu ex-
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trato bancário. Então, pedi ao Unibanco que me desse esse extrato bancário. O delegado, quando me indagou, disse lá - não sei se para intimidar ou não que esse cheque que eu recebi foi no dia em que o Sr.
Almério Marra recebeu dinheiro do TRT. Eu desconhecia, eu não sabia, até então. Vale salientar que
vim a saber dessa venda do imóvel muito depois.
Inclusive, conversei até, depois disso, pessoalmente,
com o Dr. Napoleão, e digo: "Dr. Napoleão, o senhor
deveria ter dito a mim que essa avaliação comercial
estava constando na venda. O senhor não disse isso
para mim. O senhor disse que era para eu fazer uma
avaliação comum, para saber aqui se a comissão saberia ou não dessa ... Se o imóvel valia ou não valia
o ... Não é?" Então, eu, na realidade, tive o desprazer
de saber, obviamente, que existia o cheque, na minha
conta, do Sr. Almério Marra.
Vou repetir aqui aos senhores o que eu disse ao
delegado: que eu não conhecia o Sr. Almério Marra;
nunca fiz negócio com o Sr. Almério Marra; nunca me
comprou nem nunca me vendeu um imóvel. Então,
disse a ele que eu nunca... Fiquei indagado, peguei
esse extrato no Uni banco, e tinha aqui um depósito
em dinheiro na minha conta no dia 23 de fevereiro de
1995.
Bom, eu comecei a me lembrar das coisas que
passaram nessa época. Com o extrato na mão, eu recebi, na época a visita. Como existia uma amizade
pessoal e de confiabilidade, recebi uma visita do Severino Marcondes Meira Filho, que eu chamava de
Conde. E Conde me pediu ia receber uma quantia de
R$ 50 mil e, na realidade, queria que eu trocasse
esse cheque. Eu disse: "Olha, eu não tenho condição
de trocar um cheque de R$ 50 mil. Ele disse: "Não, é
porque o cheque não está comigo. Eu só vou receber
o cheque amanhã. Mas eu estou precisando hoje de
R$ 7 mil". Eu disse: "Eu também não tenho R$ 7 mil
na conta". Ele disse: "Não, você é cliente novo do
banco. O pessoal o conhece. Sabe que você tem crédito. Peça para me pagar. Amanhã, eu deposito esses R$ 50 mil, porque a minha conta bancária, a conta desse cheque que eu vou receber é do Unibanco e
vai exatamente entrar como dinheiro. Então, você
não vai ter problema". Eu disse: "Tudo bem". Falei
com o gerente. Passei o cheque de R$ 7 mil para ele.
E Ele foi - não sei, deve ter pegado na boca do caixa
o cheque.
No outro dia, nós nos reunimos no Unibanco,
que ficava em frente à minha imobiliária, na Avenida
Brás Pessoa, em João Pessoa. Nós fomos e, de fato,
ele chegou para mim e disse: "Olha, eu gostaria que
você depositasse - vai entrar como dinheiro obvia-
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mente - e sacasse R$ 31.200, está certo? E que você
me desse o dinheiro e tal e me passasse mais outro
cheque de quinze. Eu disse: 'Veja bem. Ar já ultrapassa o valor de R$ 50 mil". Ele disse: "Não. É porque eu
tenho esses três compromissos e, obviamente, não
posso - já vou pegar esse cheque ou o dinheiro e vou
saldar os meus compromissos". Então, eu disse: "E
como é que faz?" Ele disse: "Não. Amanhã eu deposito na sua conta o restante, que seria R$ 3.200". Tudo
bem. Até então, tirei na boca do caixa, na presença
do gerente, o gerente da minha conta, e entreguei o
dinheiro para o seu Marcondes Filho e eu, até hoje,
senhores, fico me questionando isso foi logo algum
tempo depois da avaliação e esse cheque era do Sr.
Almério Marra. Só que, na época, eu devo ter visto
obviamente, que eu inclusive assinei o cheque atrás.
Mas não me lembrava, nem sabia de que ele foi o
vendedor da casa. Eu tive contato com ele muito rápldo. Não sabia que o TRT, até então, teria comprado a
casa já. Então, a minha preocupação, na época, era
saber se o cheque tinha saldo. Então, assinei e depositel na minha conta, e o gerente confirmou que tinha
saldo.
Então, passada essa transação, eu, obvlamente, fui embora para a minha Imobiliária. Ele foi cuidar
da vida dele. E eu, Inclusive, aqui depois que recebiveja bem, o cheque entrou no dia 23/02/95. O cheque
de R$ 7 mil foi sacado no dia anterior, no dia 22, exatamente no dia da visita do Sr. Marcondes Filho à minha Imobiliária. E, no dia 23, foram sacados exatamente R$ 31.200 na boca do caixa. Está aqui cheque-caixa de n.· 0100014.
E depois, no outro dia, conforme o combinado,
ele depositou R$ 1.200 em dinheiro e R$ 2 mil em
cheque. Não sei também se esse cheque era do Unibanco. Não deveria ser, porque, senão, teria entrado
em dinheiro. E, no mesmo dia 24, houve uma compensação de R$ 15 mil na minha conta. Se os senhores fizerem a conta, R$ 7 mil + R$ 31.200 + R$15 mil,
dá R$ 53.200. E foi feito um depósito de R$ 3.200, no
dia 24, aqui, na minha conta. E, no dia 24, aliás, no dia
22, a minha conta estava com R$ 484. Então, ficou
devedora, obviamente, porque o cheque de R$ 7 mil
foi pago. Então, ficou devedora. E, senhores, no dia
24/02, ficou devedora em R$ 15,17. Está aqui. Então,
a minha conta, obviamente, foi um mero hospedeiro
desse dinheiro.
Os senhores podem indagar por que fiz essa
operação. Bom, estou mostrando aos senhores que
não fiquei com esse dinheiro. Estou mostrando aos
senhores que fui usado, por infelicidade, por um amigo de 15 anos, por ter, com certeza - é um grande
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constrangimento falar -, amizade de 15 anos e por ter
grande'confiàbilidade nele, e por ter me usado e não
ter usado; obviamente, a palavra, a verdade.
Então, vim aqui, senhores, porque o Sr. Almério
Marra disse, nesta CPf, que me pagou uma comissão
no valor de R$ 50 mil. Fui corretor de imóveis durante
muito tempo. Disse, também, aqui, que pagou uma
comissão de R$ 30 mil ao corretor chamado João Madruga. E que tinha recibo. Tenho recibo da ... Pols não.
Como é que um sujeito vende um Imóvel por R$ 700
mil e paga uma comissão de R$ 80 mil? Nunca ouvi
falar nisso. Quando a venda é muito boa, se paga
uma comissão de 5%, que daria R$ 35 mil. Mas, R$
80 mil numa venda de R$ 700 mil é uma coisa que
não existe. Desafio o Sr. Almério Marra a me mostrar
algum recibo que dei a ele, que mostre que recebi
essa comissão ou qualquer comissão que faz valer eu
ter recebido dele R$ 50 mil.
E tem mais um aspecto que vi no pronunciamento dele aqui. Ele disse que, quando o imóvel foi
vendido ao TRT, já estava alugado e já tinha uma promessa de compra. Como alugo um Imóvel, já tenho
promessa de compra ... Para que o corretor? Se já
existe uma promessa de compra, não há necessidade do corretor de imóveis. Para quê?
Então, senhores, vim aqui esclarecer isso.
Essas são as palavras verdadeiras e o que de fato
aconteceu nessa época. Eu, inclusive, não queria
mais falar, em virtude de me emocionar, porque tenho
passado por um constrangimento muito grande em
minha vida, em virtude dessa passagem infeliz, desse
favor infeliz. Então, quando o Sr. Almério Marra esteve aqui e, no outro dia, saiu nos jornais da Paraiba
que eu poderia ser preso por estar mentindo, eu vim
aqui dizer aos senhores que estou falando a verdade.
Eu estou falando a verdade. Não quero esconder
nada, porque fui usado.
Sou um pequeno empresário. Sou um cidadão
comum e vivo do meu nome. O meu nome tem credibilidade e força, porque é honesto, é digno, é ético.
Eu jamais poderia fazer uma avaliação e vender esse
imóvel. Isso seria uma canalhice da minha parte e
não sou isso. Eu sou ético e sempre fui ético nos
meus negócios. As pessoas que fizeram negócios
mercantis comigo sabem disso. E eu vivo disso, vivo
do meu nome.
Eu, inclusive, gostaria de pedir aos senhores não sei se é ostensivo ou não - que, depois das minhas declarações, porque nunca soube que dizer a
verdade era uma coisa tão diffcil, porque obviamente
não estou falando aqui, não tenho nada contra o TRT,
não tenho nada contra o juiz, obviamente, não tenho
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nada. Sou um cidadão comum. Nunca fui lesado por
ninguém, a não ser, infelizmente, por essa passagemo Gostaria de entregar um requerimento, pedindo
garantia de vida, não ostensiva, mas ficar avisado
que,lnfellzmente, se acontecer alguma coisa com minha famflia e comigo, não é?
Mas, senhores, era isso que eu tinha que dizer.
Eu fico feliz em os senhores terem dado essa oportunldade a mim e eu estou pronto para qualquer pergunta que os senhores queiram indagar.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Sr. Antonlo, só para esclarecer, quando o senhor deu esse
cheque de R$31.200,OO, ele estava nominal ou ao
portador? Se o senhor se lembra, porque faz tempo
isso. Isso foi em 95. Vê se o senhor se lembra.
O SR. ANTONIO
MOACIR
DANTAS
CAVALCANTI JÚNIOR - Na realidade, eu me lembro que eu paguei esse dinheiro. Então o cheque devia ser meu, e eu ia endossar obviamente para receber.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Então
quer dizer que o senhor acha que foi cheque ...
O SR. ANTONIO MOACIR DANTAS
CAVALCANTI JÚNIOR - É, exatamente. Inclusive
está aqui, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Ele está
exibindo aqui que é um cheque realmente na boca do
caixa, esse de R$31.200,OO.
Quantas vezes o senhor foi à Polfcia Federal
prestar declarações sobre esse assunto?
O SR. ANTONIO MOACIR DANTAS
CAVALCANTI JÚNIOR - Só uma vez, essa que eu
falei anteriormente ao senhor.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Agora
recentemente.
O SR. ANTONIO MOACIR DANTAS
CAVALCANTI JÚNIOR - Foi sim, senhor. Nunca fui
chamado antes.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - E o senhor, quando houve esse dinheiro na sua conta, que
foi uma importância muito elevada, o senhor não atinou, pelo seu extrato, que havia um dinheiro a mais
na sua conta?
O SR. ANTONIO
MOACIR
DANTAS
CAVALCANTI JÚNIOR - Não entendi direito.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Por
exemplo, porque o cheque era do Sr. Antonio Marra
para o senhor, de 50 mil, não é isso?
O SR. ANTONIO MOACIR DANTAS
CAVALCANTI JÚNIOR - É.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Ele depositou sem o senhor saber.
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O SR. ~NTONIO _ MOACIR DANTAS
CAVALCANTI JUNIOR - Nao, não. Esse cheque foi
trazido - eu não disse ao senhor anteriormente? -,
esse cheque foi trazido pelo Sr. Severino Marcondes
Meira Fllh~ a mim. Esse cheque foi, eu disse anteriormente aqUi.
O S.R. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Ah, não
foi deposItado na sua conta esse cheque?
O SR. ,ANTONIO MOACIR DANTAS
CAVALCANTI JUNIOR - Não, foi depositado e sacado Imediato. Eu disse anteriormente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Ah, sim,
mas eu digo: por ele ter sido depositado na sua conta
e sacado...
O SR. ANTONIO MOACIR DANTAS
CAVALCANTI JÚNIOR - Entrou em dinheiro.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Entrou
em dinheiro, sei.
Mas em que data foi?
O SR. ANTONIO MOACIR DANTAS
CAVALCANTI JÚNIOR - Foi no dia 23.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - No dia
23 de fevereiro de 95.
O SR. ANTONIO MOACIR DANTAS
CAVALCANTI JÚNIOR _ Foi.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) _ Mas o
senhor não percebeu isso pelo seu extrato?
O SR
ANTONIO MOACIR DANTAS
"
_
.
CAVALCANTI. JUNIO~ - Nao, porque eu disse ao
senhor: eu sabia, ele fOI quem trouxe o cheque, disse
que o cheque era do banco Unibanco...
. O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Está expllcado.
O SR. ANTONIO MOACIR DANTAS
CAVALCANTI JÚNIOR - Entrou como dinheiro na
minha conta.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Severino
Marcondes Filho é um que trabalha no Tribunal lá, é
filho de desembargador, de juiz, o que ele faz no Tribunal?
O SR. ANTONIO MOACIR DANTAS
CAVALCANTI JÚNIOR - Bom, na época era o Diretor Administrativo do Tribunal, do TRT da Paralba.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - O senhor
procurou o Sr. Severino esses dias para ... ou o senhor preferiu ...
O SR. ANTONIO MOACIR DANTAS
CAVALCANTI JÚNIOR - Doutor, veja bem, eu ...
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - É só ...
O SR. ANTONIO MOACIR DANTAS
CAVALCANTI JÚNIOR - Não, eu quero esclarecer.
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Só responda, não fique nervoso que o senhor está prestando um grande serviço aqui.
O SR. ANTONtO MOACIR DANTAS
CAVALCANTI JÚNIOR - Eu quero esclarecer. Eu
quero dizer ao senhor que fiquel...Como fui usado se
ele ainda tivesse alguma consideração por mim, 'ele
deveria ter procurado é a mim, para esclarecer e tal,
mas não. Depois do pronunciamento do Sr. Almério,
mais nunca o avistei.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Antes de
passar a palavra ao Relator, eu passo a palavra ao
Senador José Agripino, que deixou lá a Presidência
da CCJ e deve, tanto quanto posslvel, não sei, retornar ou não.
V. Ex.' está com a palavra, ao tempo em que a
Comissão agradece esse grande esforço que V. Ex.'
está fazendo.
O SR. JOSÉ AGRIPINO - Multo obrigado, Presldente. Eu agradeço a deferência e peço a compreensão dos colegas, porque eu vou ter que retornar
para presidir os trabalhos da CCJ. Eu tinha especial
interesse em participar deste depoimento, até porque
o Sr. Antonio M~acir Dantas desejou vir espontaneamente ~qul, creIo que motivado pelo requerimento
que ~quI foi aprovado, por minha provocaçao, de ~careaçao entre o Sr. AI~érlo Marra e ele, tendo .em vIsta
o co~fronto de depO!~entos, com a ~Ivergencla de
depOImentos. Eu querta esclarecer dOIS fatos fundamentais: o Sr. Marcondes Meira Filho é filho de
quem?
O SR. ANTONIO MOACIR DANTAS
CAVALCANTI JÚNIOR _ Do Juiz Severino Marcondes Meira.
O SR. JOSÉ AGRIPINO - Presidente do TRT?
O SR. ANTONIO MOACIR DANTAS
CAVALCANTI JÚNIOR - É, o da época. Presidente
da época, ex-Presidente.
O SR. ANTÔNIO MOACIR DANTAS
CAVALCANTE JÚNIOR - Sim, na gestão, sim.
O SR. JOSÉ AGRIPINO - Na gestão dele foi feita a operação de venda do prédio ao TRT?
O SR. ANTÔNIO MOACIR DANTAS
CAVALCANTE JÚNIOR - Exatamente.
O SR. JOSÉ AGRIPINO - O Sr. Almério, portanto, vendeu e o Severino Marcondes comprou?
O SR. ANTÔNIO MOACIR DANTAS
CAVALCANTE JÚNIOR - Eu não entendi, Senador.
O SR. JOSÉ AGRIPINO - O Sr. Almério Marra
vendeu o imóvel e o pai do Marcondes Meira Filho foi
o responsável pela compra?
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O SR. ~NTONIO, MOACIR DANTAS
CAV~LCANTE JUNIOR - E, ele era o Presidente,
né? Sim, senhor.
O SR. JOSÉ AGRIPINO - Perfeito. O Marcondes Meira Filho era se~ amigo pessoal?
O SR. ANTONIO MOACIR DANTAS
CAVALCANTE JÚNIOR - Há quinze anos, ou mais...
O SR. JOSÉ AGRIPINO - Amigo rntimo?
O SR. ANTÔNIO MOACIR DANTAS
CAVALCANTE JÚNIOR - Olha Senador essa palavra "rntimo"...
"
O SR. JOSÉ AGRIPINO - Que merecesse
confiança.
O SR. ANTÔNIO MOACIR DANTAS
CAVALCANTE JÚNIOR - É, que merecesse confiança, obviamente. Com certeza. Eu tinha um grau de
confiabilidade nele enorme. Até então ele nunca tinha me causado uma decepção. Por is~o que, infelizmente, são coisas que a gente não pode negar um
pedido de um amigo dada a confiabilidade que eu tInha nele, né?
'
O SR JOSÉ AGRIPINO _ Pelo ue eu e tendi
.'
.
_
q
n
,
ele.pI9l~eou uma anteclpaçao, um empré~tlmo por anteClpaçao, com cobertura 24 horas depOis.
O SR. ~NTÔNIO MOACIR DANTAS
CAVALCANTE J!-lNIOR - Exatamente.
O SR. JOSE AGRIPINO - Foi isso que ele fez.
O SR. ANTÔNIO MOACIR DANTAS
CAVALCANTE JÚNIOR - Exatamente. Ele me pediu
e garantiu, porque...
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Um adiantamento de sete mil.
O SR. ANTÔNIO MOACIR DANTAS
CAVALCANTE JÚNIOR-Foi.
O SR. JOSÉ AGRIPINO - Sete mil, que cobriu
no dia seguinte e depois do dia seguinte.
O SR. ANTÔNIO MOACIR DANTAS
CAVALCANTE JÚNIOR - Foi.
O SR. JOSÉ AGRIPINO - Até os 3.200 restanteso
O SR. ANTÔNIO MOACIR DANTAS
CAVALCANTE JÚNIOR - Pois não. Até o dia 24, né?
O SR. JOSÉ AGRIPINO - Eu propus, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a acareação entre o Antônio
Moacir e o Almério. Evidentemente, numa acareação,
vai ficar palavra contra palavra. Agora, acho que h~
um ponto fundamental para se dirimir essa dúvida. E
Unlbanco?
O SR. ANTÔNIO MOACIR DANTAS
CAVALCANTE JÚNIOR - Unlbanco.
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O SR. JOSÉ AGRIPINO - Eu pergunto se o gerente do Unibanco que assistiu ao saque dos R$
31.200,00 é vivo.
. O SR. ANTÔNIO MOACIR DANTAS
CAVALCANTE JÚNIOR - Vivo, inclusive eu fui procurado por ele e disse: "Olha, eu vi quando você sacou uma grande quantia, não me lembro na época".
Mas, com certeza, ele é uma pessoa de bem e vai dizer...
•
O SR. JOSE AGRIPINO - Ele ainda exerce a
função de gerente de banco?
O SR. ~NTÔNIO MOACIR DANTAS
CAVALCANTE JUNIOR - Não, não, não. Depois do
epl.sódio da morte do Sr. Assis, foi mudado tudo no
Umbanco.
•
O SR. JO~E AGRIPIN~ - ~om, Sr. ~resldente,
eu acho o seguinte: há uma Ilaçao clarrsslma. O Sr.
Almé~io Marra vende o i~ó~el por 700 .mil. Aqu~ d~z
que tl.nha pag? ~ma cO~lssao d~ 50 m!1 .ao A~tomo
Moacir. O Antomo MoaCir o desafia a eXibir recibo de
50 mil, de que valor seja~ ~as, em compen~ação,
aparecem n~ conta do Antom? Moacir .R$50 mil, co~
saque antecipado de R$7 mil, envolvido ar o Presldente do TRT. E, entre a opinião de um e de outro,
pode ficar alguma dúvida. Agora, se o gerente do
banco assistiu à entrega do dinheiro ao Sr. Marcondes Meira Filho, Presidente do TRT, que comprou o
prédio.
O SR. ANTÔNIO MOACIR DANTAS
CAVALCANTE JÚNIOR - É o filho.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Severino
Marcondes Filho.
O SR. JOSÉ AGRIPINO - Isso, que era Diretor
Administrativo do TRT.
O SR. ANTÔNIO MOACIR DANTAS
CAVALCANTE JÚNIOR - Diretor Administrativo,
sim.
O SR. JOSÉ AGRIPINO - Se esse gerente depuser aqui ou na Polícia Federal e comprovar que assistiu à entrega desse numerário ao Sr. Marcondes
Meira Filho, em espécie, eu acho que o Relator tem
uma prova Inequrvoca do dolo praticado.
Quero, de imediato, apresentar um requerimento a esta Comissão para que seja ouvido ... Como se
chama o gerente do banco?
O SR. ANTÔNIO MOACIR DANTAS
CAVALCANTE JÚNIOR - Valdson.
O SR. JOSÉ AGRIPINO - Tem o nome completo dele?
O SR. ANTÔNIO MOACIR DANTAS
CAVALCANTE JÚNIOR - Tenho não.
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O SR. JOSÉ AGRIPINO - Mas é importante
descobrir o nome completo dele, porque eu quero
apresentar um requerimento no sentido de que seja
ouvido, urgentemente, o gerente do banco através da
Polrcia Federal na Paraíba.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Exatamente.
O SR. JOSÉ AGRIPINO - Porque, se eie comprova o que o senhor acaba de dizer, fica claríssima a
ilação da prática do dolo. Agora, também acho que,
paralelamente a isso, tendo em vista ... João Pessoa é
uma cidade pequena. Esse fato, a televisão está aqui
mostrando ao Brasil inteiro e à Pararba o depoimento
do Sr. Antônio Moacir Dantas. Eu acho que o requerimento que ele apresentou, e que eu quero endossar,
é fundamentai para a preservação da testemunha. Eu
quero agradecer ao Antônio Moacir Dantas pela coragem que ele teve de vir aqui - no seu entendimento,
repor a verdade - e dar uma grande contribuição a
esta Comissão Parlamentar de Inquérito.
Agora, para que este trabalho se compiete, é
preciso que ele permaneça vivo, inteiro. E eu queria
requerer que a Polrcia Federal mantivesse a proteção
pessoal ao Antônio Moacir Dantas pelo prazo que nós
julgarmos conveniente ou que S. S· julgar conveniente.
Pediria, portanto, como peça fundamental, independente da acareação - a acareação a essa altura,
Sr. Presidente, é uma peça de menos importânciaque ouçamos o que é mais importante, o depoimento
do gerente Waldson, para que ele confirme que assistiu em data de 24 de 1995, ao saque de R$31.200,OO
da conta do Sr. Antônio Moacir Dantas e a entrega ao
Sr. Marcondes Meira Filho desta importância. Sabe-se que o Sr. Marcondes Meira Filho é Diretor
Administrativo do TRT, filho do Presidente, e o Sr.
Almério vendeu o prédio. Se houve essa manobra de
usar uma conta bancária de um terceiro, que, por um
. acaso, é amigo pessoal do filho do Presidente, a manobra, no meu entendimento, teve um objetivo claro.
Então, quero requerer a V. Ex', Sr. Presidente, e
aos Membros da Comissão a requisição imediata na
Polrcia Federal do Sr. Waldson e a proteção pessoal
pela polrcia Federal para o S~. Antônio ...
O SR. NEY SUASSUNA - Nobre Senador José
Agripino, permita-me subscrever também esse requerimento de V. Ex·.
O SR. JOSÉ AGRIPINO - Com prazer.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Concedo
a palavra ao nobre Sr. Relator.
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Os requerimentos têm relevância, e, assim que
as inquirições forem feitas, esse requerimento, como
é de relevância, será decidido imediatamente.
O SR. PAULO SOUTO - Gostaria de perguntar
ao Sr. Antônio Moacir: com referência ao cheque de
R$15.000,OO, ele foi entregue ao portador, quer dizer,
se ele foi entregue ao Sr. Severino?
O SR. ANTÔNIO
MOACIR
DANTAS
CAVALCANTI JÚNIOR - Foi, sim.
O SR. PAULO SOUTO - O senhor sabe a quem
esse cheque se destinou?
O SR. ANTÔNIO
MOACIR DANTAS
CAVALCANTI JÚNIOR - Não, senhor.
O SR. PAULO SOUTO - Temos cópia desse
cheque aqui, que foi dado à SI" Mônica F. Moura. O
senhor conhece essa pessoa?
O SR. ANTÔNIO
MOACIR
DANTAS
CAVALCANTI JÚNIOR - Não, senhor.
O SR. PAULO SOUTO - Não foi o senhor quem
preencheu esse nome nesse cheque?
(Pausa)
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - A assl.
natura do cheque é sua? O depoente confirma ser
sua a assinatura constante do cheque 94226, contra
o Unibanco e a favor de D. Mônica F. Moura, dizendo
que a assinatura é do depoente, portanto do Sr. AntO·
nlo Moacir Dantas Cavalcanti Júnior.
Pergunto também a ele se o que está grafado
aqui no cheque "quinze mil", em números, "quinze
mil" por extenso, e a data se também são letras suas,
São letras do depoente. Foi ele quem preencheu o
cheque, à exceção da portadora do cheque, cujo
nome já foi mencionado, e alega que o nome não foi
grafado com a sua letra.
O SR. PAULO SOUTO - Com relação ao valor
de R$31.200,OO que foi sacado no caixa e dar em di·
ante o senhor não sabe mais de nada.
O SR. ANTÔNIO
MOACIR DANTAS
CAVALCANTI JÚNIOR - Não senhor.
O SR. PAULO SOUTO- É um cheque ao porta·
dor. Imediatamente depois do saque desse cheque,
há um depósito em uma conta que está identificada.
O senhor confessa que, dar em diante, tirado o dlnhel·
ro, o senhor não sabe nada sobre a origem dessE! di·
nheiro.
•
O SR. ANTÔNIO
MOACIR DANTAS
CAVALCANTI JÚNIOR - Não, senhor.
O SR. PAULO SOUTO - O senhor conhece a
empresa denominaçla Mendes Leitãô Uda?
O SR. ANTÔNIO MOACIR DANTAS
CAVALCANTE JÚNIOR - Não, nunca ouvi falar.
/'

//
"
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O SR. PAULO SOUTO - Portanto, o senhor
nunca teve nenhuma. relação comercial, nada disso,
com ela.
O SR. ANTÔNIO MOACIR DANTAS
CAVALCANTE JÚNIOR - É firma de quê?
O SR. PAULO SOUTO - Não conheço. Tenho
aqui apenas Mendes Leitão LIda. É uma construtora.
O SR. ANTÔNIO MOACIR DANTAS
CAVALCANTE JÚNIOR- Não nunca ouvi falarnes.
sa c o n s t r u t o r a . '
O SR. PAULO SOUTO - Muito obrigado.
O SR. PltESIDENTE (Ramez Tebet) - Só uma
pergunta. O snqhor foi solicitado para fazer uma avaliação, mas nã<' fez nenhuma avaliação por escrito,
não chegou a completar o trabalho?
O SR. ANTÔNIO MOACIR DANTAS
CAVALCANTE! JÚNIOR - Fiz, fiz por escrito e assl·
nei.
SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - E colocou que valor?
O SR. ANTÔNIO MOACIR DANTAS
CAVAI.CAN1'F: JÚNIOR - Senador, na realidade,
não me lembro do valor, porque botei exatamente o
valor do laudo e não s.31 qual o valor da época.
O SR. PRloSIDENTE (Ramez Tebet) - O terre·
no consta ter sido vendido por R$71 0.000,00. Essa
avaliação é sua?
O SR. ANTÔNIO MOACIR DANTAS
,'b 'IAI.CIINTE JÚNU)R - É isso que eu digo, na rea,de, o valor, se é 700, 650, 710, 720, não me lem·
,iO e nào rt!1,l recordo.

o

o

SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - O senhor
,abe Informar se só houve a sua avaliação ou houve
, (;9 mais alguém?
O SR. ANTÔNIO MOACIR DANTAS
CAVALCANTE JÚNIOR - Olha, veja bem, depois,
obviamente soube que constaram nesse processo
quatro avaliações - uma era minha; a do Ibap; e ou·
tras eu não sei.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Mas o
senhor acha que o que o senhor assinou era o que va·
lia mesmo?
O SR. ANTÔNIO MOACIR . DANTAS
CAVALCANTE JÚNIOR - Na época, sim. Inclusive,
fiz a avaliação de acordo com a avaliação do Ibap Instituto Brasileiro de Perfclas e Avaliações.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - O senhor
tem, por acaso, no seu escritório cópia dessa avaliação que o senhor fez?
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O SR. PAULO SOUTO - Sr. Presidente, só
para ficar claro, a avaliação foi feita por
R$750.000,OO. A dele.
O SR. ANTÔNIO MOACIR DANTAS
CAVALCANTE JÚNIOR - A minha?
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Está
bem.
Concedo a palavra ao Senador Carlos Wilson.
O SR. CARLOS WILSON - Sr. Presidente, há
pouco a pergu.ntar mas muito a destacar pela cora·
gem dele, de vir aqui espontaneamente prestar o de·
polmento. E, depois que o Senador José Agripino co·
locou, com multo precisão, o requerimento, acho que
temos pouca coisa a perguntar.
Mas eu só gostaria de saber, Antonio Moacir, se
o senhor não recebeu nada, absolutamente nada, por
essa transação.
O SR. ANTÔNIO MOACIR DANTAS
CAVALCANTE JÚNIOR - Nada. Inclusive, na minha
conta aqui, dia 24, está devedora em R$15,17.
O SR. CARLOS WILSON - Ainda ficou deven·
do mais R$15,17. O Senador Paulo Souto falou numa
figura af, a senhora Mônica F. Moura, que o cheque é
nominal a ela. V. S' a conhece, já ouviu falar de quem
se trata, na Parafba?
O SR. ANTÔNIO MOACIR DANTAS
CAVALCANTE JÚNIOR - Na realidade, veja bem,
esse nome não me é estranho. Agora F. não sei as·
sim.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - O senhor
falou que tinha amizade boa, pelo menos com o Sr.
Severino Marcondes Filho.
O SR. ANTÔNIO MOACIR DANTAS
CAVALCANTE JÚNIOR - Sim, pois não.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - E com a
famflla dele o senhor mantém também amizade?
O SR. ANTÔNIO MOACIR DANTAS
CAVALCANTE JÚNIOR - Olha, com os Irmãos dele.
Agora, com o juiz não.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Não, por
exemplo, conhecia a senhora dele?
O SR. ANTÔNIO MOACIR DANTAS
CAVALCANTE JÚNIOR - A esposa dele conheço.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Por acaso, não é essa senhora Mônica?
O SR. ANTÔNIO MOACIR DANTAS
CAVALCANTE JÚNIOR - Não, é Edneuza Farias.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Pois
não.
O SR. CARLOS WILSON - E com o Sr. Marra o
senhor não tinha nenhuma ligação, não o conhecia?
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O SR. ANTÔNIO MOACIR
DANTAS
CAVALCANTE JÚNIOR - A única ligação que tive foi
no tempo que fui fazer uma avaliação. Depois de lá,
nunca mais o vi, nunca mais fez negócio comigo,
nada, não tenho nenhuma intimidade com esse senhor, não o conheço.
O SR. CARLOS WILSON - Esses dois outros
cheques foram nominais a quem?
O SR. ANTÔNIO MOACIR DANTAS
CAVALCANTE JÚNIOR - Qual o cheque?
O SR. CARLOS WILSON - Teve o de R$7.000
e outros cheques, para sacar os R$50.000,OO.
O SR. ANTÔNIO MOACIR DANTAS
CAVALCANTE JÚNIOR - Um de R$31.200,OO, que
foi sacado na boca do caixa...
O SR. CARLOS WILSON - É nominal a alguém?
O SR. ANTÔNIO MOACIR DANTAS
CAVALCANTE JÚNIOR - É nominal a mim.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - E passou para o Severino?
O SR. CARLOS WILSON - E a outra é...
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - O cheque de R$7.000.
O SR. ANTÔNIO MOACIR DANTAS
CAVALCANTE JÚNIOR - Aqui tem cheque em caixa, deve ter sido nominal a mim, porque foi um dia anterior à entrada do dinheiro na minha conta.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - E o de
R$15.000?
O SR. ANTÔNIO
MOACIR DANTAS
CAVALCANTE JÚNIOR - Não, o de R$15.000 eu
não sei. Dei o cheque, mas ...
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Deu o
cheque ao portador?
O SR. ANTÔNIO MOACIR DANTAS
CAVALCANTE JÚNIOR - Dei o cheque a ele. Não
me lembro da época. Ele me pediu um cheque e dei.
A pessoa que ele botou na conta e que tirou eu não
sei.
O SR. CARLOS WILSON - Dr. Antônio, o senhor destacou ar 15 anos de amizade com Marcondes Meira Filho.
O SR. ANTÔNIO MOACIR DANTAS
CAVALCANTE JÚNIOR - Exatamente.
O SR. CARLOS WILSON - Depois desse constrangimento a que ele levou V. S', ele lhe procurou
para pedir desculpas e para ficar solidário e também
se colocar à disposição desta Comissão para esclarecer a questão?
.
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O SR. ANTÔNIO MOACIR DANTAS
CAVALCANTE JÚNIOR - Não, senhor.
O SR. CARLOS WILSON - Porque esse é um
mau amigo.
O SR. ANTÔNIO MOACIR
DANTAS
CAVALCANTE JÚNIOR - Ele não teve a hombridade disso, não é, Senador? Infelizmente ...
O SR. CARLOS WILSON - Sr. Presidente, eu
me dou como satisfeito. E, mais uma vez, quero destacar a ajuda e a cooperação que o depoente presta a
esta Comissão, por livre e espontânea vontade.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Com a
palavra o Senador Ney Suassuna.
O SR. NEY SUASSUNA - Sr. Presidente, apenas para destacar o cavalheirismo, a gentileza e a coragem do depoente, que vem de espontânea vontade
prestar uma importante informação. Acho que com o
requerimento do Senador José Agripino teremos já
respondidos nossos questionamentos. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Com a
palavra o Senador Djalma Bessa.
O SR. DJALMA BESSA - Sr. Presidente, o depoente foi muito claro e expôs, até didaticamente,
mas eu, com as devidas escusas, desejaria uma relação passo a passo dessa movimentação toda e queria a ajuda do Sr. Antonio Moacir Dantas.
O SR. ANTÔNIO MOACIR DANTAS
CAVALCANTE JÚNIOR - Pois não.
O SR. DJALMA BESSA - Ele, inicialmente, foi
chamado pelo Dr. Napoleão?
O SR. ANTÔNIO MOACIR DANTAS
CAVALCANTE JÚNIOR - Foi sim, senhor.
O SR. DJALMA BESSA - O Dr. Napoleão era o
quê? Presidente ...
O SR. ANTÔNIO MOACIR
DANTAS
CAVALCANTE JÚNIOR - Era o chefe do Setor de
Engenharia.
O SR. DJALMA BESSA - Chefe do Setor de
Engenharia, que lhe pediu uma avaliação.
O SR. ANTÔNIO MOACIR DANTAS
CAVALCANTE JÚNIOR - Sim, senhor.
O SR. DJALMA BESSA - E essa avaliação foi
feita?
O SR. ANTÔNIO MOACIR DANTAS
CAVALCANTE JÚNIOR - Foi feita sim.
O SR. DJALMA BESSA - O senhor esteve lá
no prédio ...
O SR. ANTÔNIO MOACIR DANTAS
CAVALCANTE JÚNIOR- No mesmo dia em que ele
me pediu.
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\.' O SR. DJALMA BESSA - Esteve no prédio,
examinou tudo...
O SR. ANTÔNIO MOACIR DANTAS
CAVALCANTE JÚNIOR - FoI.
O SR. DJALMA BESSA - E ai já foi no mesmo
dia cobrada essa avaliação?
O SR. ANTONIO MOACIR DANTAS - Exatamente.
O SR. DJALMA BESSA - Que o senhor fez e
entregou ao Dr. Napoleão?
O SR. ANTÔNIO MOACIR DANTAS
CAVALCANTE JÚNIOR - Como, Senador?
O SR. DJALMA BESSA - O senhor fez essa
avaliação e entregou ao Dr. Napoleão?
O SR. ANTÔNIO MOACIR DANTAS
CAVALCANTE JÚNIOR - Foi. Ele exigiu.
O SR. DJALMA BESSA - Pessoalmente?
O SR. ANTÔNIO MOACIR DANTAS
CAVALCANTE JÚNIOR - Não. Foi um funcionário
que foi lá. Eu não disse anteriormente aqui?
O SR. DJALMA BESSA - Então, o senhor entregou ao funcionário...
O SR. ANTÔNIO MOACIR DANTAS
CAVALCANTE JÚNIOR - É. E esse funcionário...
O SR. DJALMA BESSA - ... sem ir ao Dr. Napoleão.
O SR. ANTÔNIO MOACIR DANTAS
CAVALCANTE JÚNIOR - Certo.
O SR. DJALMA BESSA - E o funcionário foi
quem lhe deu essa informação, que não era para
constar do processo, que não era oficial?
O SR. ANTÔNIO MOACIR DANTAS
CAVALCANTE JÚNIOR - Não, senhor. Quem me
deu foi o Napoleão. Isso era um motorista, não é, uma
pessoa...
O SR. D,IALMA BESSA - Nesse primeiro passo que o senhor deu. quando o Dr. Napoleão lhe pediu a avaliação, já foi esclarecendo e informando que
não tinha nada assim de oficial para constar no processo. Era informal.
O SR. ANTÔNIO MOACIR DANTAS
CAVALCANTE JlÍNIOR - Exatamente.
O SR. DJALMA BESSA - Então o motorista
procurou, e o senhor entregou essa avaliação informal.
O SR. ANTÔNIO MOACIR DANTAS
CAVALCANTE JlÍNIOR - É. Exatamente. Mas eu
disse anteriormente aos senhores que eu condicionei, porque eu nunca fiz uma avaliação para constar
em nenhum processo, para instruir um processo.
O SR. DJALMA BESSA - Sei.
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O SR. ANTÔNIO MOACIR DANTAS
CAVALCANTE JÚNIOR - Nossa avaliação é uma
avaliação comercial, para se pegar um parâmetro
para se obter um valor para se comprar um imóvel.
O SR. DJALMA BESSA - Ai, depois ...
O SR. ANTÔNIO MOACIR DANTAS
CAVALCANTE JÚNIOR - Tanto é que eu não sabia ...
O SR. DJALMA BESSA - Depois é que apareceu o Sr. Marcondes Meira Filho?
O SR. ANTÔNIO MOACIR DANTAS
CAVALCANTE JÚNIOR - Foi. Algum tempo depois
O SR. DJALMA BESSA - E lhe pediu o adiantamento, lhe pediu emprestado essas importâncias?
O SR. ANTÔNIO MOACIR DANTAS
CAVALCANTE JÚNIOR - Pois não.
O SR. DJALMA BESSA - Trinta e um mil e duzentos, mil e duzentos e sete mil.
O SR. ANTÔNIO MOACIR DANTAS
CAVALCANTE JÚNIOR - Sim, senhor.
O SR. DJALMA BESSA - Ai o senhor emprestou?
O SR. ANTÔNIO MOACIR DANTAS
CAVALCANTE JÚNIOR - Foi.
O SR. DJALMA BESSA - Recebeu o cheque
do Sr. Almério?
O SR. ANTÔNIO MOACIR DANTAS
CAVALCANTE JÚNIOR - Sim, senhor.
O SR. DJALMA BESSA - E depositou?
O SR. ANTÔNIO MOACIR DANTAS
CAVALCANTE JÚNIOR - Não. Quer dizer, eu recebi
através de Marcondes Filho, não é?
O SR. DJALMA BESSA - Sim. Marcondes Filho. Mas depositou esse cheque?
O SR. ANTÔNIO MOACIR DANTAS
CAVALCANTE JÚNIOR - Foi sim, senhor. A minha
preocupação não era nem saber de quem era o cheque. Era saber se tinha sai do, não é? Porque eu já tinha dado R$? mil.
O SR. DJALMA BESSA - Depositado esse
cheque, foi coberta essa divida que o Sr. Marcondes
Meira Filho procedeu com o senhor.
Agora, eu desejaria o seguinte esclarecimento:
qual era a relação entre o senhor e o Sr. Marcondes
Meira Filho para estar precisando desse dinheiro?
Ele, porventura, até informou: "Eu estou precisando
pagar uma divida, eu estou em dificuldades"? A que
titulo ele solicitou esse empréstimo? Marcondes Meira Filho.
O SR. ANTÔNIO MOACIR DANTAS
CAVALCANTE JÚNIOR-Não, na época, eu pergun-
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tel, obviamente, e ele me disse que era para saldar
um compromisso. Eu tentei até apertar para ele dizer
mais alguma coisa, mas não disse. E dada a minha
confiabilidade nele, achei que era uma situação pessoai e não perguntei a ele. Não estava nem um pouquinho ... Não sabia, na época, que o imóvel já tinha
sido vendido ao TRT. Não sabia, na época, que já tInha sido vendido.
O SR. DJALMA BESSA - Sr. Antônio Moacir,
então ai o cheque foi encaminhado ao banco e o calxa assistiu ao senhor receber e entregar.
O SR. ANTÔNIO
MOACIR DANTAS
CAVALCANTI JÚNIOR _ O caixa, não; o gerente.
O SR. DJALMA BESSA _ O gerente. O própriO
gerente assistiu à transação. V. S' recebeu e, quando
ele passou o cheque, o senhor fez o quê? Recebeu o
dinheiro? Depositou? Porque antes o dinheiro era
para cobrir essa divida.
O SR. ANTÔNIO MOACIR DANTAS
CAVALCANTI JÚNIOR _ Sim, foi.
O SR. DJALMA BESSA - Exato. AI como foi feita essa cobertura? Como o senhor se ressarciu dessa importância toda?
O SR.
ANTÔNIO MOACIR DANTAS
CAVALCANTI JÚNIOR - Não, ele não depositou R$
50 mil e entrou como...
O SR. DJALMA BESSA - Foi ele que deposltou?
O SR. ANTÔNIO MOACIR DANTAS
CAVALCANTI JÚNIOR - Não, fui eu. Não, entrou
como dinheiro porque o cheque era do Unlbanco e a
minha conta era no Unibanco. Entendeu?
O SR. DJALMA BESSA - Exato. Mas Isso é o
que quero saber. O senhor pegou esses R$ 50 mil
mas já havia emprestado a ele toda essa Importância.
O SR. ANTÔNIO MOACIR DANTAS
CAVALCANTI JÚNIOR - Senador, desculpe, não estou entendendo direito. Acho que é a zoada.
O SR. DJALMA BESSA - Quero entender o seguinte. É apenas para ajudar, para tornar mais claro,
mais explrcito. Isso ajuda bastante.
O senhor chegou com esse cheque e apresentou ao gerente do banco.
O SR. ANTÔNIO MOACIR DANTAS
CAVALCANTI JÚNIOR - Pois não.
O SR. DJALMA BESSSA - O gerente do banco ...
O SR. ANTÔNIO MOACIR DANTAS
CAVALCANTI JÚNIOR - Não, depositei. Perguntei a
ele se tinha saldo, obviamente. A minha preocupação
era essa. Ele disse que tinha, e eu disse: "Então faça

Quinta-feira 19 21401

o depósito na minha conta". Eu assinei o cheque e foi
feito o depósito na minha conta. Ele entrou como dinhelro.
O SR. DJALMA BESSA - Depositou na sua
conta.
O SR. ANTÔNIO MOACIR I:' '\NTAS
CAVALCANTI JÚNIOR _ Exatamente.
O SR. DJALMA BESSA - Retirou e depositou
na sua conta.
O SR. ANTÔNIO MOACIR DANTAS
CAVALCANTI JÚNIOR _ Pois não.
O SR, DJALMA BESSA - Muito bem. E, já
numa altura dessa, qual é o comprometimento do Sr.
Marcondes Meira Filho? Porque ele é filho de algum
diretor? Como é? Qual é a relação de parentesco entre o Sr. Marcondes Meira Filho e o diretor do Tribunal?
O

SR.

ANTÔNIO

MOACIR

DANTAS

CAVALCANTI JÚNIOR - Senador, até então n'io sabla de nenhum relacionamento.
Jrente?
O SR. DJALMA BESSA - Não, não
DANTAS
O SR. ANTÔNIO MOACIR
CAVALCANTI JÚNIOR - De quem?
O SR. DJALMA BESSA - Um é o Presidente e
o outro é o filho dele, que é o amigo dele.
O SR. DJALMA BESSA - O Sr. Marcondes MeIra Filho é filho do Presidente do Tribunal.
O SR. ANTÔNIO MOACIR DANTAS
CAVALCANTI JÚNIOR - Da época. Era, exatamente.
O SR. DJALMA BESSA - Que coisa horrlvel.
O SR. NEY SUASSUNA - É o filho do Presidente que pediu esse dinheiro adiantado. Depositou, tirou
e entregou na mão.
O SR. DJALMA BESSA - Depositou, entregou
todo esse dinheiro, ai depois que o senhor transferiu
esse depósito. Porque, veja bem, o senhor ficou com
um crédito de R$ 50 mil no banco.
O SR. ANTONIO MOACIR DANTAS
CAVALCANTI JÚNIOR - Mas, no mesmo dia em que
foi depositado, foram sacados R$31,200 mil, e já tinham sido sacados R$7 mil. E logo depois, no outro
dia, foram os R$15 mil.
O SR. NEY SUASSUNA - No dia anterior, ele
chegou e pediu R$7mll. Ele chegou com um cheque
de R$50 mil e pediu mais R$32 mil. Ele entregou e
ainda saiu perdendo.
O SR. DJALMA BESSSA - Pois é.
O SR, NEY SUASSUNA - O que prova que o
cabra levou dinheiro.
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Sim, ele tomou o di-

nheiro antecipadamente.
Ai em que o gerente vai ajudar o senhor?
O
SR.
ANTÔNIO
MOACIR
DANTAS
CAVALCANTI JÚNIOR - Como é, Senador?
O SR. NEY SUASSUNA - Em mostrar que entregou esse dinheiro vivo.
O SR. DJALMA BESSA - Ah, bom. O gerente
foi testemunha da entrega da importância.
O
SR.
ANTÔNIO
MOACIR
DANTAS
CAVALCANTI JÚNIOR - Exatamente.
O SR.DJALMA BESSA - Está certo.
O SR. NEY SUASSUNA - E aí que vai provar
que o cara recebeu o dinheiro.
O SR. DJALMA BESSA - Compreendi. O senhor está entregue a esse depoimento do gerente,
não é?
O
SR.
ANTÔNIO
MOACIR
DANTAS
CAVALCANTI JÚNIOR - Não, com certeza.
O SR. DJALMA BESSA - E o Sr. Almério? Veja
bem, porque o Sr. Almério até disse que o senhor foi
avaliador judicial, e imaginei que é uma situação meio
dificil, porque se o avaliador é funcionário da Justiça,
não tem sentido uma coisa dessa porque ele agiu
como ...
O SR. ANTÔNIO
MOACIR
DANTAS
CAVALCANTI JÚNIOR - Corretor e avaliador.
O SR. DJALMA BESSA - Exato. Corretor,
aliás.
O
SR.
ANTÔNIO
MOACIR
DANTAS
CAVALCANTI JÚNIOR - Exatamente. Eu inclusive
pedi aqui anteriormente que ele me mostrasse o recibo, porque quem paga R$50 mil por uma avaliação
deve ter um recibo, não é, Senador?
O SR. DJALMA BESSA - Exato.
O SR.
ANTÔNIO
MOACIR
DANTAS
CAVALCANTI JÚNIOR - Deve ter um recibo.
O SR. DJALMA BESSA - Exato. Mas deu impressão, e é por isso que estou assim estendendo-me nessas indagações, de que o senhor era avaliador da Justiça, portanto funcionário da Justiça.
O SR.
ANTÔNIO
MOACIR
DANTAS
CAVALCANTI JÚNIOR - Não, excelência.
O SR. DJALMA BESSA - Foi a impressão que
deu aqui.
O SR.
ANTÔNIO
MOACIR
DANTAS
CAVALCANTI JÚNIOf!- Veja bem, não tenho nenhum parente no Tribunal Regional do Trabalho; nun·
ca fiz uma venda ou uma compra para o Tribunal Regional do Trabalho; não tenho emprego no Tribunal
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Regional do Trabalho; portanto, não tenho nenhuma
vinculação com o Tribunal Regional do Trabalho.
O SR. DJALMA BESSA - Mas o certo é que fi·
cou essa Impressão. Pelo que disse ele, o senhor
pode estar recebendo como funcionário da Justiça e
ter o seu vencimento, o seu emprego, e ainda funcionando como corretor. Fica uma situação meio dificil e
que agora o senhor esclareceu definitivamente.
Muito obrigado.
O SR. ANTÔNIO
MOACIR
DANTAS
CAVALCANTE JÚNIOR -Pois não, obrigado também, senador.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Indago
se algum dos Srs. Senadores tem mais alguma pergunta a formular ao depoente.
O depoente apresenta - penso que isso é um
assunto urgentrssimo -, e o Senador José Agripino,
sem saber que ele havia apresentado, também re·
quer garantia de vida. Pede à Policia Federal prote·
ção, alegando que é cidadão comum, homem de hábitos simples, morador de uma cidade onde as rela·
ções são personalisslmas e está desprovido de cau·
telas que garantam a sua integridade.
O SR. NEY SUASSUNA - Também subscrevi,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Subscri·
to também o requerimento pelo Senador Ney Suassu·
na.
Determino à Secretaria que oficie à Policia Fe·
deral de João Pessoa, a fim de que proteja a vida do
Sr. Antônio Moacir Dantas Cavalcanti e de sua fami·
lia.
Esse oficio deve ser redigido o mais rapidamen·
te possivel e desse ofício deve ser enviado fax, a fim
de que a autoridade policial já tome logo conhecimen·
to da determinação desta Comissão Parlamentar de
Inquérito.
O SR. PEDRO SIMON - Fax para quem, Sr.
Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Para a
Policia Federal.
O SR. PEDRO SIMON - Daqui ou de lá?
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - De lá,
porque ele reside lá.
Sr. Antônio Moacir Dantas Cavalcanti Júnior, o
senhor viu que o seu requerimento foi subscrito tam·
bém por dois Senadores, com a aprovação geral da
Comissão Parlamentar de Inquérito. Já determina·
mos que seja oficiada a Policia Federal e que seja co·
municada por fax também da nossa decisão.
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Agradeço a presença do senhor aqui, dos Srs.
ilustres advogados e declaro encerrado o seu depoimento.
Srs. Senadores, encerramos os dois depoimentos que estavam designados para hoje. Temos requerimentos a serem deliberados, o que vamos fazê-lo
ainda hoje, considerando que é o último dia, e vamos
fazê-lo nesta sessão, considerando que hoje é o últlmo dia dos nossos trabalhos e há vários requerlmentos a serem apreciados.
Há um requerimento que não só foi deferido,
como já foi consumado o ato praticado...
Há um requerimento que foi apresentado hoje
pelo Senador José Eduardo Dutra, requerendo, nos
termos regimentais, a reconvocação do depoente
José Eduardo Correia Teixeira Ferraz, para prestar
esclarecimentos a esta Comissão Parlamentar de
Inquérito, em data a ser agendada no próximo mês de
agosto do corrente ano. Não está especificada a data.
Creio que o Plenário concorda em que o requerlmento seja deferido para posterior designação de data.
Há um requerimento formulado pela Receita Federal que vou ter de. colocar em votação, mas vou
passá-lo aos Srs. Senadores para que S. Ex's tomem
conhecimento da matéria. (Pausa)
O Requerimento nO 99, apresentado pelo Senador Paulo Souto, que requer decisão de Plenário, pois
se refere à quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônlco das empresas abaixo arroladas:
- Monteiro de Barros Construções;
_ Monteiro de Barros Empreendimentos ImobllIários e Participações S/A;
_Monteiro de Barros Escritório Imobiliário LIda.;
_ Monteiro de Barros Finanças LIda.;
_ Recreio Agropecuário Empreendimentos e
Participações LIda.;
_ FMB - Administração Sociedade Civil LIda.;
O requerimento tem justificativa:
O requerimento que ora apresentamos se justifica em razão das Investigações até agora efetivadas
por esta Comissão sobre o caso da construção do Fórum Trabalhista da Cidade de São Paulo nos fornecerem elementos que sustentam a convicção de que a
transferência solicitada é de especial relevância para
o prosseguimento do nosso trabalho. Algumas dessas empresas receberam transferências de verbas da
Construtora Incal, que financiava suas atividades.
O requerimento está subscrito por vários dos
Srs. Senadores.
Queremos apenas acrescentar, como justlficatlva a este requerimento, as Informações que foram
prestadas ontem pelo depoente Fábio Monteiro de

Quinta-feira 19 21403

Barros, entendendo assim, pelo menos por parte da
Presidência, que o requerimento está justificado.
Em discussão o requerimento. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação. (Pausa)
Aprovado.
Requerimento: requeiro, nos termos regimentaIs, oficializar ao Ministério das Comunicações a transferêncla de sigilo telefônico para, junto às empresas
telefônicas do Estado de São Paulo, realizar levantamento de todas as ligações telefônicas, móveis e fixas, efetuadas para o Distrito Federal pelos senhores
Fábio Monteiro de Barros Filho e José Eduardo Correia Ferraz, assim como de suas empresas, ligações
essas ocorridas nos últimos trinta dias".
O requerimento está subscrito por nove Srs. Senadores.
Cumpre à Presidência esclarecer que este requerimento significa um aditamento a um outro requerimento deferido ontem, em caráter de urgência.
Portanto, coloco o requerimento em discussão.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Sr. Presldente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Concedo
a palavra, pela ordem, ao Senador José Eduardo Dutra, autor do requerimento.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Sr. Presldente, gostaria de fazer um outro aditamento: de que
a telefônica - e, nesse caso, naturalmente, teria de
haver uma combinação com a Telebras(JIa -Identificasse os proprietários dos telefones que receberam
as chamadas, porque, até agora, recebemos um relatório com as ligações para os números, informando
que o número "x" ligou para o número y. Pediria que
Identificasse os assinantes que receberam as chamadas, não só para esse requerimento dos últimos trinta
dias, mas também para aqueles que já foram objeto
de quebra de sigilo e que já chegaram à CPI.
Então, concretamente, trata-se de estender a
quebra do sigilo no perfodo, estabelecendo que deve
ser encaminhada à CPI a Identificação dos assinantes que receberam as chamadas. Teremos todo o
mês de julho para Isso.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Pedirei
permissão ao Senador José Eduardo Dutra - ou meIhor, farei um apelo -, para aguardarmos um pouco a
fim de estudarmos melhor o assunto.
Explico a cautela da Presidência: haverá naturalmente ligações para pessoas que não nos Interessam, e que poderão ter o seu sigilo quebrado, por
nossa parte, sem nenhuma fundamentação.
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Veja bem. de um aparelho telefônico. é possfvel
fazer-se cinco. seis mil ligações_ Acredito que estaremos quebrando o sigilo de cinco. seis. dez mil pessoas. dependendo do período. Por isso. temo por uma
decisão dessa natureza. Não estou indeferindo o pedldo; estou apenas fazendo aqui uma consideração à
deliberação dos ilustres Membros da nossa Comissão. É o que me ocorre no momento_
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Penso que a
ponderação de V. Ex' é relevante; no entanto. há um
outro aspecto.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Pois
não.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - No processo
de quebra de sigilo. recebe-se uma relação dos números. e as pessoas que trabalham na Comissão 10callzam os proprietários pelo método mais elementar:
Ligam e verificam quem é. Só que há dezenas de telefones. talvez chegue à casa das centenas. particularmente telefones celulares. desalivados. Não há
como saber qual é o assinante. a não ser pedindo à
telefônica.
Poderfamos. então. nos restringir a esses casos. Concordo até que encontremos uma fórmula
mais correta. Entretanto. solicito que essa deliberação ocorra ainda hoje. Já que não podemos aprovar
requerimento durante o recesso. a intenção é que essas Informações não cheguem durante o mês de julho.
Concordo em encontrarmos a alternativa para
contornar essa questão levantada por V. Ex'. Talvez
estabelecendo que. nesses casos. haja a necessida·
de de um outro requerimento. para que a Telebrasília
Identificasse especificamente aquilo ...
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Aguardaremos um outro requerimento de V. Ex'. porque
não acho. sinceramente. que Isso seja viável. e nem a
minha consciência me indica isso.
A matéria sujeita à deliberação do Plenário pretende que possamos quebrar sigilo bancário de pes..
soas Indeterminadas. Pelo que percebi. esse também
não é o objetivo de V. Ex". Deixemos os requerimentos como estão. Enquanto isso. V. Ex' precisa o requerimento. da melhor maneira possfvel. para que eu
possa colocar em discussão e votação a matéria.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Eu posso
precisar agora. Aqueles telefones que a Comissão
constata que receberam um número significativo de
ligações e que foi comprovado que eles foram desati·
vadOs. nesse caso especffico pedirfamos o nome do
assinante. Apênas aqueles que receberam número
expressivo de ligações e que pela pssquint'1 ql!e é fei ..
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ta. telefonando-se para o número. constata-se que o
número foi desatlvado_ Nesse caso. pedlrfamos a
identificação do assinante.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) _ Srs. Senadores. eu chamo a atenção para a gravidade de
uma situação dessas. Evidentemente. ainda estou
convencido de que da forma como o Senador José
Eduardo Dutra apresenta o requerimento com seu
adendo. ainda assim. nós estaremos possivelmente
violando a intimidade de determinadas pessoas que
são garantidas pelo Texto Constitucional. Vejam
bem. de um telefone que eu quero quebrar o sigilo
bancário ele pode ter feito ligações que possam revelar fraudes e pode terem sido feitas Inúmeras IIgações. inclusive de conteúdo familiar. A Comissão precisa encontrar uma maneira para decidir Isso. A Presidência está apenas manifestando ou querendo encontrar uma solução. É isso que a Presidência está
querendo encontrar.
O SR. GERSON CAMATA - Permite-me uma
intervenção. Sr. Presidente?
O SR_ PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Nós estamos aqui para discutir o assunto.
O SR. GERSON CAMATA - Sr. Presidente. V.
Ex' saberá. se consultar as atas. que há uns quinze
dias. antes dessas decisões do Supremo. eu cantei a
pedra aqui. V. Ex" deve se lembrar disso.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Perfeita·
mente.
O SR_ GERSON CAMATA - • No oncio lido.
consta n. a transferência do sigilo". não é a quebra.
não pode existir quebra de sigilo. É a transferência. O
siyilo sai e vem parar aquI. Ele não pode sair daqui.
Eu disse: essas pessoas vão usar essa brecha para
que esse sigilo seja noliclados na imprensa e vão derrubar todo o trabalho da CPI.
V. Ex' se lembra disso. Dr. Paulo Souto? Eu disse Isso aqui. Três dias depois. o Supremo tomou
aquelas decisões. Devemos ter multo cuidado no
sentido de que não haja o vazamento cio sigilo.
Creio que o adendo feito pelo Senador José
Eduardo Dutra....
O SR_ PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Se V.
Ex" me permite uma sugestão. creio que o adendo
poderá ser formulado em requerimento de acordo
com a resposta e depois alguém faz outro requeri·
mento. Eu estou Imaginando isso. O fato é que sem
fundamentação nós estamos correndo um risco sério.
O SR_ GERSON CAMATA - V. Ex" me permite
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o SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) -

Eu não
estou pensando em decisão judicial. Estou pensando
mesmo na garantia constitucional.
O SR. GERSON CAMATA - Pois é, eu também. Deixe-me expJJcar a V. Ex' o que eu penso. O
que ele está propondo na verdade, se tiver lá um telefone que reçebeu uma, duas ligações, e que não se
consegue Identificar, tudo bem. Mas há, por exemplo,
um telefone que houve trinta JJgações para ele. Ele
está suspeito. Se ele está desativado, nós vamos pedir á empresa que Informe de quem é aquele telefone.
Acho que Isso que ele está solicitando e é lógico.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Data vênia não é Isso. Se me permite, de um telefone pode
haver trinta ligações para uma ... Já entenderam o
que eu quis falar?
O SR. PEDRO SIMON - Não, eu não entendo
Isso.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Pode ser
que ele esteja quebrando uma ligação que foi feita,
por exemplo, para uma namorada ou para uma terceira pessoa que não tem nada a ver com a história. A
verdade é essa, mas a matéria não será decidida pela
Presidência. A matéria será decidida pelo Plenário. A
Presidência está fazendo observações, porque acha
que é um dever de consciência. Como cada um cumpre o seu dever de consciência, eu também cumpro o
meu. Mas quem vai decidir, positivamente, pelo nosso próprio Regimento, é o Plenário.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Sr. Presidente, quero apenas registrar que esse risco que V.
Ex" está colocando ...
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Esse e
outros. Eu dei um exemplo folclórico.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - ...já existe
com a chegada desses números à Comissão. Isso
porque, com relação a todos os números em que houve uma repetição das ligações, o que se fez foi ligar
para esse número. Em alguns se Identificou o assinante, em outros se constatou que estava desativado. Então, situações como essa que V. Ex' está colocando são inerentes à transferência do sigilo, independente de a telefônica encaminhar o nome do assinante, esses riscos que V. Ex" está colocando continuam existindo na situação que já existe hoje, porque
se houver 100 ligações para esse número e a CPIIigar para esse número, vão dizer: de quem é o telefone? É de fulano de tal, pegando o exemplo de V. Ex".
A constatação vai ser a mesma, Sr. Presidente, porque a transferência já existe. A transferência do número JJgado já existe.
.
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Não 00tendo assim, mas pergunto se algum Senador quer
discutir a matéria.
Com a palavra o Senador Magulto Vilela.
O SR. MAGUITO VILELA - Pela ordem, Sr.
Presidente, entendo o seguinte: será que um telefonema, nos últimos 15 dias, vai ajudar a clarificar mais
um superfaturamento que está mais do que claro não
só para esta Comissão, mas para o Brasil inteiro?
Será que um telefonema dos últimos dias vai minimizar a gravidade desse fato, desse grande superfaturamento de uma obra inacabada? Acho que essas
coisas estão multo claras. A menos que o Deputado
cite os telefones de quem ele quer ouvir. Fato determinado. "Eu quero saber se ele telefonou para fulano
de tal, para clclano ou para beltrano, se telefonou
para o Pedro, para o Paulo, aI é diferente. Agora, ficar
citando coisas genéricas, e nisso V. Ex' tem razão,
não vai colaborar em nada. Para mim, e acho que
para o resto do Brasil, esse caso está multo claro, Isso
já está muito transparente. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Continua
em discussão. Com a palavra o José Eduardo Dutra.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Sr. Presidente, eu pediria que fizesse uma consulta junto à
Assessoria da CPI, porque fui informado agora de
que esse requerimento que estou apresentando já foi
aprovado. Não o de agora, mas um outro, exatamente o de identificação de alguns assinantes que tinham
um número grande de JJgações. Eu gostaria que Isso
fosse verificado com a Assessoria, porque se já o tiver sido estaríamos numa discussão que, se fosse o
caso, deveria ter acontecido anteriormente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Acho
isso muito simples. V. Ex" apresenta o requerimento
por escrito, mando ouvir a Consultoria e, de posse de
uma opinião da Consultoria, nós o colocamos novamente em discussão e votação. Só não quero que entendam que a Presidência está tolhendo o racloclnlo
de ninguém. Esse aqui, inclusive, determinei, assim
que recebi resposta desse requerimento, está apresentado por escrito aqui, mas foi feito oralmente e deferido ontem esse requerimento. Pedi até que fornecessem cópia ao autor do requerimento, e quando Iniciamos a reunião de hoje, pedi que a JJsta que recebemos fosse mostrada individualmente a cada Senador
que faz parte da nossa Comissão, que é esse aqui:
"Requeiro, nos termos regimentais, a convocação
para prestar depoimento perante esta CPI, em data a
ser marcada posteriormente, do Juiz José Maria de
Melo Porto, Juiz do Tribunal Regional do Trabalho da
1" Região, Estado do Rio de Janeiro. Requeiro, com
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fUt'ldamento no §3· do art_ 58 da Constituição Federal,
combinado com o disposto na Lei n· 1.579/52, seja
determinado à Polrcia Federal de São Paulo, a fim de
ouvir o dEil
'ento dos Srs. Edwar Rldges Müller e
Antonio José da Costa Ferreira. (Pausa.)
Aprovado.
"Requeiro, nos termos regimentais e combinado
com o disposto na Lei n· 1.579, seja oficializado ao
Departamento da Aviação Civil- DAC para que envie
a esta CPI...
O SR. PAULO SOUTO - Isso aqui não precisa,
ele já declarou aqui que foi para lá e tal. Isso não é necessá rio. Foi feito antes do depoimento dele.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - V. Ex'
retira?
O SR. PAULO SOUTO _ Espera só um minuto.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Registro
com satisfação a presença do prefeito da Capital do
meu Estado, ex-Deputado Federal, André Pucclnelli.
É uma honra para nós.
Vou pedir ao digno Relator que permita também
seja oficiado ao Ministério da Justiça um requerlmento para saber entrada e sarda da SI'" Josefina Lamana
eJosé Eduardo Teixeira Correia Ferraz para os Estados Unidos, no perrodo de 1994 até a presente data.
Isso aqui está aprovado, podendo oficiar ao MInistério da Justiça, porque eles alegam que lá que é
competente.
Trata-se de um requerimento - vou abreviar a
leitura, falar só a srntese - já assinado por todos os
Srs. Senadores. Portanto, está em discussão a convocação do Juiz Beethoven Giffoni Ferreira, em data
a ser designada.
Aprovado.
No mesmo sentido, para ser ouvido o Desembargador Asdrúbal Zola Vasquez Cruxên. No mesmo
sentido, a srª Inês Marcovlsk de Oliveira Bicudo, Promotora de Justiça no Estado de São Paulo. O requerlmento já se encontra firmado pela maioria dos Srs.
Senadores.
Para que seja tomado depoimento da SI'" Hurrique Julie Maria Pfizer, pela Poircia Federal. Está firmado pela quase totalidade dos Srs. Senadores.
Requerimento firmado pela maioria, quase totalidade dos Srs. Senadores, solicitando diligências junto à Receita Federal com referência à firma Construtora Incal. Também está firmado pela maioria dos Srs.
Senadores.
No mesmo sentido da Construtura Incal, o requerimento encontra-se com a assinatura de praticamente toda a Comissão.
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Requerimento do Senador José Eduardo Dutra,
requerendo que sejam oficiadas às juntas comerciais
tudo o que diz respeito a todos os contratos e atos registrados em juntas comerciais. Pergunto: é de toda a
Federação brasileira ou só de alguns Estados da Federação?
Está em discussão.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA- Das empresas Monteiro de Barros.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Sim,
está em discussão. (Pausa)
Ninguém quer discutir.
Está em votação.
O SR. GERSON CAMATA - Sr. Presidente,
queria que o autor explicasse.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - É do Grupo
Monteiro de Barros, esse que constrói...
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) _ Comblnado com o art. 2. da Lei Oficialização dos Conselhos
Regionais de Engenharia para que forneçam cópias
das ARTS relativas às obras realizadas ou em andamento pelas empresas do Grupo Monteiro de Barros,
dirigidas ao conselhos regionais de engenharia.
Coloco em discussão.
O SR. GERSON CAMATA _ Desculpem-me,
não sou engenheiro, o que são ARTS?
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA _ É a notação
de responsabilidade técnica. É o registro.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Há um
requerimento do Senador José Eduardo Dutra no
mesmo sentido, com referência ao Grupo Monteiro de
Barros, para que sejam oficiados todos os cartórios
de oficios e notas das unidades da Federação com
procurações, subestabelecimentos, revogações de
procurações, tendo como outorgantes quaisquer das
empresas desse grupo empresarial; como outorgados, quaisquer pessoas flslcas ou jurrdlcas. Ele se refere ao Grupo Monteiro de Barros.
Está em discussão. (Pausa)
Está em votação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Há um
requerimento de diligência por parte desta CPI, em diversos estabelecimentos de crédito, referentes às
pessoas do Grupo Monteiro de Barros. Está firmado
pelo Senador José Eduardo Dutra.
O SR. DJALMA BESSA - Eu gostaria de fazer
uma observação. Diversos são três, quatro, 30, 50. O
Ideal seria que fossem Identificados esses estabeleclmentos.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Ele os
identificou. São aqueles nomes que li, Construtora
Incal, Ikal, Fábio José Eduardo Correia Ferraz.
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Já coloquei em discussão.
Em votação.
Estou despachando, aqui.
Aprovado com as cautelas já adotadas, anteri·
ormente, em outras diligências. A Secretaria tem conhecimento e tem que preparar o termo de diligência
da forma como foi feito anteriormente
Senador José Eduardo Dutra, noto que os requerimentos de V. Ex' estão subscritos. Estão datados com a data de 09 de junho. Houve erro de datilografia? Indago se houve erro de datilografia e se V.
Ex' permite a correção. (Pausa)
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - O Senador
Pedro Simon está dizendo que esse erro não é comum na assessoria do PT.
O SR_ PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Requerimento, nos termos regimentais, para promover diligência junto à Junta Comerciai de São Paulo para levantar documentos cadastrais referentes a empresas
- eu acho que isso já está incluido no outro, praticamente, não é? Mas está em votação. É para diligência
junto à Junta Comercial de São Paulo, referente ao
Sr. Fábio Monteiro de Barros Filho.
Há uma convocação para prestar depoimento.
Há um requerimento do Senador José Eduardo Dutra, a fim de que seja convocado a prestar depoimento o Sr. José Diniz da Silva Filho, Superintendente da
Construtora Ikal.
Em discussão. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler e
para o qual peço a atenção dos Srs. Senadores:
Requeiro, nos termos regimentais, convidar S.
Ex' o Senador Luiz Estevão para prestar esclarecimentos perante esta CPI, em data a ser marcada
para o próximo mês de agosto do corrente ano,
Sala das Comissões, 29 de junho de 1999.
Assinado: Senador José Eduardo Dutra.
O SR_ LUIZ ESTEVÃO - Sr. Presidente, pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Pois
não.
O SR. LUIZ ESTEVÃO - Tendo em vista a apresentação desse requerimento ontem, estou aqui, à
disposição da CPI, para prestar todas as Informações
e atender ao seu convite, da mesma forma que Já havia comunicado por carta à Comissão que, se hou-
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vesse alguma manifestação no sentido de me convidar, eu estaria imediatamente à disposição
Portanto, solicito a V. Ex' e aos ilustres Pares,
membros da CPI, que concordem com a minha oitiva
neste momento.
O SR_ GERSON CAMATA - É direito, não se
tem nem que votar.
O SR_ PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Manifestou-se o Senador Gerson Camata, sustentando ser
direito do Senador.
O SR_ NEY SUASSUNA - Sr. Presidente, peço
a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Com a
palavra o Senador Ney Suassuna.
O SR. NEY SUASSUNA - Eu acho que, estando presente, Sr. Presidente, já podiamos ouvi-lo.
O SR. JEFFERSON PÉRES - Sr. Presidente,
peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Com a
palavra o Senador Jefferson Péres.
O SR. JEFFERSON PÉRES - Sr. Presidente, a
oitiva de uma pessoa exige uma preparação prévia
da parte dos Senadores no exame dos documentos,
dos indicios referentes àquela pessoa. A documentação pode ser muito vasta.
Eu, por exemplo, não teria condição alguma,
hoje, de argüir o nosso eminente colega, Senador
Luiz Estevão, porque estou completamente desaparelhado para fazê-lo.
Eu poderia ouvi-lo, e o ouviria com muita satisfação, na forma de uma explanação à Comissão, desde
que não substituisse a sua vinda em outra oportunidade para, realmente, ser submetido a uma argüição,
se S. Ex' assim o quiser. Porque, se, no entanto,
como é um direito dele falar, a Comissão não pode se
recusar a ouvi-lo, mas eu não considerarei isso uma
argüição, e, portanto, não tomarei parte nos trabalhos.
O SR. JADER BARBALHO - Sr. Presidente,
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Pela ordem, o Senador Jader Barbalho. Em seguida, a Presidência vai-se pronunciar sobre o assunto.
O SR. JADER BARBALHO - Sr. Presidente, eu
concordo com o Senador Jefferson Péres, e acho que
o Senador Luiz Estevão estará à disposição da Comissão quantas vezes a Comissão quiser ouvi-lo. Há
a formUlação de um requerimento fazendo um convite, e o Senador está presente. Ele não disse que, se a
Comissão desejar, em outra ·oportunidade, ouvi-lo,
ele não virá. O seu gesto demonstra que, quantas vezes a Comissão assim o dr iar, ele estará presente.
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Eu concordo com o Senador Jefferson Péres. Se ele
não está preparado hoje, que ele e os outros Senado·
res possam convidar o Senador Luiz Estevão em ou·
tra oportunidade, apesar de que é público e notório de
que tudo o que se passa nesta Comissão a respeito
das relações do Senador Luiz Estevão com as suas
empresas está publicado nos jornais com todos os
detalhes, o que demonstra o imenso interesse e conheclmento a respeito das relações empresariais do
Senador. Nós que, no Senado, aprovamos as coisas
em regime de urgência, não podemos, Sr. Presiden·
te, neste momento, nos furtar a dar uma oportunidade
a um membro da Casa, a um integrante da Casa, de
ser ouvido. Portanto, mesmo sem ter procuração do
Senador Luiz Estevão, mas como seu L1der, eu gos·
tarla de registrar que concordo com o Senador Jefferson Péres. Se, no dia 1º de agosto, o Senador quiser
ouvi· lo e passar as suas férias lendo detalhadamente
todos os detalhes dos depoimentos e documentos, o
Senador Luiz Estevão estará aqui no dia 12 e no dia 2,
tenho certeza. Mas eu acho que não deveria, Sr. Presidente, se encerrar este perrodo da sessão legislatl·
va, deixando, um mês, um colega exposto a tudo que
tem sido tratado com uma verdadeira devassa nas
suas relações empresariais.
Acho que, portanto, a Casa, por um mlnlmo de
cortesia e de cordialidade com um dos seus integran·
tes, não pode, absolutamente, se furtar dessa oportu·
nidade.
Eu registro o apelo que faço como L1der do
PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Srs. Se·
nadores, sem embargo de algumas observações que
permito fazer ao L1der Jader Barbalho, se há assun·
tos sendo noticiados pela imprensa, eu entendo que
isso é próprio da função da imprensa e da forma pela
qual os nossos trabalhos estão sendo conduzidos,
com a mais absoluta publicidade. Todavia, nós mar·
camos esta reunião para hoje e não marcamos hora
para terminar. Entendo que é direito do Senador, em·
bora não tenha encontrado Isso em nenhum disposltl·
10 regimental, porque não procurei, mas talvez até
'stej' contido em algum dispositivo regimental, en·
\ i,iOO ...

o

SR. GERSON CAMATA - Posso dar um es·
clareclmento a V. Ex'.
O 8R. PRESIDENTE (Ramez Tebet) •... entendo
que negar ao Senador o direito de falar nesta hora,
quando ele se vê citado nesta Comissão e com re·
querlmentos para que ele seja ouvido e com Indaga·
ções que a própria Presidência recebe se vai ser ouvi·
do ou não vai ser ouvido, e havendo tempo para que
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isso ocorra, eu entendo, como Presidente da Comissão, de deferir o pedido, até porque - peço um minuti. nho só porque tenho que justificar, é uma decisão da
Mesa essa ar, sem nenhuma ... não vou retirar a oportunidade de ninguém de falar - até porque, como esclareceu o próprio Senador Jefferson Péres, um Se·
nador ou qualquer pessoa que por aqui passar pode·
rão ser reconvocados.
Vou dar um exemplo concreto que ocorreu hoje.
O depoimento que ouvimos hoje foi dado para atender a um justo pleito de quem se sentia injustiçado. Lá
ele quis ouvir, havia data para isso, e o último depoente, Antonio Moacir Dantas, teve o seu depoimento
deferido por nós.
Sou daqueles que admitem o amplo direito de
defesa. Sou daqueles que entendem que Isso faz par·
te até de uma prerrogativa do Senador, sem emitir
opinião pessoal nenhuma. Não quero saber. Penso
que, provavelmente, ele será reconvocado; não sei
ao certo, já que essa será uma decisão futura. Mas
entendo que, se todos nós estamos aqui reunidos
hoje, negar·lhe esse direito seria, a meu ver, violar a
prerrogativa que S. Ex' tem não só como Senador,
mas também como cidadão. Como nós, S. Ex' tam·
bém tem o direito de ser ouvido.
Devemos considerar também que não é possl·
vel marcar essa reunião para amanhã, porque ama·
nhã será recesso. Penso que, no caso em particular,
só poderiam os ouvi·lo em agosto. Se S. Ex' já se pro·
nunclou no Senado, que se pronuncie aqui perante a
nossa Comissãol
Defiro o pedido e faço um apelo aos Senadores
para que compareçam aqui, prestigiando o ato da
Mesa e não o Senador e reconhecendo o seu direito
de ser ouvido.
Concedo a palavra ao Senador Pedro Simon.
O SR_ PEDRO SIMON - Sr. Presidente, vamos
ouvi-lo agora? Não vamos suspender a reunião, não
é?
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Não. Va·
mos ouvi· lo agora, se assim quiserem.
O SR. PEDRO SIMON - Penso que todos estão
pensando do mesmo jeito, Sr. Presidente. Esta ses·
são está sendo Importante e significativa, e temos
que nos respeitar reciprocamente.
Na imprensa, permanentemente, estavam sendo divulgadas informações com relação ao Senadorse S. Ex' vai ser ou não ouvido. Isso é público e notório. Creio que S. Ex' tem o direito de se oferecer para
vir aqui prestar depoimento. Além disso, há um pedido, um convite, para que S. Ex' venha aqui em agos·
to .. Mas S. Ex' se oferece para depor agora, porque
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pensa que, se o seu depoimento for tomado somente
em agosto, pode-se interpretar que S. Ex' é que não
quis comparecer a esta Comissão.
Por outro lado, o Senador Jefferson Péres deixou muito clara a nossa situação. Eu também não estou preparado. Mas S. Ex' vem aqui para fazer a sua
exposição. S. Ex' tem o direito de falar, de fazer a sua
exposição. Esse é um respeito que prestamos ao Senador. Isso ficou claro, e há uma unanimidade com
relação a essa questão. Isso não impede - S. Ex'
mesmo está dizendo; todos estão dizendo - que, em
agosto, se for o caso, S. Ex' esteja aqui novamente.
Considero essa proposta altamente positiva.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Agradeço o apoio de V. Ex'.
A Mesa deseja registrar, em nome de toda a Comissão, a grande satisfação e a grande alegria de estarmos sendo prestigiados no dia de hoje pelo ilustre
Deputado Marcelo Deda.
Concedo a palavra ao Senador José Eduardo
Dutra.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, como autor do requerimento, fiz questão de manifestar a minha opinião.
Quero dizer que concordo com todas as exposições aqui feitas pelos Senadores Jefferson Péres, Jader Barbalho e Pedro Slmon e pela decisão da Mesa.
Ontem, ao apresentar o requerimento, informei que
havia sido procurado pelo Senador Luiz Estevão logo
que começaram a surgir noticias nos jornais relativas
a um posslvel envolvimento de suas empresas com
as empresas responsáveis pela construção do Fórum
de São Paulo.
Nessa conversa, o Senador Luiz Estevão fez
uma exposição semelhante, inclusive à que já havia
feito seja no Plenário do Senado seja em entrevistas
à Imprensa. Eu lhe disse que até aquele momento
não tinha um juizo de valor sobre se a CPI deveria
convidá-lo para esclarecimentos. Disse a ele que da
mesma forma que eu ajo quando vou-me pronunciar
no Senado da República citando o nome de algum colega e aviso ao colega para estar presente na sessão,
disse a ele que, se eu chegasse a uma convicção da
necessidade de que ele viesse a ser convidado para
prestar esclarecimentos à CPI, eu apresentaria o requerimento e o comunicaria antes de apresentar o requerimento.
Ontem, no intervalo da reunião da CPI, antes
até das minhas perguntas ao Dr. Fábio Monteiro de
Barros, encontrei-me com o Senador Luiz Estevão no
cafezinho do Senado e Informei-lhe que, a depender
do depoimento do Dr. Fábio Monteiro de Barros, eu
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apresentaria o requerimento de convite - como inclusive são os termos do requerimento - para que ele viesse á Comissão para esclarecer.
O Senador Luiz Estevão está solicitando que
essa exposição seja neste momento. É óbvio que todos nós Senadores temos de acatar essa solicitação.
Agora, quero dizer que estou reivindicando, independentemente da explicação que ele vai dar aqui no plenário da CPI, como poderia ser dada no plenário do
Senado, vou ficar presente ouvindo a sua exposição.
Agora, quero solicitar, imediatamente após a sua exposição, uma reunião secreta dos membros da CPI
relativa a procedimentos que a CPI deverá tomar. Solicito que seja secreta, porque quero colocar questões
que não fico à vontade para colocá-Ia em reunião pública.
Quero dizer que, em principio, todos os brasileiros estão à disposição de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, porque ela tem o poder de convocar a
todos e ninguém está acima da lei. A prova disso é
que essa é uma Comissão Parlamentar de Inquérito
para investigar irregularidades nos tribunais e que julzes já foram convocados, alguns que até se consideravam acima da lei, como é o caso do Dr. Nicolau.
Considerando isso, quero dizer que a CPI está
fazendo um convite ao Senador Luiz Estevão para fazer uma exposição. Ele reivindica que essa exposição se dê hoje e naturalmente a CPI vai ouvir o seu
depoimento com toda a atenção que tem dispensado
a todos os depoimentos. Mas quero registrar que estou solicitando uma reunião administrativa da CPI,
após a exposição, para que a CPltome deliberações
a respeito de procedimentos que deverão ocorrer durante o mês de julho e a partir do mês de agosto no
sentido de que ela possa ter um trabalho o mais protrcuo posslvel.
Esse era o registro que eu gostaria de fazer.
O SR. CARLOS WILSON - Sr. Presidente,
peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Antes de
conceder a palavra ao Senador Carlos Wilson, comunico que acabo de receber requerimento do Senador
Paulo Souto solicitando a oitiva do Sr. Severino Marconi Meira Filho, em razão da citação do seu nome
como beneficiário de pagamento efetuado pelos Srs.
Almério Marra e Antonio Moacir Cavalcanti Júnior.
Em discussão o requerimento. (Pausa)
Não havendo quem queira discutir, encerrada a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa)

21410 Quinta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Aprovado.
Com a palavra o Senador Carlos Wilson.
.
O SR. CARLOS WILSON - Sr. Presidente, quena colocar apenas o seguinte: o Senador Luiz Estevão já se tinha colocado à disposição da Comissão
por meio de uma carta, quando ele se prontificava a
vir prestar depoimento na Comissão. O Senador José
Eduardo Dutra ontem apresentou requerimento no
sentido de convidar o Senador Luiz Estevão para
comparecer a esta Comissão. Então, não temos, agora, o que votar. Não temos o requerimento para votar.
Não há nada a votar, porque o Senador Luiz Estevão
se coloca agora à disposição da Comissão e se colocará, se a Comissão entender depois, novamente à
disposição da Comissão.
O SR. GERSON CAMATA - V. Ex' me permite
um aparte?
O SR. CARLOS WILSON - Eu vou permitir. Quero apenas, Senador Gerson Camata, louvar a postura, que tem sido a mesma desde o inicio desses trabalhos, do Presidente Ramez Tebet, no sentido de
conduzir uma comissão democrática, em que estamos atendendo tudo o que é solicitado para se fazer o
melhor trabalho na CPI do Judiciário.
Destaco também a iniciativa do Senador Luiz
Estevão de vir aqui. S. Ex' poderia, como foi destacado antes, estar no plenário, como já fez antes, usando
a tribuna do plenário do Senado para apresentar as
suas razões. Por isso, acho que a CPI ganha, porque
o Senador Luiz Estevão é um Colega, um Senador
Igual a qualquer um de nós, e tem o direito sagrado de
apresentar a sua defesa perante a Comissão, agora e
sempre, e sempre que a Comissão assim também o
entender.
O SR. GERSON CAMATA - Senador Carlos
Wilson, o meu aparte?
O SR. CARLOS WILSON - Com o maior prazer, Senador Camata.
O SR. GERSON CAMATA - Logo no início,
quando foi lido o requerimento, eU.disse assim: "não
pode votar". Por quê? Eu não sou advogado. Sou
economista, mas há poucos dias, por exemplo, recebi
uma carta precatória de um juiz daqui de Brasflia para
depor em um processo, como testemunha, lá em Vitória. E o juiz na carta diz assim: "Solicito a V. Ex' que,
de acordo com o Código de Processo Penal, marque
dia, hora e local em que deseja ser ouvido." A CPI rege-se pelo Código de Processo Penal, como está escrito no Regimento Interno e na Constituição. Portanto, o parlamentar, o juiz, o promotor, certo número de
autoridades têm o direito de marcar o dia, a hora e o
local. Então, se o Senador resolver agora: "não quero
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ser ouvido nessa sala, querç ir naquela lá de baixo",
ele marca o local também. E um direito. Está na lei
Não tem nada disso. Então, não se pode nem votar:
Ele quer depor; temos de ouvi-lo.
O SR. CARLOS WILSON - Quero agradecer
Sr. Presidente, a intervenção brilhante do Senado;
Gerson Camata e agradecer a V. Ex' por ter-me concedido a palavra.
'
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Alguém
mais? Não há mais quem queria fazer uso da palavra.
Então, a Presidência agradece o apoio que recebeu
de todos os membros da Comissão e convida o Senador Luiz Estevão para sentar-se conosco à Mesa.
O SR. LUIZ ESTEVÃO - Eu posso falar daqui?
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Não. V.
Ex' deve falar da Mesa. Se outros falaram da Mesa...
V. Ex' é Senador. (Pausa)
Srs. Senadores, atenção. Concedo a palavra ao
Senador Luiz Estevão para suas considerações.
O SR. LUIZ ESTEVÃO - Sr. Presidente Ramez
Tebet, Sr. Vice-Presidente, Senador Carlos Wilson,
Sr. Relator, Senador Paulo Souto, demais Colegas,
membros do Senado da República, Sr"s e Srs., Sr"s e
Srs. jornalistas, gostaria apenas de dizer que não vou
fazer nenhuma exposição, até porque todos esses
assuntos já estão sobejamente expostos pela mldla e
pelos próprios depoimentos anteriores da CPI.
Quero apenas, nessa Introdução, deixar claro
que estou e sempre estive à disposição desta e de
qualquer Comissão, o que, aliás, não é nenhum favor.
E um dever de qualquer cidadão brasileiro colocar-se
à disposição para prestar esclarecimentos sobre
qualquer assunto, mormente alguém que ocupe um
cargo público, como é o caso da minha pessoa.
Para esclarecer a minha visita feita ao Senador
José Eduardo Dutra: essa visita aconteceu há cerca
de três semanas, quando fui recebido no Gabinete de
S. Ex'. Estávamos no Plenário e eu, então, disse tinha algumas informações e documentos que gostaria
de lhe levar. S. Ex' me convidou para que comparecesse ao seu Gabinete. Assim o fiz. E lá, primordialmente, tratamos da questão dos supostos telefonemas dados pelo Juiz Nicolau a minha pessoa.
Ontem, conversava eu no "Cafezinho" do Senado com o Senador Ramez Tebet, quando fui solicitado pelo Senador José Eduardo Dutra para uma breve
conversa, o que efetivamente aconteceu. S. Ex' me
disse que, a depender do depoimento dos empresários donos do Grupo Incal, ele avaliaria ou não a possibilidade de encaminhar um requerimento à CPI me
convidando para prestar esclarecimentos.
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Disse a S_ Ex· que se sentisse absolutamente
confortável em relação a Isso; qualquer que fosse a
sua decisão, isso não mudaria a minha relação pessoai, as minhas tratativas polfticas ou a minha convivência polftica com S. Ex· ou com qualquer membro
do Senado da República.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Quero apenas confirmar exatamente as palavras de V. Ex'.
O SR. LUIZ ESTEVÃO - Muito obrigado, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Quero
dizer que não cheguei a conversar com V. Ex·. V. Ex·
disse que queria falar comigo, mas nesse exato momento foi dada preferência, muito justa, ao Senador
José Eduardo Dutra.
O SR. LUIZ ESTEVÃO - E não vim antes à CPI,
porque, se os membros da CPI não julgassem pertinente, em algum momento, solicitar meu comparecimento para prestar algumas informações, evidentemente, não teria sentido a minha presença aquI.
A partir do momento em que foi apresentado o
requerimento, antes mesmo da sua deliberação, ontem à tarde, eu já havia comunicado à Imprensa que
me apresentaria para prestar esses esclarecimentos.
E aqui estou à disposição de todos os Colegas.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Quero
dizer ao Senador Luiz Estevão que, se V. Ex' começasse a falar, evitaria - vamos falar a verdade - um
certo constrangimento.
Se V. Ex· der um "ponta-pé" inicial de uns três
minutos de conversa e vamos logo ...
(Risos)
,
Não. A reunião é séria, meus senhores. E apenas no Intuito de colaborar. Peço, então, escusas
pela maneira como me dirigI.
Se V. Ex· já se coloca à disposição, tudo bem.
O SR. LUIZ ESTEVÃO - Coloco-me, repito, à
disposição dos nobres pares...
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Desculpem o procedimento da Presidência, que não pode
sugerir nada nesse sentido.
Com a palavra o Sr. Relator, Senador Paulo
Souto.
O SR_ PAULO SOUTO - Sr. Presidente, Srs.
Senadores, na verdade, pela primeira vez, nessa
CPI, pelo que eu me lembre, na reunião de ontem foi
citado o nome do Senador Luiz Estevão, por um dos
depoentes.
Claro que houve algumas notas de Imprensa.
Acredito que muitas delas não foram provenientes de
documentos que eventualmente chegaram à CPI. De
modo que, ontem, pela primeira vez, um dos depoen-
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tes citou aqui um relacionamento de natureza comárclal com as empresas do Senador Luiz Estevão.
Digo isso para que as minhas argüições, que,
via de regra, são detalhadas - certamente, não o farei
nesse sentido agora -, que isso possa parecer Intuito
meu de me furtar a fazer os esclarecimentos.
Entretanto, por tudo que se tem ouvido falar,
penso que, neste momento, se eu tivesse que tentar
algum esclarecimento - ainda que não tenha preparado algo que eventualmente possa sustentar uma
observação -, a única coisa que me parece Importante - se o Senador puder nos dizer - é que tipo realmente de relação comerciai S. Ex· tem com as empresas desse grupo que, durante quatro ou cinco
anos, executaram essa obra.
Essa é a única coisa que tenho, nesse momento, a perguntar.
O SR_ LUIZ ESTEVÃO - Bom, ao longos dos últimos 11 anos, aproximadamente, começamos a desenvolver alguns negócios na área Imobiliária, prlnoipalmente na área de construção civil, e na área agropecuária com o Grupo Incal, Grupo Monteiro de Barros. Alguns desses negócios rosultaram em empreendimentos e outros não chegaram a resultar em empreendimentos. Posso, aqui, historiar alguns deles.
O primeiro deles foi a queE:tão da construção do
EdiHcio Sede da Ordem dos Advogados do Brasil, em
Brasflia, quando, na época, havia sido feita uma concorrência. E uma empresa de São Paulo, denominada Moraes Dantas, havia ganho, junto com essa empresa Monteiro de Barros, aquela concorrência da
qual eu não participara. Por razijes que eu mais tarde
vim a conhecer, ela não quis vir para Brasflja, embora
tivesse sido uma empresa que participou da construção de Bras ma na década de 50 e 60. Mas, por razões
de doença na famflia e uma certa idade, o empreendedor resolveu não levar avante aquele processo.
Eu não conhecia pessoalmente o Sr. Fábio
Monteiro de Barros. Fui abordado por ele, que se
apresentou num acontecimento social da nossa cidade, mais especificamente um casamento. E ele, conversando comigo, disse-me que tinha uma perspectiva de um empreendimento, que era esse em Brasllia,
e que o parceiro dele, no caso, tinha desistido do empreendimento e que, portanto, ele estaria me íazendo
um convite, como fazia a outras empreGas, para que
assumissem essa participação. Examinamos o negócio, entendemos que era uma boa perspectiva, até
porque se tratava de uma Instituição em que ... Unhamos grande Interesse em fazer o prédio da OAB, pela
importância de estar ligado, no caso, numa Instituição
do renome da Ordem dos Advogados do Brasil. À

21412 Quinta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ép.o?a, O ~eu Presidente era o Márcio Thomaz Bastos', u.m dos maiores advogados do Brasil, de São
Paulo, um criminalista. Então, fomos iniciar as tratativas com a OAB.
Estive em São Paulo com a diretoria dessa empresa e ela me expôs as razões pelas quais queria
desistir do contrato. A situação da OAB era uma situação até delicada, porque a OAB havia feito uma licitação, assinado um contrato com uma empresa, e ia
passar pelo constrangimento da Ordem dos Advogados do Brasil não conseguir viabilizar um empreendimento dela mesma.
Então, na verdade, tive um grande empenho da
OAB para que assumlssemos a obra. Houve, na época, uma audiência pública com todos os seccionais
da OAB no Brasil, aqui na Ordem dos Advogados do
Brasil - Seção Brasflla, Inclusive fui apresentado ao
seu novo, futuro Presidente, que era o Dr. Ophir FiIgueiras Cavalcante', do Estado do Pará. Nessa audiência, fiz uma exposição sobre o que a empresa poderia participar da obra, fomos aprovados por unanimidade e assinamos o contrato com a Ordem dos
Advogados do Brasil. Na época, o Grupo Monteiro de
Barros continuou cuidando da parte de comercialização do empreendimento junto conosco.
Naquele momento, o Grupo Monteiro de Barros
já tinha um investimento em Brasflia, que havia compradO um terreno, porque era Intenção deles, junto,
junto com a construção desse empreendimento da
OAB, começar a ocupar um espaço no mercado de
Brasflia. Tinha comprado um terreno. Era um terreno
residencial e nós concordamos, então, em ficar com
esse terreno também, já que perdia o sentido o investimento mais expressivo deles na nossa cidade.
Foi assim que começaram nossos negócios
com o Grupo Monteiro de Barros. Esse terreno é um
terreno na 310. E, evidentemente, que não considero
esse terreno um empreendimento feito com o Grupo
Monteiro de Barros, porque quando se compra um
terreno de alguém, é evidente que não se está fazendo um empreendimento juntos. A exemplo de alguém
que compra um terrenO, constrói uma casa, não dá
para dizer que o antigo dono do te(reno seja, de certa
forma, um aliado no empreendimento. Isso não existe.
Bom, depois disso, tfnhamos também uma participação num terreno no Morumbi, em São Paulo.
Era um terreno grande, para uma construção de uns
800 apartamentos e, naquele momento, já estávamos envolvidos, aqui, com uma série de empreendl. mentos e achamos por bem repassar a nossa participação naquele terreno para eles, já que tfnhamos fi-
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cado com a participação, ou melhor, com a totalidade
do terreno que eles detinham em Brasília.
Em 1990, no final do ano, continuamos mantendo relacionamento, discutindo possibilidades de associações em negócios que, aliás, é muito comum no
ramo da construção civil e no ramo de empreendimentos comerciais. Porque a exemplo da vida polflica, as pessoas se associam, fazem parcerias, mudam parcerias. Quer dizer, coligam-se de uma maneira numa eleição de hoje e se coligam de outra maneira numa eleição amanhã. O mesmo se dá no mundo
empresarial. Então, continuamos discutindo algum
negócio com eles, até que, no final de 1993, eles nos
apresentaram uma proposta, uma possibilidade de
comprarmos e investirmos na agropecuária. Nós já tfnhamos uma tradição nessa área, desde 1975 que
nós já éramos os maiores plantadores de soja, milho
e feijão do Distrito Federal e um dos maiores da região - temos uma produção de meio milhão de sacas
de grãos por ano em diversas áreas do Distrito Federal -, e essa era uma possibilidade de diversificar para
a criação de gado. Analisamos, tivemos um primeiro
contato com outra empresa, que era o Grupo Garavello que estava vendendo uma grande fazenda em
Mato Grosso, mais perto daqui, perto de Barras do
Garça, se não me engano, mas essas tratativas não
foram adiante porque eles acabaram vendendo essa
área de terras para outra pessoa e nós, então, não tivemos êxito.
O Grupo deles, então, nos apresentou a possibilidade dessa área de terras que pertencia ao Grupo
BCN, especificamente uma empresa de nome, salvo
engano, Sinpex-Codeara. Era uma área de Indiscutfvellegalidade, de indiscutível procedência documentai e havia uma particularidade nesse negócio, quer
dizer, naquele momento eles não tinham condições
de caixa para comprar a área e nós tfnhamos a possibilidade de fazer uma permuta em imóveis, e foi isso o
que fizemos. Demos, na época, inicialmente, sessenta e seis e tenho a impressão que, no final, foram em
torno de setenta e poucos imóveis urbanos (apartamentos, salas e lojas) no Distrito Federal e em Goiânia em troca; ou seja, foi uma permuta. Não entrou dinheiro nessa transação entre o Grupo OK, Monteiro
de Barros e a Sinpex-Codeara, no caso, o Grupo
BCN, sendo que a integralidade desse pagamento foi
feito por nós. Nós pagamos tudo e, a partir dai, ficamos de definir a participação de cada um de nós no
empreendimento. Ele, então, iniciou os pagamentos
em dinheiro a nós da sua participação, já que nós tínhamos pago a fazenda em imóveis, e eles, naturalmente, foram nos pagando. Nossa Intenção, num prl- -
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meiro momento, era de que nós ficássemos com a
metade da fazenda e eles com a outra metade_ Essa
era a idéia iniciaI.
Acontece que, em 1994, nós recebemos uma
proposta de compra de uma fazenda no Estado do
Tocantins, mais especificamente no Municfpio de
Sandolândia, na divisa com o Estado de Goiás, em
frente a Ilha do Bananal. Eu fui visitar a fazenda, gostel. A fazenda estava toda pronta, quer dizer, era uma
fazenda que não tinha necessidade de se fazer inves\imento. Ela poderia, já, imediatamente, ter aumentado a sua população de gado e tudo isso. Era, também, uma fazenda grande, uma fazenda de 34 mil
hectares e, como havia disposição em receber grande parte disso em imóveis, nós, então, compramos
essa fazenda no Municfplo de Sandolândia.
Naquele momento, eu ainda não havia visitado
a área da Codeara. Pouco depois, fui lá visitar. Fiquei
muito bem Impressionado com a área, uma área extraordinária do ponto de vista de terra, terras de grande fertilidade, com matas e com aproveitamento de
madeiras muito promissor. Uma área, Inclusive, com
a documentação absolutamente legalizada, sem nenhum problema de Invasão e nada disso até porque a
Codeara continuava dona dos restantes de, aproximadamente, 60 mil hectares - nós havfamos comprado 54 mil. Mas, fazendo um estudo do investimento
necessário para que aquela fazenda começasse a
ser produtiva, chegamos à conclusão de que seria um
investimento com retorno lento e af nós comunicamos
que o nosso interesse era não ficar com nenhuma
parcela da fazenda.
Houve, naturalmente, negociações em torno
disso. O Grupo Monteiro de Barros já tinha uma fazenda ali perto, se não me engano, a Agropecuária
Recreio, que eu não conheço e nunca estive lá, mas é
uma distância pequena, também, no Estado de Mato
Grosso e para eles, no sentido de otimizar essa questão do aproveitamento das terras, era mais conveniente ficar com aquela fazenda do que para mim, até
porque essa fazenda em Sandolândia está a uma distância de menos da metade da tal fazenda em Mato
Grosso. Em função disso, eles continuaram nos pagando - nos pagaram a prazo o pagamento que, em
imóveis, nós Unhamos feito pela compra das terrasao longo dos anos. Combinamos e pactuamos uma
taxa de juros e esse pagamento foi feito, até que, em
1997, salvo engano, nós lavramos uma escritura. O
Grupo OK havia dado uma procuração para eles para
receberem a escritura das terras e essa procuração
acabou não sendo utilizada e em 1997, salvo engano,
nós acabamos assinando a escritura de compra des-
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sas terras, em que ficou definido qual era o saldo devedor que eles teriam que nos pagar para complementar o pagamento das terras e também das despesas em que Unhamos Incorrido durante todo esse perfodo_
A fazenda foi cercada - e dá para imaginar
uma área de 54 mil hectares, o tamanho do investimento necessário para cercar a fazenda ... Teve que
ser feito um levantamento planiaitimétrico, naturalmente, para poder definir a sua topografia, para poder
definir a análise de solo também, para ver seu programa de manejo e aproveitamento; enfim, foi feita uma
série de estudos. Inclusive, já naquela época, era intenção deles dividir a fazenda em várias glebas para
procurar também a venda fracionada, que eles achavam ser mais aproveitável do que a venda feita de
uma vez só.
Essa foi a situação da fazenda. E, nesse caso,
dois outros fatos aconteceram. Precisa ficar claro o
seguinte: a partir do momento em que demos os apartamentos e pactuamos com o Grupo Incal Monteiro
de Barros que a fazenda ficaria toda para eles e que
eles nos pagariam em dinheiro, já não Unhamos nenhuma relação com o grupo Codeara, com que estive
uma ou duas vezes apenas. Uma vez eles estiveram
em Brasflia nos visitando.
Ora, houve um problema em alguns desses
imóveis, notadamente apartamentos em Goiânia,
porque demos - eles sabiam que havia uma hipoteca sobre esses apartamentos proveniente de financiamento; nós quitamos os financiamentos, pois eles
estavam vendendo os Imóveis para poder receber dinheiro. E a Caixa Econômica Federal não liberou as
hipotecas de dois empreendimentos em Goiânia embora estivessem quitados -, alegando que esses
empreendimentos teriam que dar suporte a outro empreendimento de terceiros, de quem Unhamos comprado esses empreendimentos, que não têm nada a
ver com os grupos de quem estamos falando aqui.
Isso criou um embaraço porque os compradores desses imóveis que haviam sido vendidos pela
Codeara deixaram de pagar, já que a Codeara não
podia dar escritura.
Em função disso, o Grupo Monteiro de Barros
foi à Codeara e assumiu o ônus do pagamento dessas parcelas vincendas, referentes à venda desses
imóveis. Evidentemente, ficou com o direito de receber dos compradores, no momento em que resolvesse essa questão legal, o pagamento desses imóveis.
Essa é a história das tais promissórias, trocadas
entre eles e a Codeara, com a qual o Grupo OK não
tem nenhuma ligação.
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A partir daf, creio que eles tentaram vender essa
fazenda fracionada; mas não obtiveram êxito_ Houve
efetivamente uma queda - qualquer pessoa aqui
que tenha familiaridade com essa questão rural sabe
que houve um queda no valor de terras nos últimos
anos no Brasil. Eles não lograram êxito nessa venda.
E surgiu uma possibilidade de que déssemos terras
em dação em pagamento de dfvidas perante o INSS.
Então, fizemos um acordo com eles, em que eles nos
transfeririam dois terços dessa área; nós oferecerfamos em dação em pagamento junto ao INSS; e, caso
tivéssemos proveito nessa transação, evldentemente, pactuarfamos um valor e pagarfamos a eles.
Isso foi feito mediante a transferência das ações
porque não haveria, no caso, pagamento de Imposto
Intervivos. Se houvesse a transferência da terra, terfamos que ter o pagamento de impostos de transmlssão intervivos. Essa é a realidade daquela fazenda.
O SR. PAULO SOUTO - Então, Senador, todas
essas movimentações feitas foram decorrentes desses negócios a que V. Ex" se referiu?
O SR. LUIZ ESTEVÃO - Não, não, não. Chegamos à fazenda, depois disso, o Grupo Monteiro de
Barros tinha um Investimento...
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Em que
ano ocorreu Isso, Senador?
O SR. LUIZ ESTEVÃO - A fazenda foi comprada em 1993. E o desfecho dessa questão da fazenda
ainda não aconteceu, porque, se lograrmos êxito nessa dação em pagamento, teremos que partir para
uma nova negociação com eles. Primeiro, temos que
saber por quanto será recebida essa dação em pagamento, porque não podfamos nos comprometer com
eles a pagar um determinado valor, sem saber por
quanto a Previdência ou outro qualquer poderia receber essa terras em dação em pagamento. Só podemos pactuar com eles depois que o INCRA faça uma
avaliação ou que possamos dar em dação em pagamento a alguém Interessado. Não podemos combinar
um preço sem saber quanto vamos receber do outro
lado.
Então essa é a situação da fazenda.
Tivemos também um envolvimento com eles a
respeito do Terminal de Cargas Santo Antonio, da cidade do Rio de Janeiro, um projeto multo grandioso,
com três milhões de metros quadrados em Duque de
Caxias, uma área extraordinária, que eles haviam começado esse empreendimento, se não me engano,
em 1989 ou 1990. Eles tinham um sócio - era uma
construtora e não me lembro se era a Mendes Júnior
ou a Andrade Gutierrez. Eles já tinham um outro empreendimento com a Andrade Gutierrez no Espfrito
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Santo e a Vale do Rio Doce, também de terminais de
carga; já tinham feito um terminal de cargas no Estado de São Paulo; era um empreendimento de grande
vulto_
No momento em que perderam essa parceria,
eles nos convidaram para nos tornar parceiros nesse
empreendimento. Nós, então, concordamos, entramos de parceria deles nesse empreendimento, flzemos alguns investimentos, até que eles ... O empreendimento teve dificuldades na sua viabilização, o investimento era extremamente grande e eles obtiveram a possibilidade da parceria com uma empresa
francesa que veio ao Brasil.
Estivemos reunidos e achei, naquele momento,
que, se entrasse a empresa francesa, eu ficaria com
uma participação multo pequena, já que ela teria uma
participação expressiva. O melhor, então, era deixar
aquele empreendimento em cuja concretização nós
não chegamos, digamos assim, a ter participação..
Permanecemos ali por alguns anos, mas safmos antes da associação do Grupo Monteiro de Barros com uma empresa francesa, até porque nós nunca fizemos uma associação em que nós tivéssemos
uma participação minoritária. Na pior das hipóteses,
querfamos uma participação igual.
Então julgamos desconfortável essa posição.
Também não considero um empreendimento, até
porque não posso considerar empreendimento um
determinado negócio que eu não cheguei a concretizar. Entrei e saf antes que a concretização ffslca ocorresse.
Houve também o caso de Pernambuco. Nós temos um banco -Isso é público, está todos os dias nos
jornais. Fizemos alguns empréstimos a empresas do
Grupo Monteiro de Barros. Dadas essas dificuldades
financeiras em que eles se envolveram, nós tivemos
dificuldades para receber e pegamos recebfveis do
Grupo Monteiro de Barros em caução desses empréstimos. É uma prática muito comum no mercado financeiro. E um banco, quando empresta para alguém, empresta em cima de uma garantia real - no
caso um Imóvel, uma hipoteca - em cima de uma caução de bens mobiliários - no caso, ações, Iftulos ou
coisas assim - ou com a caução de uma carteira de
cobrança ou de contratos e recebfvels de realização
de obras.
Nós, então, para resguardar o nosso recebimento, pegamos esses contratos - umas obras de
Pernambuco - assumimos a gestão financeira e a
co-gestão dos empreendimentos, porque, evidentemente, não adiantava termos um contrato nos transferindo o direito de receber esses créditos se não esti-
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véssemos lá, acompanhando pari passu o desenrolar desses pagamentos e dessas obras.
Foi o que fizemos, o que, aliás, é muito normal.
Anormal seria que nós tivéssemos emprestado dinheiro a essa empresa, ela não nos pagasse e nós não
tomássemos nenhuma providência para receber os
nossos créditos.
O SR. PAULO SOUTO - Só para concluir, o senhor solicitou à CPI- e isso foi feito - que o senhor tivesse acesso a pagamentos que haviam sido feitos
às empresas do senhor pelas empresas do Grupo
Monteiro de Barros. Esses pagamentos se referem,
portanto, a alguns desses negócios que o senhor
acabou de descrever aqui?
O SR. LUIZ ESTEVÃO _ Perfeitamente. Apenas para esclarecer, nobre Relator, solicitei não cópia
de pagamentos, solicitei cópia dos documentos que
fizessem menção às nossas empresas tanto no que
se refere a sigilo bancário, quanto ao que se refere a
sigilo telefônico, já que nós estávamos sendo sistematicamente surpreendidos pela imprensa, que tinha
acesso a esses documentos. Nós ficávamos numa sltuação muito desconfortável e desvantajosa, porque
é impossivel.. .. Por exemplo, para qualquer um dos
presentes aqui - e peço que façam uma reflexão - é
Impossivel ser confrontado com um cheque de um
pagamento feito dois, três, quatro ou cinco anos atrás
e cobrar às seis e meia ou sete horas da noite que a
pessoa que emitiu ou recebeu o cheque lembre-se
obrigatoriamente a que se refere aquele documento.
Era isso que estava acontecendo. Eu recebia telefonemas. Um deles foi às oito e meia da noite de
uma sexta-feira. Eu estava até fora da minha empresa, fora do Senado, num acontecimento que nada tinha a ver com as minhas atividades parlamentares ou
com atividades da empresa, quando uma jornalista
me ligou, dizendo: "Olha, foram encontrados "nu cheques do Grupo Monteiro de Barros para a sua empresa. Nós queremos saber de que se trata". Eu disse:
"Olha, eu tive diversos negócios com o Grupo Montelro de Barros, mas não posso, às oito e meia da noite
de uma sexta-feira lhe dar, de pronto, uma resposta
sobre o assunto.
A partir dai, tomei a Iniciativa de pedir à Comissão que me facultasse acesso aos documentos que
dissessem respeito à minha pessoa para que estivesse preparado, caso questionado pela Imprensa, para
dar as informações necessárias, lembrando também
a questão dos telefonemas. Quando, em um primeiro
momento, fui comunicado por uma repórter, que está
aqui presente Inclusive, que haveria telefonemas do
Juiz Nicolau para minha pessoa; encontrava-me no
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Plenário do Senado, e disse-lhe: "Olha, eu desconheço". Dirigi-me ao gabinete do Relator, Senador Paulo
Souto, que se encontrava em seu gabinete, aliás, na
presença da repórter, salvo engano, eu liguei para o
Senador Paulo Souto; fui ao seu gabinete do Senador
Paulo Souto, não sei se V. Ex' está lembrado - foi a
primeira e única vez que para lá me dirigi - e solicitei
que me dessem informações sobre esses telefonemas. Naquele momento, tive acesso a uma relação,
da qual não guardei cópia e dei explicações à repórter, mas, no dia seguinte, depois que a imprensa já
havia publicado a tal relação de telefonemas, eu tive
acesso à relação da telefônica de São Paulo. Ai, percebi o dano eu sofria por não ter tido, previamente,
condições de examinar esse documento.
Vejam bem: das tais quarenta e oito ligações,
mais da metade delas, se davam em simultaneidade.
Ou seja, a telefônica registrava, em um mesmo momento, três ligações feitas pelo tal juiz para telefones,
às vezes, iguais ou diferentes, que teriam, em determinado momento, pertencido a mim, e falava comigo.
É algo inédito uma pessoa conseguir, por três ou quatro telefones, falar simultaneamente com outra
pessoa. Inédita e desnecessária. Ora, por causa
disso, eu percebi que, se eu não tivesse acesso aos
documentos previamente, teria sempre essa situação
de desvantagem, em que eu era obrigado a explicar
uma coisa já publicada, e facilmente desmentivel.
Qual foi a Iniciativa que eu tomei?
Além de oficiar à CPI, tomei à iniciativa de buscar quais eram, desses telefones que haviam recebldos esses telefonemas, que eram celulares. Por quê?
Porque no caso do celular, todo o mundo sabe, o cidadão que recebe o telefonema também é tarlfado,
também paga. Portanto, deveria haver registro, na
Telebrasllla Celular, de quem, ou se aquelas ligações
eram efetivamente verdadeiras.
Solicitei, então, à CPI, que se dirigisse à Telebrasllla Celular, Tele Centro-Oeste Participações, no
sentido, no dia 02 de junho, de me Informar quais
eram os telefonemas recebidos por aqueles telefones, que haviam sido, eplsodicamente, de meu uso,
dos telefones citados pela telefônica de São Paulo. A
Telebrasllla, em um primeiro momento, apontou três
ou quatro ligações, até 1997,e, em seguida, complementou essa relação com todos os telefonemas dados até 1998, quando acabaram os telefonemas. E ai
qual não foi a minha surpresa, porque dos tais vinte e
cinco ou vinte e seis telefonemas apontados pela Telebrasllla, diferentemente do que dizia a telefônica de
São Paulo, que apontava telefonemas de até vinte e
dois minutos, vinte e três deles têm segundos de du-
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ração. Alguns deles têm zero minuto e zero segundo.
Ninguém, na vida, consegue falar com alguém zero
minuto e o zero segundo. Não é um só não, são vários. Outros têm três segundos, sete segundos, dez segundos, nove segundos, dezessete segundos, oito
segundos, dois segundos, oito segundos, quinze segundos. Ora, é evidente que são telefonemas que,
provavelmente, não geraram nenhum tipo de conversação.
Desde o primeiro momento - respondi até à repórter que me perguntou no primeiro dia -, que me
lembrava de ter falado com o Juiz em pouquíssimas
ocasiões durante a minha vida. Uma delas durante a
abertura do processo IIcltatório; outra delas, quando
ele havia me telefonado para cumprimentar-me em
uma véspera de Natal; outra delas, pouco tempo depois do seqüestro da minha filha, e outra delas, no dia
seguinte à minha vitória na eleição para o Senado. E,
a relação de telefonemas fornecida pela telefônica de
Brasília confirma rigorosamente essa informação.
Depois disso, Inclusive, através de acesso às minhas
declarações junto ao Tribunal Regional Eleitoral, a
Imprensa noticiou ter havido, no dia 5 de outubro, dois
telefonemas meus para o telefone do Juiz. E é verdadei Por quê? No dia 5 de outubro, ele tentou falar comigo duas vezes. Tentou falar comigo duas vezes.
Uma delas durou zero minuto e zero segundo; a outra
zero minuto e 26 segundos. Quando retornei, depois
do almoço, ao escritório de campanha, ainda na segunda-feira, pedi que retornassem as ligações, e, naturalmente, uma das ligações retornadas foi para o
juiz, a primeira delas com 1 segundo de duração - talvez tenha caído; e, a segunda delas, onde efetivamente houve a conversação, a que eu me referi, de
ele me cumprimentando pela minha vitória na eleição
para o Senado. Deixo claro também o seguinte: eu
não tinha nenhum motivo para, se o juiz Nicolau, ou
qualquer juiz de qualquer Tribunal do País, me telefonasse 10 ou 15 vezes, não tinha nenhum motivo para
deixar de atendê-lo. Não o fiz, porque, nas outras vezes em que ele tentou, provavelmente eu não estava
em uso daqueles números de telefone que ele tinha
como sendo meus. Porque se tivesse em meu uso, eu
não teria nenhuma razão para não atender a um telefonema seu. Não haveria razão para isso. Aliás, na
vida de um polftico, de um homem público, a gente recebe telefonema de centenas e milhares de pessoasaté de adversários pOlrticos - e, a prlorl, não há nenhuma razão para que se deixe de atender a um telefonema. A partir daí, veio a minha preocupação, porque percebi o seguinte: se eu tivesse tido acesso a
essas Informações, antes da imprensa, talvez toda
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essa história da suposta ligação minha com o Juiz Nicolau não tivesse nem sequer existido, porque ela,
efetivamente, não existe nem existiu.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - O senhor
Relator encerra suas perguntas?
Pela ordem, concedo a palavra ao ilustre Senador Gerson Camata.
O SR. GERSON CAMATA - Sr. Presidente, Sr.
Senador Luiz Estevão, Srs. Senadores, alguma vez o
avião de V. Ex' deu alguma carona, trazendo o Juiz
Nlcolau a Brasllia?
O SR. LUIZ ESTEVÃO - Nunca. Inclusive, tenho informação de que o Ministério Público de São
Paulo já tem o avião que teria trazido o Juiz ao Distrito
Federal. Portanto, é uma informação facilmente detectável pelos Senadores, pela CPI, pela imprensa. E
o avião não pertence, nunca pertenceu e nem sequer
é da característica dos aviões que nossa empresa
tem.
O SR. GERSON CAMATA - Há um outro questionamento. Por que a empresa de V. Ex' concorreu e
não recorreu para aquela obra em São Paulo?
O SR. LUIZ ESTEVÃO - É muito simples. Em
primeiro lugar, aquela concorrência era por pontuação. Para cada item de apreciação da proposta - localização, custo, tráfego, projeto - recebia um determinado número de pontos. E a nossa empresa, embora tivesse apresentado um excelente projeto, não
foi vitoriosa. No dia seguinte - aliás, tem uma matéria
do jornal O Estado de S.Paulo ... Peço apenas um
minutinho para procurá-la.(Pausa)
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Aproveito para registrar, com muita satisfação, a presença,
entre nós, do Ilustre Deputado Federal por São Paulo,
José Genoíno.
O SR. LUIZ ESTEVÃO - Isso é uma matéria de
O Estado de S.Paulo, do dia 19 março de 1992, onde
está escrito o seguinte:
"Novo fórum terá 20 elevadores." Esse retrato é
meu. E digo o seguinte. Luiz Estevão, projeto mais
caro e recurso contra o TRT. Digo o seguinte ... Aliás,
eu me levantei da sala onde estava sendo disputada
a licitação, protestei contra o resultado, até de uma
maneira um pouco agressiva e rude demais. E isso foi
registrado também pela imprensa. E disse que recorreria da decisão, porque não achava certo. Nosso
prédio não era o mais caro. Ele era mais caro no global, mas tinha uma área construída maior, e um terreno bastante maior. Inclusive, à época, o próprio jornal
O Estado de S.Paulo fazia crrticas à nossa proposta.
Ele não concordava com a discussão que fizemos do
resultado da licitação. Ele dizia que o prédio tinha um
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número exagerado de elevadores - 31 elevadores.
Enfim, ele não via chance de êxito e, também ... Até
porque, naquele momento, era dono do Grupo OK
Luiz Estevão, amigo antigo do Presidente Fernando
Collor". Por tudo isso, na época, tenho a Impressão
de que o jornal não viu com nenhuma simpatia a possibilidade de ganharmos aquela licitação.
Depois disso, houve um depoimento ao Mlnlstério Público, uma matéria também bastante interessante, da qual também só fui tomar conhecimento
bastante tempo depois. A matéria foi sobre um dos
membros da Comissão de Licitação, se não me engano até seu presidente, que falou algo sobre a proclamação do resultado da licitação. Eu gostaria de ver
aqui uma matéria do jornal O Globo do dia 2 de junho
de 1999, que não tenho, que diz o seguinte: "Jamil
Zantut, um dos três membros que formaram a Comlssão de Licitação responsável pela análise das propostas apresentadas, contou a O Globo que Estevão
esteve presente no dia do julgamento das propostas.
Na presença de empresários do grupo Monteiro de
Barros e de jornalistas - relembra Zantut -, o Senador
se mostrou inconformado com a vitória do concorrente. Ele reagiu com veemência, disse que havia gasto
muito preparando o projeto e que, diante do resultado, levantou-se e disse que ia recorrer da decisão,
como fez" - recorda Zantut, hoje juiz aposentado e
Presidente do Sindicato dos Economistas não sei se
da cidade ou do Estado de São Paulo.
E diz o seguinte: "Em depoimento ao Ministério
Público, segundo Zantut, a empresa noticiara que a Iicitação estaria destinada ao Grupo OK, sendo sua vitórla dada como certa, pois o empresário seria ligado
ao então Presidente Fernando Collor. Em depoimento ao Ministério Público, Zantut argumentou que a vitória da Incal sobre o Grupo OK significava uma demonstração cabal da lisura do processo de licitação.
Segundo Zantut, um fator pesou decisivamente para
a derrota do consórcio de Estevão: além da diferença
de preço, o Grupo OK queria construir um prédio horizontal, que esbarrava numa favela."
Então, não tive conhecimento disso. Fui conhecer isso aqui, por melo dessa declaração dele prestada em depoimento ao Ministério Público. Nunca mais
vi esse Sr. Zantut na minha vida e não me recordo sequer dos traços fisionômicos dele.
Naquele momento, recorremos administrativamente e fomos derrotados. Ora, era um empreendimento para ser construído ao longo de muitos anos e,
evidentemente, se não houvesse a garantia de pagamento, a empresa que tomasse a iniciativa de empreendê-lo correria sérios riscos. E nós julgamos que, já
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que o Tribunal demonstrava de maneira clara qtle
não acatava nosso posicionamento, mesmo que fôssem os ao Poder Judiciário e obtivéssemos uma antecipação de tutela ou uma decisão liminar nos dando
vitória, Isso não significaria que fôssemos obter a adjudlcação do contrato. E essa situação poderia ficar
pendente por 8, 10, 12 anos, e terfamos investido
uma Importância grande, porque, para uma concorrência desse vulto, não se contrata um advogado por
pouco dinheiro para entrar num processo como esse.
Terfamos tido um Investimento grande para, no fim,
não ter qualquer êxito, ou seja, havia a dificuldade de
se interpor um recurso contra um órgão do Poder Judlciário que, segundo a nossa avaliação e a dos próprios advogados, teria pouca chance de êxito.
Apenas para dar um exemplo recente, salvo engano em novembro de 1998, participamos aqui da
concorrência de construção do Tribunal Superior do
Trabalho. E o que aconteceu? Era um concorrência
diferente. Ali, havia uma fase de habilitação, e quem
não fosse habilitado não tinha o direito de ter sua proposta de preço aberta. Fomos desclassificados na
fase de habilitação, ou seja, no dia da abertura das
propostas, não tivemos o direito de ter nossa proposta aberta. Fomos à Justiça pedir uma liminar não para
ganhar a licitação, mas apenas para que nossa proposta de preço fosse aberta. Obtivemos a liminar, que
foi cassada dois dias depois. Perdemos a licitação.
Nosso preço era R$2 mlihões mais barato que a empresa que ganhou, mas não tivemos nenhum êxito.
Naquele momento, julgávamos que a nossa chance
de êxito era muito grande, porque pedfamos apenas
o direito de que o nosso preço fosse conhecido.
Estive, Inclusive, na época - não era Senador
empossado nem diplomado -, com o Presidente do
Tribunal Superior do Trabalho, porque, antes de recorrer à justiça, fizemos um recurso administrativo,
que foi Indeferido. E vejam bem, não querfamos adjudicação da concorrência para a nossa empresa. Querfamos apenas o direito de ter o preço conhecido e
não logramos êxito.
Cinco, seis anos depois, novamente, passamos
por uma experiência dessa, e aquela avaliação de
1992 acabou-se confirmando verdadeira, numa situação multo mais pertinente do que a de então. E não
estávamos discutindo critérios de nada, querfamos
apenas que o nosso preço fosse conhecido, e terfamos ganho por R$2 milhões de diferença.
O SR. GERSON CAMATA - À boca pequena,
diz-se que a Ikal, na verdade, é uma empresa de V.
Ex". É?
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SR. LUIZ ESTEVÃO Nunca foi. Não sei
qtJàn~o à Ikal foi constituída, mas o grupo Monteiro de
Barros existe já há muitos anos na cidade de São Paulo. Ontem, não tive oportunidade de assistir ao depoimento, mas não sei se eles mostraram aqui os empreendimentos em que eles estiveram envolvidos.
Mas conheço o porlfollo deles. É um grupo que, até
aquele momento, inclusive do ponto de vista do mercado imobiliário, Já tinha feito mais transações imobiliárias que o nosso grupo. Ou seja, até aquele momento, ele tinha um porlfollo maior que o nosso.
E deixo claro algo muito importante. Qual o impedimento legal que havia ou haveria para que eu ou
a nossa empresa - se fosse o caso - participasse, em
algum momento, da construção da obra do Tribunal
Regional do Trabalho, mesmo tendo sido derrotados
na licitação? Rigorosamente, nenhum impedimento.
Haveria impedimento, sim, se participássemos como
subcontratados ou como sub-rogados daquela obra,
se eu tivesse um mandato no Congresso Nacional,
tendo condições de influir para alocação de recursos
para aquela obra, o que foi feito sistematicamente
dentro do Congresso, nos anos todos em que aquela
obra esteve em construção. Haveria incompatibilidade e ilegalidade, no caso, se eu tivesse alguma influência junto ao Tribunal Superior do Trabalho, porque quem propunha recurso para aquela obra na proposta orçamentária da União não era o pretenso, pseudo ou falso sub-rogado ou subcontratado, era o Tribunal Superior do Trabalho, que tinha obrigação portanto de fiscalizar e detectar alguma irregularidade
naquela obra. E nunca foi responsabilidade minha,
nem jamais na minha vida, nunca pus os pés no Tribunal Superior do Trabalho, salvo nessa visita que fiz
no final de 1998, nessa audiência com o Presidente
Vagner Pimenta sobre a questão da obra do Tribunal
daqui.
Portanto, teria total liberdade, do ponto de vista
legal, do ponto de vista empresarial, de qualquer ponto de vista, para - se fosse o caso -, se tivesse sido
convidado ou se tivesse havido tratativas nesse sentido, de participar como construtor, como subempreiteiro, como sub-rogado naquela obra. Não o fiz, porque
nunca houve, da parte da Monteiro de Barros nem de
nossa parte, sempre entendemos e eles sempre deixaram muito claro - aliás, foram abordados por diversas outras empresas, segundo tive conhecimento que queriam conduzir aquela obra sozinhos, isoladamente.
Aliás, comprovar isso é muito fácil. Basta perguntar se alguma vez alguém me viu naquela obra.
Basta perguntar a algum inclusive dos engenheiros
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que haviam trabalhado no Grupo Ok, que depois foram trabalhar naquela empresa, porque havíamos
conclufdo uma obra de grande porte na cidade de
São Paulo. Todos sabem que, no caso de obra e engenharia, as construtoras, em determinado momento
têm um volume significativo de obras, numa determi:
nada cidade e num determinado Estado; e noutro momento, podem não ter. Nem todo mundo concorda
em se deslocar para outro Estado; nem todo mundo
tem condições de transferir seus filhos, sua família.
Portanto, foi com muita satisfação que vimos, naquela ocasião, que alguns dos melhores quadros que tínhamos haviam encontrado oportunidade de trabalho
no grupo que ia construir o fórum trabalhista em São
Paulo, porque seria muito desagradável para nós ter
que demitir aquelas pessoas que haviam tão bem servido a nossa empresa e ver o constrangimento delas
depois, por não encontrarem uma ocupação.
E, mais do isso, se tivesse que telefonar para o
Sr. Fábio, para os donos de quaisquer empresas de
construção no Brasil, como fiz dezenas de vezes
quando tive o constrangimento de ter que despedir ou
demitir uma pessoa que havia prestado serviços à
nossa empresa, eu o faria com a maior abertura e
transparênCia, para saber se não haveria uma colocação, uma pOSSibilidade de trabalho para ela, já que todos sabem das dificuldades que existem no mercado
de trabalho hoje.
Perguntem a algum dos fornecedores da obra
do Tribunal, que trataram preços para fornecimento
de materiais ou prestação de serviços nessa obra, se
alguma vez receberam um telefone, uma mensagem
telepática, um telegrama, um fax, uma visita ou o que
quer seja de alguém do Grupo OK, para tratar de assuntos referentes à obra do Tribunal de São Paulo.
Portanto, essa é uma Insinuação, uma tese que não
tem o menor fundamento.
Estiveram aqui depondo genro de juiz e uma série de pessoas que o conhecem, como colegas do Tribunal do Trabalho, e, em nenhum momento, foi mencionada qualquer relação pessoal minha com essas
pessoas, ainda que, como ficou bastante comprovado aqui, as pessoas gostem de alardear relações que
nem sempre têm.
Por outro lado, quero dizer que foi levantada a
hipótese de que o juiz tivesse usado um dos nossos
aviões. Eu solicito que perguntem ao Ministério Público de São Paulo qual o avião utilizado, a fim de que
essa suposição seja definitivamente esclarecida.
Houve notícia publicada pela imprensa de que haveria foto desse juiz na companhia da minha mãe, em
um acontecimento social em Miami. Isso jamais acon·
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teceu. Minha mãe nunca esteve no tal show do Pavarotti em Miami, e saiu publicado na imprensa esse tipo
de insinuação.
Por oulro lado, quero dizer que não estou queixando-me; não venho aqui para fazer queixa de ninguém. A imprensa fez seu papel de investigar o assunto; às vezes, publicou algumas coisas antes de ter
comprovação, mas, enfim, a vida pública é Isso, e estou aqui para esclarecer.
O SR. JADER BARBALHO - Eu gostaria de fazer um aparte, se me permite o Senador Gerson Camata. Como empresário, pergunto ao Senador Luiz
Estevão se considera corriqueiro, normal, uma empresa ganhar uma concorrência e passar para outra,
uma vez que há empresa no Brasil que Já foi acusada
de ser franchlslng, Inclusive no Governo do Presidente Collor. Quero saber se é verdade que empresas fazem associação e constroem juntas.
O SR. LUIZ ESTEVÃO -Isso é mais do que comum, usual e corriqueiro. Aliás, darei um exemplo
muito claro: é só pegar o contrato da obra do metrô de
Brasflia, assinado pelo Governo anterior do Distrito
Federal, em que as empresas contratadas subempreilaram a obra. Eram três ou quatro empresas contratadas para fazer a obra, que a subempreilaram, com
um desconto de não sei quanto, para diversos construtores do Distrito Federal. São três grandes empresas nacionais que apenas administram o processo
construtivo. Administram, fiscalizam e conduzem,
porque a efetiva execução é feita por empresas subcontratadas. Aliás, esse é um processo em que não
há ilegalidade.
O SR. PEDRO SIMON - Não seria o ideal.
O SR. LUIZ ESTEVÃO - Senador Pedro Simon,
a consideração de V. Ex' é muito Importante. Tudo o
que está dentro da lei é legal, e cabe ao Congresso
mudá-Ia quando avalia que ela não foi elaborada de
maneira pertinente. Então, não podemos acusar uma
pessoa de Ilegalidade...
O SR. PEDRO SIMON - Eu não falei que era ilegal; disse que não era o Ideal.
O SR. LUIZ ESTEVÃO- Não éo ideal. Concordo com V. Ex' e la chegar lá. Não se pode impedir que
uma empresa adote um procedimento que está amparado pela lei, ainda que consideremos que a lei deixa aberturas para alguns procedimentos que não sejam Ideais, sejam legais. Aí, acho que no papel de legisladores, nós temos, o povo nos deu a ferramenta
para corrigir essas imperfeições.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Com a
palavra o Senador José Eduardo Dutra.
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O SR . JOSE' EOUA RDO DUTRA - Sr. Presi·
dente, Sr"s e Srs. Senadores, como eu disse na mlnha introdução, eu pretendia ouvir o Senador Luiz
Estevão sem prejuizo de depois analisar o seu pronunciamento, compará-lo com o depoimento de Fábio Monteiro de Barros. Contudo, como fui autor do
requerimento, se eu não fizesse nenhuma pergunta
poderia parecer, como aliás foi Insinuado nesta sessão, que a única intenção era aprovar um requerimento de convite, deixar o Senador Luiz Estevão ao
relento durante um mês, recebendo pancada da Imprensa, porque foi alguém que foi convidado ou convocado para prestar esclarecimentos, e durante todo
este mês ele estaria sujeito a essas intempéries da
política.
Nesse sentido, como fui autor do requerimento
e tenho condições, ao contrário dos outros membros
da CPI, de levantar alguns questionamentos ou algumas afirmações, eu vou fazê-lo. E quero dizer que o
meu requerimento para esclarecimentos do Senador
Luiz Estevão - e quero deixar registrado que o depoimento de hoje poderá ser suficiente como poderá não
ser suficiente para a CPI - foi decorrente da postura
absolutamente contraditória, seja através de entrevistas à imprensa, seja através de pronunciamentos feitos pelo Senador Luiz Estevão, que, a meu ver, deveriam merecer esclarecimentos por parte da Comissão.
Ora, o Senador Luiz Estevão disse no Plenário
do Senado, no dia 27 de maio, que em duas ocasiões
esteve associado ao Grupo Ikal: primeira delas na
fase de montagem do processo de construção de edificio-sede da Ordem dos Advogados do Brasil e o segundo momento para a compra de um empreendimento agropecuário no Estado do Mato Grosso. Quando eu fiz essa pergunta para o Dr. Fábio Monteiro
de Barros, e ele listou uma série de empreendimentos
com o Senador Luiz Estevão, eu confrontei o depoimento do Dr. Fábio Monteiro de Barros e disse que
ele estaria mentindo porque eu confrontei com o discurso do Senador Luiz Estevão e vi que não batiam.
Agora, eu vejo o Senador Luiz Estevão tratar de uma
série de outros empreendimentos ou negócios ou
proximidades com o Grupo Ikal, mas há de convir que
o depoimento dele hoje é diferente do discurso do dia
27 de maio. Também com relação ...
O SR. LUIZ ESTEVÃO - Posso responder a
sua pergunta? Posso responder uma por uma?
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Estou fazendo considerações gerais. Depois, vou fazer uma pergunta especifica.
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Também com relação à postura do Senador
Luiz Estevão perante à imprensa. também contraditória. O Senador Luiz Estevão. em entrevista ao Jornat
da Tarde. de 27 de maio. Quando perguntado sobre
negócios com o Grupo ikal: "O senhor fez com eie o
prédio da OAB ou não? Não. Com o Fábio o senhor
teve mais negócios? Tive. claro". Af o repórter disse:
"Mas deixe-me esclarecer uma coisa: na primeira vez
que nos falamos. há duas semanas. o senhor disse
que apenas conhecia o Fábio. que não era amigo e
que não tinha nenhum negócio". O Senador Luiz
Estevão diz: "Eu jamais disse Isso. Disse que não tenho. hoje. nenhum negócio com ele. Tive negócios
com ele. Deixe-me colocar os verbos no tempo certo.
porque Isso facilita as nossas vidas".
Comprova-se. na verdade. que o Grupo OK é
co-gestor. junto com a Ikai. das obras de Pernambuco. sob a alegação de que é para pagar empréstimo e
ter garantias de empréstimo. Mas são negócios que
ainda existem.
Terceiro. em relação ao Engenheiro José Dlniz
da Silva Filho. que peço para ser convocado. Inicialmente. no dia 28 de maio. o Senador Luiz Estevão
deu uma entrevista ao Correio Brazlllense:
"- O senhor conhece o José Dinlz da
Silva Filho?
- Conheço.
- Ele trabalha para o senhor?
- Não. Gostaria até que trabalhasse. É
um cara extremamente competente. Eie foi
funcionário da OAS e o tirei de lá para tocar
a base para mim. Quando acabou. ele teve
um problema de famflia e quis voltar para o
Nordeste. Um cara corretfssimo. Procurou-me e disse que Iria deixar a empresa.
Eu o convidei para dirigir um negócio. Eie
disse que não pOderia ficar porque tinha o
projeto de voltar para o Nordeste. Tinha recebido uma proposta de ser sócio de um
ex-patrão dele. etc."
Depois. quando questionado a respeito de procurações que a Saenco - de propriedade do Senador Luiz Estevão - havia dado para o mesmo José
Diniz. o Senador Luiz Estevão diz:
"É multo simples. No ano passado. as
empresas de Fábio Monteiro de Barros Filho
tinham dfvldas junto ao Banco OK. Então.
eles fizeram um acordo com o banco. caucionando os recebfvels em favor dele. Os pagamentos que as empresas do Fábio tinham
a receber em obras pÚblicas no Nordeste fo-
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ram dados em garantia aos empréstimos
que eles tinham no Banco OK. E onde entra. nessa história. o Engenheiro Diniz? Ele
era o representante da Ikal em Pernambu·
co. Como a garantia dos nossos recebimentos eram as obras. assumimos junto com
eles a gestão das obras. Foi uma
co-gestão".
São negócios que ainda existem. Entretanto. o
Senador Luiz Estevão. em entrevista. fez questão de
registrar que os negócios ocorreram no passado.
Ainda relativo ao discurso do Senador Luiz
Estevão:
"Desde abril de 1994. estou licenciado
da direção dessas empresas. Quem acompanhou o meu trabalho na Câmara Legislativa e quem acompanha o meu trabalho. diuturno. permanente e sempre presente no
Senado da República. sabe que eu não poderia. ao mesmo tempo .... Volto a dizer.
desde abril de 1994 estou licenciado da dlreção dessas empresas".
No entanto. a escritura de compra e venda e da
ação em pagamento da compra da fazenda reveia:
"Grupo OK. Construções e Incorporadoras. representadas por seu Diretor-Superintendente. Luiz Estevão
de Oliveira Neto. em 1997". Portanto. esses documentos se chocam com o discurso do·Senador Luiz
Estevão.
Com relação aos cheques. o Senador Luiz Estevão disse em entrevista:
"Ninguém está dizendo que esse pagamento foi empréstimo do banco. Até porque. veja bem. além dos empréstimos do
banco. tivemos o negócio da compra da fazenda. A compra da fazenda envolveu imóveis e esses imóveis. claro. eram de propriedade de empresas; não eram de propriedade do banco. Entramos com imóveis. pagamos a totalidade da fazenda com Imóveis.
e. evidentemente. para que eies se tornassem donos de parte da fazenda. teriam de
nos pagar em dinheiro a parcela correspondente".
Isso aconteceu para justificar que esses cheques encontrados seriam para pagar a parcela.
No entanto. também nessa escritura de compra
e venda. há um recibo de quitação. no valor de R$
2.237 mil. emitido por SLG S.A .• uma empresa do grupo Fábio Monteiro de Barros. que não teve o sigilo
que~>rado. dando a quitação do pagamento daquele
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parte da fazenda, assinado por Grupo OK, Construo
ções e Incorporações, Luiz Estevão de Oliveira Neto,
em outubro de 1997. Assinado por ele. O que entra
em contradição com o pronunciamento do Senador
Luiz Estevão, no plenário do Senado, dizendo que es·
tava licenciado da direção das empresas. Ora, se ele
está licenciado da direção das empresas legalmente,
ele não poderia assinar como diretor superintendente
respondendo pela empresa. O Senador Luiz Estevão
era deputado distrital. Há, inclusive, entendimentos
de juristas - mas não vou entrar nessa seara, que não
é o meu campo - de que ele poderia até ser objeto de
processo para cassação de mandato quando deputa·
do distrital, mas isso é outro assunto.
O que quero ressaltar é que esses fatos se cho·
cam com o depoimento do próprio Senador Luiz Estevão. Dar, esses esclarecimentos que se faziam necessárlos, porque o fato é que o Senador Luiz Estevão foi, à medida em que iam surgindo novos fatos,
modificando as versões anteriores.
E eu queria apenas fazer uma pergunta e ar S.
Ex' poderá fazer considerações sobre tudo o que falei: o Dr. Fábio disse ontem que, na verdade, essas
operações que ele vem fazendo com empresas do
Grupo OK -e disse que, Inclusive, com outras empresas -, que essas empresas estavam como uma espécle de pronto-socorro para a Inkal, já que a Inkal estava com Indisponibilidade de bens: conta bancária bloqueada. Então, ele encontrou essa forma de um pronto-socorro das outras empresas para garantir a contlnuldade dele.
Gostaria de saber do Senador Luiz Estevão - e
ar é a pergunta objetiva -: se ele, como Senador da
República - e considerando, Inclusive, que esse
pronto-socorro é depois que ele é Senador da República, pois existe procuração do Banco OK depois da
abertura da CPI também para receber esses recursos, que deveriam ser recebidos pela Inkal -, não se
sente constrangido, na condição de Senador da República, por suas empresas fazerem o papel de pronto-socorro de uma empresa que teve seus bens bloqueados por pedido do Ministério Público, e da próprla CPI, por ter claramente se envolvido em desvio
de dinheiro público.
Quero apenas registrar aqui, apresentando as
justificativas desses esclarecimentos, porque - insisto - o Senador Luiz Estevão tem adotado uma postura que necessitava esclarecimentos, porque ele vem,
em todos esses fatos - e não me referi apenas à Imprensa, mas também a depoimentos no Senado mudando a sua versão, adaptando-se aos fatos que
-Vêm surgindo.

Quinta·feira 19 21421

Multo obrigado.
O SR. LUIZ ESTEVÃO - Nobre Senador, eu
queria, apenas para facilitar, pois são mais ou menos
6 questionamentos feitos por V. Ex', talvez eu tenha
necessidade que V. Ex' repita alguns deles, porque
não deu para anotar tudo.
Começando pelo meu discurso pronunciado
aqui no Senado _ meu discurso é muito claro·, digo o
seguinte: em 02 ocasiões esteve associado o Grupo
Monteiro de Barros à nossa empresa em empreendi.
mentos diversos. Eu nunca disse 'negócios'. Existe
uma grande diferença entre negócio e empreendi.
mento. Se eu comprar um terreno de alguém, eu não
fiz um empreendimento, eu fiz um negócio. Se eu em.
prestar dinheiro para alguém, eu não fiz um empreendimento, eu fiz um negócio, eu fiz uma operação.
Empreendimento é quando realmente essa associação, essa parceria, no caso, resulta em alguma coisa
concreta. Então, apenas para lhe dar um exemplo,
em seguida eu digo o seguinte ...
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Por essa lógica de V. Ex", então, a construção do edlficio sede
da OAB não poderia ter sido classificada como empreendimento.
O SR. LUIZ ESTEVÃO _ Claro, até porque, se
V. Ex' andar uns poucos metros, vai ver o prédio lá
construrdo e vai ver o seguinte - Inclusive, o que eu
disse aqui no meu depoimento, que, aliás, está gravado e pode ser verificado -: que a Monteiro de Barros
continuou participando da comercialização do empreeridimento, portanto ela esteve junto conosco, porque, veja bem, um empreendimento, eu nunca me
propus apenas a construir o prédio da OAB: eu construr o prédio da OAB e o vendi. E eles estiveram ligados conosco na comercialização do empreendlmento. E veja bem: o primeiro deles, na fase de montagem do processo de construção do edificio sede da
Ordem dos Advogados do Brasil em Brasflia, portanto
uma obra privada; e o segundo deles, fazendo parte
de um grupo de empresários que se consorciaram
para a compra de um empreendimento agropecuário
no Estado de Mato Grosso. E eu falei em empreendlmentos: das nossas negociações com o Grupo Monteiro de Barros, são as duas operações que resultaram efetivamente em uma coisa concreta, em uma
coisa fislca. No caso do terreno do Morumbi, houve
uma necessidade de recomprarmos, porque a empresa à qual estávamos associados em São Paulo teve
uma dificuldade e, no caso do Rio de Janeiro, sarmos
antes que os franceses entrassem na parceria do empreendimento. E no caso de Pernambuco foi a questão - que vou chegar lá, porque foi a 6' pergunta -
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dos empréstimos. A questão do Jornal da Tarde.
Essa questão do Jornal da Tarde - eu pediria, eu não
tenho, V. Ex' pode me dar a matéria para eu ler? Será
que alguém poderia passar às minhas mãos aqui?
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Senador,
nas três primeiras páginas, está a Integra da entrevis•
ta ao Jornal da Tarde. _
O SR. LUIZ ESTEVAO - E muito simples. Em
determinado trecho da entrevista, ele diz o seguinte:

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Quero saber
se co·gestão financeira é negócio ou não é, porque
talvez ...
O SR. LUIZ ESTEVÃO - Isso não está escrito
no Jornal da Tarde. Existe uma diferença muito grande ...
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Não, ai é no
Correio. AI é na entrevista do Correio de ontem.
O SR. LUIZ ESTEVÃO _ Eu vou chegar lá, até

"Jornal da Tarde - O senhor declarou
a outro jornal que teria comprado a fazenda
junto com o Fábio, é isso?"
"Luiz Estevão - Isso. Comprei junto
com ele e com outro grupo de empresários,
depois nós separamos essa sociedade."

"Luiz Estevão - Ligações de Fábio
para a nossa empresa deve ter várias, até
porque, como é público e notório, as duas
empresas tiveram relacionamento comerciai
em outras áreas. Então, é isso ai, amigo. É
público e notório."
Quando ele me pergunta aqui ...
"Luiz Estevão - Eu disse que não te·
nho hoje."

porque é outra pergunta aqui; é outra pergunta mais à
frente, sobre a questão do Diniz, e a pergunta seguinte.
Então, portanto, neste momento, nós não estamos desenvolvendo nenhum negócio com o Grupo
Monteiro de Barros; nenhum negócio com ele. Estamos continuando administrando os negócios que tivemos no passado, e alguns deles não estão Integralmente resolvidos ou resilidos.
Bom, a outra questão é sobre o engenheiro DIniz. O que quero deixar muito claro aqui é o seguinte:
o fato de darmos uma procuração a alguém não implica uma relação de trabalho, e não precisa ser empresário, não precisa ser construtor para ter a percepção
disso. Tenho a sensação de que diversos Senadores
aqui, por uma questão de conveniência, já outorgaram procuração a terceiros por diversas razões, o que
nunca Implicou uma relação de trabalho.

E por quê? Porque, neste momento, eu não
estou desenvolvendo nenhum negócio com o Grupo
Monteiro de Barros. O que eu tenho com ele atualmente é essa questão da fazenda, que é uma questão que já foi desenvolvida anos atrás; a questão
das obras é uma decorrência dos empréstimos bano
cárlos feitos a ele. Neste momento, que negócio eu
estou empreendendo, desenvolvendo ou discutindo
com o Grupo Monteiro de Barros? Nenhum negócio.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Permita-me
interrompê-lo, Senador Luiz Estevão.
O SR. LUIZ ESTEVÃO - Claro.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA -Gomo não
sou do mundo dos negócios, tenho dificuldade de entender essa separação entre empreendimento e negócio. Mas V. Ex· diz que, nessa situação de Pernambuco, é uma co-gestão ... "A Saenco participou das
obras, então?" E V. Ex·: "Foi uma co-gestão apenas
financeira." Quer dizer...
OSR. LUIZ ESTEVÃO-Não, não. Veja bem ...
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Eu realmente ... CO'gestão financeira ... Isso está escrito aqui.
O SR. LUIZ ESTEVÃO - Não. Veja bem ...

Qual era a situação que Unhamos? É importante
visualizar Isso. Tlnhamos empréstimos feitos pelo
Banco OK ao Grupo Monteiro de Barros - veja bem e, quero dizer, nunca como pronto-socorro, até porque não sou dono de hospital. Se quisesse ter um
pronto-socorro me envolveria com a área de hospitais
e trataria de procurar empreender um. Nós temos um
banco, que é uma situação completamente diferente.
E os últimos empréstimos feitos a eles, empréstimos
novos, foram no dia 12 de setembro de 97 e no dia l'
de maio de 1998. Foram empréstimos feitos a eles.
Portanto, quero dizer que não se trata de pronto-socorro nenhum; fizemos esses empréstimos, que,
inclusive, não foram pagos por ele e estão sendo renegociados. Eu cometi aqui um engano no dia l' de
maio; não é dia l' de maio. Isso aqui é uma questão
de contagem de juros, que foi uma renegociação do
contrato, então, o contrato vencia naquele dia.
Então, o que acontece? De lá para cá não houve
qualquer empréstimo novo para o Grupo Monteiro de
Barros. Agora, eu tinha uma obrigação empresarial eu não, a empresa, o banco - de receber o que tinha.
Isso é dever. Anormal seria aqui, se nós tivéssemos
feito empréstimo para uma empresa e não tomásse-

Ou seja, confirmei aqui o negócio da fazenda.
E digo o seguinte:
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mos as providências cabfvels para receber. O que
aconteceu?
Muito bem I Caucionamos os recebfvels deles.
Vimos, ao longo do tempo, à medida que a situação
deles tinha novos questionamentos, aperfeiçoando
esses instrumentos de cobrança perante as obras
que ele tinha, porque nós precisávamos receber aquilo que era nosso crédito. O que aconteceu? Houve
um determinado momento em que haveria a possibllldade de que houvesse um bloqueio das contas dele
também nessas obras do Estado de Pernambuco, o
que causaria a seguinte situação: sem possibilidade
de movimentar o mfnlmo de recurso, essas obras não
teriam condições de conclusão, nem condições de recebimento. Qual era o nosso papel ai? O que nós flzemos? Demos uma procuração para o Engenheiro
Diniz e mais dois ou três engenheiros, que eu nem conheço, para que eles abrissem contas em nome da
nossa empresa.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - O Engenheiro Dinlz o senhor não conhece?
O SR. LUIZ ESTEVÃO- Não, nãoé isso que eu
disse. Para o Engenheiro Diniz e outros dois ou três
engenheiros, que eu nem conheço, para que eles
abrissem contas da nossa empresa, porque, no caso,
- inclusive são cidades ... Uma delas é a cidade do
Recife e as outras duas são cidades pequenas do interior de Pernambuco. Eu não me lembro do nome
delas.
Mas, naquela ocasião, se eu...
O SR. CARLOS WILSON - Deve ser a Adutora
do Oeste a obra.
O SR. LUIZ ESTEVÃO - É. Eu não me lembro
do nome do municfpio, mas, se houvesse o bloqueio
das contas deles, o que nós farfamos? Suprirfamos,
por meio de conta da nossa empresa, o mfnimo necessá rio para que eles terminassem as obras e tivessem direito ao recebimento.
E quero adiantar o seguinte: como não houve
bloqueio das contas deles, essas contas não chegaram a ser utilizadas. Então, o que nós fizemos? Simplesmente aperfeiçoaram os mecanismos para o recebimento dos nossos créditos, o que qualquer pessoa em sã consciência faria. Quero dizer que isso não
implica uma relação de trabalho, até porque uma procuração não infere uma relação de trabalho.
A questão do meu licenciamento. Essa matéria
é muito fácil para responder, até porque ela foi questionada pelo partido de V. Ex.·, no momento do registro
da minha candidatura no Tribunal Regional Eleitoral,
no ano passado, quando o Partido dos Trabalhadores
entrou com ação no TRE, questionando o fato de que

Quinta-feira 19 21423

eu me declarava licenciado das empresas, mas teria
assinado mais do que os documentos que V. Ex.'
apresenta, eu teria assinado procurações, contratos
referentes às empresas das quais eu estaria licenciado. E essa matéria foi julgada pelo TRE, à unanimldade, e foi julgada pelo Tribunal Superior Eleitoral, também à unanimidade, porque o que a lei diz não é que
o Deputado Distrital, o detentor de mandato eletivo
esteja proibido de administrar empresas. O que ela
diz é que ele não pode participar da administração de
empresas financeiras e não pode participar de empresas que tenham contratos com cláusulas não unlformes com o Poder Público, que é uma situação de
poder concedente. Então, uma situação completamente diferente.
Por outro lado, quero lembrar o seguinte: o fato
de eu me licenciar da administração - e efetivamente
me licenciei, não por uma formalidade legal, mas pelo
meu impedimento de ser uma pessoa, como qualquer
outra, onipresente, estar aqui e estar lá. E quem
acompanha o meu trabalho aqui, no Senado, nesses
poucos dias, sabe da minha presença permanente
aqui nesta Casa, nas sessões, nas comissões, no
meu gabinete e tudo isso. Todos os senhores - não
há nenhuma Senadora presente - são testemunhas
de que eu não poderia estar aqui e lá. Portanto, eu tomei essa providência, o que não me impede, como
acionista das empresas, de continuar inclusive assinando cheques, inclusive assinando contratos, inclusive assinando procurações, inclusive recebendo notificações judiciais. Logo, não há nenhum conflito nisso, e a matéria já foi julgada pela mais alta Corte de
Julgamento de Justiça Eleitoral, que é o TSE.
A questão da escritura da fazenda, que eu assinei com o diretor-superintendente, claro, meu pai é
uma pessoa de 84 anos de idade, com as naturais difi cu Idades de mobilidade, de tudo Isso e, evidentemente, que eu não vou - sempre que eu puder assinar um documento para evitar que ele tenha que se
deslocar para fazê-lo ou que eu possa dar uma procuração para alguém, eu vou fazer isso.
A questão dos cheques, V. Ex.' apontou, eu não
me lembro bem, o que foi mesmo o negócio dos cheques?
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Eu fiz referência a que, em entrevista, V. Ex.·, ao ser questionado pelo fato de esses cheques terem sido depositados em empresas suas justificariam o pagamento do
empréstimo. A imprensa questionou que o pagamento do empréstimo teria que ser para o banco, e não
para as empresas. Então, V. Ex· cita, na entrevista,
que os cheques seriam para pagamentos da fazenda.
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E mostrei que o cheque para pagamento da fazenda
não foi detectado, porque foi de uma empresa que
não teve quebra de sigilo.
O SR. LUIZ ESTEVÃO - Não, Senador. Aquele
cheque de R$ 2.237.000,00, que, na realidade, não
foi um cheque, mas três cheques - um, de R$ 2 miIhões, outro, de R$ 200 e outro de R$ 37 e alguns
quebrados -, é o saldo final do pagamento da fazenda. Uma fazenda de 54 mil hectares vale muito mais
do que esses R$ 2.237.000,00.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Mas os dois
terços estão com V. Ex·.
O SR. LUIZ ESTEVÃO - Um minuto. A questão
é multo fácil de esclarecer, muito fácil de esclarecer.
A fazenda tinha 54 mil hectares. Quando chegamos
ao Inicio de 97, havia um saldo final a ser pago.
Então, essa escritura de um terço final da fazenda,
que foi paga com esses R$ 2.237.000,00, não se refere à totalidade dos outros dois terços da fazenda, que
haviam sido pagos ao longo dos anos. Correto?
Então, são coisas absolutamente distintas e separadas.
Evidentemente, que, quando a repórter me perguntou se poderia haver cheques em nome da nossa
empresa para pagar dividas do banco, respondi que
"é óbvio que não", porque os pagamentos ao banco
têm de ser feitos ao banco.
Aliás, a propósito do banco, gostaria de dizer
também que o Ministério Público oficiou ao Banco OK
para que enviasse todos os contratos, todos os comprovantes de pagamento, tudo que se refere às transações entre o Grupo Monteiro de Barros e o Banco
OK. Foi-nos dado um prazo de cinco dias e, em três
dias - já faz uns 20 dias -, enviamos toda essa documentação ao Ministério Público.
O SR. ROBERTO FREIRE - Gostaria de fazer
um ligeiro comentário. Isso será fundamental, porque
da parte da Ikal não tem nenhuma relação com o Grupo OK, ou seja, não tem conta no banco.
O SR. LUIZ ESTEVÃO - Não, até porque o banco não tem conta; é um banco de investimento.
O SR. ROBERTO FREIRE - Como funciona?
O SR. LUIZ ESTEVÃO É um banco de investimento, é um banco que não tem conta corrente. O
nosso banco não tem correntista. O banco de investimento não tem correntista.
O SR. ROBERTO FREIRE - Só os contratos?
O SR. LUIZ ESTEVÃO - Só contratos de financiamentos e de empréstimos, que também estão à
disposição da CPf. E já foram enviados ao Ministério
Público, como eu havia dito.
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A questão de pronto-socorro, já respondI. Realmente, não fizemos pronto-socorro para ninguém.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Quem disse
isso foi o Fábio Monteiro de Barros Filho. Apenas levantel a questão.
O SR. LUIZ ESTEVÃO - Também não estou
questionando o fato de V. Ex· ter dito isso; estou apenas encerrando, para deixar claro que, pelo contrário,
fomos buscar receblveis deles em outras obras, em
outros Estados. Fomos atrás, num procedimento, que
quero dizer, você diz mas você tem uma relação de
amizade e vai lá buscar os receblveis dele? Vamos
deixar claro. Tenho relações pessoais, relações de
amizade com os diretores da empresa, mas isso, veja
bem, não me faz desistir de cobrar aquilo que nos é
devido, porque, de outra forma, estariam os confundido relações pessoais com relações comerciais.
Gostaria, por outro lado ... Bom, basicamente, é
isso.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Continua
com a palavra o Senador José Eduardo Dutra.
O SR_ JOSÉ EDUARDO DUTRA - Solicito a
entrevista de novo, pois tenho um ligeiro questionamento sobre a discussão semântica, porque acho
que não é semântica distinguir entre empreendimentos e negócios.
O SR. LUIZ ESTEVÃO - Na entrevista, não tem
essa distinção.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Como já disse ...
O SR. LUIZ ESTEVÃO - O que me perguntam
na entrevista, Senador, era se eu tinha, presentemente, negócios com o Grupo Monteiro de Barros. AI, não
há distinção de ....
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Então, V.
Ex· disse: "Eu tive negócios com ele". E, depois, disse
que tem co-gestão financeira. Eu não consigo entender essa separação. Co-gestão financeira é negócio,
é empreendimento, é o quê? Porque quero dizer, semânticas à parte ...
O SR_ PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Ou seriam negócios não liqüidados, Senador?
O SR. LUIZ ESTEVÃO - Seriam negócios não
liqüidados. Veja bem, o que eu quis dizer naquele momento...
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - É preciso que V. Ex· esclareça isso.
O SR. LUIZ ESTEVÃO - Já esclareci, posso
apenas repetir o que já disse. Não posso dizer nada
de novo, nem me cabe. O que tenho a dizer é exatamente isto: entendi a pergunta como ele estando até porque eu já tinha falado nos negócios passados
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com o Grupo Monteiro de Barros·, entendi a pergunta
como ele dizendo seu eu tinha negócios, no momen·
to, com o Grupo Monteiro de Barros, negócios, nego·
ciações. E não tenho. O que tenho, apenas, é o empenha em receber aquilo que é devido ao Banco OK.
Gostaria de ler a carta que escrevi, ontem, ao
Correio Brazlllense:
Ao Correio Brazlllense, diretor de redação, jornalista Ricardo Noblat, que, infelizmente, não foi publicada pelo jornal. "A respeito da matéria "Engenheiro Representava Ikal e Saenco", esclareço que a nossa participação como co-gestores da empresa Ikal no
Nordeste sempre foi tornada pública por nossas empresas, através de matérias publicadas em diversos
veiculos de comunicação, Inclusive o Correio Brazlllense.
Portanto, aquela matéria do Correio Brazillense não tem nada de novo, porque nós já haviamos,
inclusive em entrevista ao Correio, declarado a existência dessas. Muito antes sequer de eu tomar posse
aqui no Senado.
A procuração pública, por outro lado - é importante dizer isto -, não foi um instrumento particular escondido de ninguém não. Foi um instrumento público
lavrado em cartório, conferido ao Engenheiro José Diniz. Credenciava-o a representar a empresa Saenco,
porque, da maneira como o jornal publicou, representante legal. Representante legal com um fim específico, exclusivamente para a movimentação em contas
bancárias em agências especfficas, não se destinando a qualquer outro fim. Da maneira como foi dito pelo
jornal, dava a impressão de que demos uma procuração com plenos poderes a alguém, o que não é verdadeiro. O fato de concedermos procuração com fim
especifico e limite de prazo a determinada pessoa
não implica vínculo empregatrcio, nem desmente,
como pretende o jornal, declarações anteriores por
mim prestadas.
A respeito de: "Luiz Estevão em dois tempos".
Reitero a inexistência de qualquer contradição. Os
engenheiros José Diniz e Edgar Felows receberam
procurações exclusivamente para movimentação de
contas bancárias em conjunto que nunca chegaram a
ser utilizadas, já que não houve impedimento para
que a empresa Ikal continuasse movimentando os
seus recursos. As providências tomadas o foram com
o objetivo de receber créditos do Grupo OK, Banco
OK, junto ao grupo Ikal".
Foi a carta que nós mandamos ao Correio Brazlliense.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Queria apenas fazer uma solicitação à CP!.
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Eu gostaria de ver o otrcio que foi encaminhado
ao Banco Central por ocasião da quebra do sigilo
bancário das empresas do grupo Monteiro de Barros
que foram citadas. Primeiro otrcio que foi encamlnhado, sem prejuizo de continuar as argüições. Eu queria
apenas ver este otrcio e encerro a minha particlpação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Algum
Senador deseja formular mais algum questionamento?
O SR. CARLOS WILSON - Só uma, Presidente. O Senador Jader tem preferência.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Por gentileza, eu esqueci. O Senador Jader Barbalho está
inscrito.
Antes, porém, Senador Jader Barbalho, a Secretaria deve providenciar a cópia ... Senador José
Eduardo Dutra, por gentileza, a cópia do otrcio ...
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - ... otrcio que
foi encaminhado ao Banco Central por ocasião da
quebra do sigilo bancário, primeiro.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebat) - Cópia do
ofício enviado ao Banco Central, referente a quê?
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Quebra de
sigilo bancário das empresas do grupo Ikal.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Quebra
do sigilo bancário das empresas do grupo...
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Do grupo
Monteiro de Barros.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Do grupo
Monteiro de Barros, Ikal e Incal, porque são duas.
O SR. PAULO SOUTO - Não estou lembrado,
mas me parece que nós pedimos inicialmente. Por
isso é que hoje esse requerimento complementou,
mas me parece que inicialmente da Ikal Construtora e
da Incorporadora. Me parece que essas duas.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Só queria
ver o...
O SR. JADER BARBALHO - Com a palavra,
Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Com a
palavra o Senador Jader Barbalho.
O SR. JADER BARBALHO - Senador Luiz
Estevão, V. Ex' colabora com o requerimento que dei
entrada, protocolei na Comissão. Espero que, na retomada dos nossos trabalhos, em agosto, ele possa
ser examinado.
V. Ex' deixou bem claro. Quem propunha recurso para essa obra era o Tribunal Superior do Trabalho. V. Ex' nunca Integrou o Tribunal Superior do Trabalho. Quem enxertava dinheiro nessa obra, multiplicando os recursos por várias vezes, eram congressls-
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tas, Creio, a Comissão precisa se interessar; precisa
se interessar por saber quem, ao longo do tempo, depois que chegava aqui a proposta, se interessava por
essa obra, E mais: saber quem era sub-Relator Geral
do orçamento para o Poder Judiciário, É muito interessante essas indagações, Saber quem é que cuidava, ao longo do tempo, de todas as verbas relativas
no Orçamento da União, Quem fazia o crivo? Creio
que é fundamental, porque V, Ex' também não estava
nessa outra ponta, V, Ex" não integrava o Executivo
Federal, que facilitava ou não a liberação de recursos, V, Ex', não integrando o Tribunal Superior do
Trabalho, não liberava para a obra, V, Ex' não integrando o Tribunal de Contas da União, não flscallzava obra, mas V, Ex' está aqui para responder, Eu o
cumprimento por ter tido a iniciativa, de ontem ter me
procurado, como Ifder, para dizer que fazia questão
de vir aqui para prestar esses esclarecimentos
A CPI tem um fato determinado, que é o Poder
Judiciário, mas V, Ex' tem obrigação de explicar
obras da sua empresa lá em Pernambuco, Lá em Pernambuco V, Ex' está sendo obrigado, está sendo
constrangido a prestar", É sobre o Poder Judiciário?
V, Ex' é obrigado a explicar: compra de fazenda, não
fazenda, essas coisa toda, Mas tudo bem, V, Ex' é
hoje um Senador da República e tem, portanto, todas
essas obrigações públicas de qualquer questionamento,
Só quero ressaltar, porque não vou Insistir nesse final de trabalho, em querer saber - porque estou
numa curiosidade que V, Ex" não imagina - quem é
que dobrava, triplicava essa obra aqui dentro? E não
creio que a comissão não tenha esse Interesse, Tenho certeza que todo mundo está Interessado em saber quais eram os parlamentares, que aqui dentro,
ajudavam o Nicolau; porque o Nlcolau era de "a a z",
ecumênico, Quem eram os deputados que eram
sub-relatores? Talvez haja curiosidade, Olha que colsa extravagante, Quem era sub-relator no orçamento
da União para o Poder Judiciário?
Senador Ramez Tebet, só vou insistir nisso em
agosto, Em agosto vou insistir para conhecermos
quem é que tinha interesse dentro do Congresso, Por
que o Congresso é que tinha obrigação de fazer o crivo, quando vinha para cá, Como é que essa obra aumentava, triplicava, quintuplicava, todo ano aqui?
Todo ano essa obra era transformada em obra prioritária do Estado de São Paulo, Ninguém se interessa
por isso? Não, Eu estou interessado, :enho certeza
que a comissão está curiosa, e a brava Imprens.? está
curiosa, além da vida do Senador Luiz Estevao, de
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saber da vida do Congresso, quem é que enxertava
dinheiro aqui dentro,
Só tenho uma pergunta por mera curiosidade,
PorqUe nessa história de apurar empreiteiro o PMDB
já se ofereceu, há muito tempo, para a CPI dos
Empreiteiros, Assinamos, mandei para a Mesa os nomes todinhos, desde a legislatura passada, Estou
vendo aqui um empreiteiro prestando conta, e é bom
que muita gente que quer que a coisa seja livre, aberta, se interesse pela CPI, porque terminamos a dos
bancos e já enfiamos a dos empreiteiros; já enfia a
dos empreiteiros logo no rastro, vamos ver quem é
empresa franchlslng no Brasil, quem ganhava obra
na época do Governo Collor e só fazia repassar para
os outros essa coisa toda, ganhando dinheiro em
cima, Aproveitamos e passamos logo a limpo esse
negócio todo,
Mas quero só uma curiosidade, Por que tem
gente querendo saber da vida de V, Ex', das suas
empresas, e não creio que não seja Interesse da malorla aqui da comissão, A maioria quer Poder Judiciário, não quer fazer devassa na sua vida, Mas queria
saber dessa relação empreiteiro e político, V, Ex'
mora, ou já morou de graça na casa do Fábio Monteiro de Barros?
O SR_ LUIZ ESTEVÃO - Nunca, jamais,
O SR. JADER BARBALHO - Então, está bom,
Estou satisfeito, porque eu queria satisfazer a
curiosidade, porque tem gente, neste Pais, que já
morou de graça em casa de empreiteiro, Então, eu
queria satisfazer a curiosidade, porque estão fazendo
tantas perguntas ao Senador Luiz Estevão, que eu
não resisti, Sr, Presidente, em saber se ele",
O SR- PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Senador
Jader Barbalho, eu conheço o temperamento de V,
Ex', até posso compreender a sua indignação, Mas
eu quero dizer que nós deixamos avançar porque
quem está sentado aqui é um Senador da República,
O SR_ JADER BARBALHO - Sim,
O SR_ PRESIDENTE (Ramez Tebet) - E entendo que a vida de um Senador da República, uma vez
que houve a acusação, uma vez que ele aqui compareceu, saber se a pergunta é pertinente ou não, ai já
não interessava mais, Cabia a S, Ex'" Senador, dizer
se é pertinente ou não, É este meu ponto de vista,
O SR. JADER BARBALHO - Mas é a minha indagação, Sr, Presidente,
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Não pense V, Ex' que eu estou", É meu tom de voz, Só quero
dizer, prestar contas a V, Ex', até",
O SR, JADER BARBALHO - Quero saber se
ele morou de graça,
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - É só
prestar contas a V. Ex". também. Em verdade, a Secretaria recebeu, no dia 16 de junho, e me entregou
para despacho, Senador Jader Barbalho, um requerimento de V. Ex"., despachado por mim no dia 18 de
junho, onde V. Ex". pedia o depoimento de todos os
membros do Congresso Nacional que tivessem, de
qualquer forma, alocado recursos em diversos orçamentos para a construção do Tribunal de São Paulo.
Quero confessar que não deixei de comunicar a
alguns Senadores aqui da Casa - e entendo um
pouco diferente de V. Ex". -, mas hoje mesmo pedi à
Secretaria que consultasse V. Ex". quanto a permitir
que sustássemos a apresentação do requerimento.
Se houve responsabilidade, é minha, mas sua também, na medida em que solicitei à Secretaria que lhe
fizesse uma consulta, à qual V. Ex". respondeu que
não retiraria, mas que concordava com o sobrestamento do mesmo.
Então, o último despacho dado no seu requerimento é do seguinte teor: "Em 30 de junho de 1999, o
autor do referido requerimento concordou com o sobrestamento da matéria, para ser ,apreciada em outra
data, o que foi deferido por mim". E só essa satisfação
que eu queria dar a V. Ex".
O SR. JADER BARBALHO - Sr. Presidente, se
me permite, não quero, absolutamente, fazer nenhum
reparo. Fui consultado pela Secretaria e concordei,
por entender que, a esta altura, temos sessão plenária e discutimos este assunto.
Depois, quero esclarecer que não fiz, absolutamente, nenhuma pergunta para agredir o Senado!
Luiz Estevão, com essa pergunta que poderia ser ... E
que o Lula sofreu uma injustiça. Acusaram-no de morar, desde 89, na casa do empresário Roberto Teixeira, acusado de negociatas em várias Prefeituras de
São Paulo. Então, nosso Luiz Inácio Lula da Silva 80freu essa acusação, que considero levianas, porque o
Lula é uma figura séria. Não posso acreditar que o
que foi publicado seja verdade, ou seja, que ele morava de graça na casa desse empresário; dar a minha
curiosidade.
Como perguntar não ofen?e, e o Senador Luiz
Estevão, seguramente, não... E que houve essa Injustiça com o Lula. Publicaram que ele morava de
graça na casa de um empresário acusado de "maracutalas" em São Paulo. Por Isso, resolvi perguntar
para verificar se havia alguma acusação nesse sentido. Não foi no sentido de agravar.
Obrigado.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Peço a palavra, Sr. Presidente, para fazer uma pergunta.
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O SR. NEY SUASSUNA - Para uma questão de
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Com a
palavra, pela ordem, solicitou-me primeiro o Senador
José Eduardo Dutra. Logo em seguida, concederei a
palavra ao Senador Ney Suassuna.
O SR_ JOSÉ EDUARDO DUTRA - É rápido.
Quero apenas perguntar ao Senador Luiz Estevão se
ele poderia nos fornecer agora as datas, os valores,
desses empréstimos do Banco OK e em que conta da
Ikal foi depositado, como foi efetuado esse empréstimo, onde foi depositado o correspondente a esse empréstimo.
O SR. LUIZ ESTEVÃO - Com a maior satisfação, o mesmo material que foi enviado ao Ministério
Público nós enviaremos à CPI, que esclarece todas
as transações realizadas pelo Banco OK.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Ney Suassuna.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Ainda não
concluI.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Porque
V. Ex." fez a pergunta. Desculpe-me.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Quero fazer
uma consideração a respeito do Senador Jader Barbalho. Gosto de dizer as coisas diretamente, como
também V. Ex". Nós do PT estamos absolutamente
dispostos, como sempre estivemos, aliás, a instalar a
CPI das Empreiteiras. Lutamos por isso várias vezes.
Aliás, tem que se registrar que ela não foi instalada. O
PMDB assinou mas o PSDB e o PFL, que são aliados
do PMDB no Governo, nunca permitiram a implantação desta CP!. Estamos dispostos a fazer Isso.
Quando foi discutida a criação da CPI do Judiciárlo, ao fazer ressalvas a que ela viesse a ser Instalada e quando discutimos a questão do TRT de São
Paulo, não só o Senador Jader Barbalho, mas eu
também, registramos que essa questão de verbas é
uma culpa também do Congresso. Foi nesse sentido
que propusemos convocar o Deputado Geovani Queiróz, que deu um depoimento nesta Comissão dlzendo que não só a obra do TRT de São Paulo estava superfaturada, mas também outras obras do Poder Judlciário.
Agora, temos que deixar muito claro que o Senador Luiz Estevão está aqui fazendo essa exposição
aos Srs. Senadores porque o nome dele ou as empresas dele cruzaram no caminho da CPI. Foram descobertos cheques para a empresa dele no trabalho da
CPI. Se esta CPI descobrir qualquer cheque, em
qualquer empresa, de qualquer outro deputado, vou
propor que ele seja convocado. Agora, temos que
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ter ... Claro que se esta CPI for no caminho proposto
pelo Senador Jader Barbalho, vai ser claramente uma
manobra de diversificação.
O SR_ JADER BARBALHO - Como assim?
Exijo que V. Ex.· explique publicamente.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Se o Senador Jader Barbalho tiver uma proposta de quebra de
sigilo bancário de Deputados, que as apresente. Quero dizer, inclusive, que deveria começar, por exemplo,
para o coordenador da Bancada de São Paulo, que é
inclusive do PMDB.
Todos os Deputados do PT, que assinam as
emendas da Bancada de São Paulo têm ... Aliás, somos contra a existência do sigilo bancário. Se houver,
a partir dos requerimentos que já foram aprovados
nesta CPI, qualquer Informação que chegue a esta
CPI, que envolva direta ou Indiretamente qualquer
parlamentar, seja cheque, procurações desse tipo,
com certeza, estaremos aqui propondo o convite a
esses parlamentares.
Com relação ao nome do Lula, esse é um assunto que já surgiu várias vezes e que causa espécie
neste Pais o fato de uma liderança polftica importante, ex-Deputado, morar de favor na casa de um amigo, que é empresário, sim. Causa espécie realmente,
porque a regra, neste Pais, são as pessoas,
ex-Deputados, ou que se elegem, ficam ricos, compram várias casas, passam a ser empresários de telecomunicações, passam a ter dinheiro no exterior.
Essa é a regra. Então, Isso não causa espéCie. Pessoas, profissionais liberais, que viram politlcos e que
se tornam milionários e que, portanto, podem ter as
casas que quiserem, isso não é de surpreender. Por
isso, como é uma exceção, acaba causando espéCie.
Como é que o Lula, uma liderança dessa, precisa morar de favor na casa de um amigo que é empresário.
Realmente, isso é de surpreender, e isso já foi dito várias vezes.
O SR. JADER BARBALHO - V. Ex' me permite
um aparte?
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Com prazer,
ouço V. Ex·.
O SR. JADER BARBALHO - Caro'Senador
José Eduardo Dutra, só quero registrar que considero
uma injustiça - eu considero uma Injustiça. Concordo,
não tenho absolutamente nenhum reparo a fazer à
conduta moral do Luiz Inácio Lula da Silva. Apenas
tenho aqui os jornais, assim como V. Ex' fez com o
Senador Luis Estevão, que publicam que esse senhor, em cuja casa o Lula morava, tinha contratos de
consultoria fraudulentos com várias Prefeituras do PT
de São Paulo. Isso denunciado por um ex-colega de
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partido de V. Ex·, Sr. Paulo de Tarso Wenceslau. Ele
foi expulso do seu partido, foi ele, não fui eu quem denunclou o Lula, não. Foi um ex-colega seu que denunciou que esse camarada, esse empresário, Roberto Teixeira, tinha contratos de consultoria fraudulentos com várias Prefeituras do PT de São Paulo.
Aqui registrei foi a injustiça para com o Lula, não
colaborando com as acusações do seu ex-colega de
partido, que foi expulso por ter cometido essa calúnia.
Quando eu pedi à Comissão é porque acho que é fundamental. O Deputado Geovani veio aqui ...
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Por proposta minha, diga-se de passagem.
O SR. JADER BARBALHO - Perfeito, e como é
que a Comissão não se interessa em saber por que
parlamentares, Inclusive de outros Estados, faziam
emenda para um tribunal em São Paulo?
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Senador
Jader Barbalho, sem querer lhe interromper...
O SR. JADER BARBALHO - Um minutinho,
por favor, Senador Ramez Tebet, estou num aparte, e
não quero, absolutamente, muito pelo contrário. O
que não quero é que amanhã, ao encerrar os trabalhos da Comissão fique registrado que a Comissão
não teve nenhum interesse. Investigou o Poder Judiciário, mas não investigou o Poder Legislativo, onde
está a origem do problema, porque aqui é que foi colocada a verba.
Não tenho interesse, absolutamente, em prejudicar o desempenho desta Comissão. Muito pelo contrário, o que não quero é que, ao fim e ao cabo, todos
digam: se investigaram o Judiciário, mas quem colocava a verba, quem triplicava a verba não foi Investigado? Somente isso.
Quanto ao Lula, quero renovar o meu respeito
ao Lula e sou contra esse Wenceslau do PT que denunciou o Lula.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Continua
com a palavra o Senador José Eduardo Dutra, a
quem peço que seja o mais breve possivel porque há
outros oradores, outros Senadores que pediram a palavra e a Mesa quer lhes garantir o direito de falar nesta última sessão.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Agradeço
penhoradamente a solidariedade do Presidente do
PMDB ao companheiro Luiz Inácio Lula da Silva. Quero registrartambém que, quando surgiram essas denúnclas, nós fomos para o plenário do Senado para
cobrar a instalação da CPI das empreiteiras e propusemos que se fizesse um adendo em termos de tempo para permitir, Inclusive, a Investigação desse episódio, registrando, inclusive, que em alguns Munlcipl-
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os foi aberta a CPI para investigar as denúncias a que
se referiu o Senador Jader Barbalho. Não provaram e
descobriram que, realmente, não havia nenhum envolvimento nas administrações do PT com esses fatos que foram citados.
Concluindo, reafirmo que, na verdade, essa volta e meia lembrança do fato de o Lula ter que morar
de favor na casa de um amigo só nos alegra porque
demonstra que, no nosso País, uma qualidade está
sendo colocada em xeque exatamente por ser uma
exceção - ou algumas exceções. Porque a regra é
exatamente em sentido contrário. A regra é: as pessoas que têm algum tipo de relação com o poder não
precisarem morar de favor, porque têm casas sufici·
entes.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Senador
Ney Suassuna, por gentileza.
O SR. NEY SUASSUNA - Como manda o Regimento, começa a Ordem do Dia, acho que teríamos
que passar para o plenário do Senado.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Com a
palavra o Senador Roberto Freire, por gentileza.
O SR. ROBERTO FREIRE - Quero talvez voltar
ao objeto da CPI. Poderíamos aqui aproveitar a presença do Senador, que, na questão da CPI, pode nos
ajudar. Porque na época do fato determinado que estamos apurando, ele participou - não como Senador,
mas como empresário, que tinha Inclusive participado
da licitação do Tribunal em São Paulo.
Ontem, aqui, assistimos ao depoimento do Sr.
Fábio Monteiro de Barros Filho, que, por essas aberturas legais, não ganhou a concorrência, mas ficou
posteriormente como responsável. E uma das perguntas que fiz a ele - e aí queria que o Senador pudesse nos ajudar - é que olhando aquele edital, a própria licitação, a forma como ela se deu, consideramos
que houve uma compra e venda estranha, atípica como aqui foi chamada, uma palavra muito em moda,
no sistema bancário também é usada: era uma operação atípica com os Bancos Marka e FonteClndam.
Então, há o atípico também nessa licitação do Tribu·
nal. Fiz algumas perguntas e é claro que ele, como vitorioso, não esclareceu. V. Ex', como foi, naquele
oportunidade, um perdedor - houve um outro que
perdeu e disse que tinha entrado para mostrar como é
que ocorriam, no País, licitações viciadas -, tem essa
mesma opinião?
O SR. LUIZ ESTEVÃO - Senador, não tenho
não. Até porque, na época, examinando o edital - e
se V. Ex' também o examinar vai ver que é um edital
que até permite uma grande amplitude de participantes -, não nos pareceu que fosse um edital com vícios
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na sua confecção. Até porque, eu não me lembro o
número exato de empresas que retiraram o edital,
mas...
O SR. ROBERTO FREIRE - Foram 30.
O SR. LUIZ ESTEVÃO - Foram 30.
O SR. ROBERTO FREIRE - Empresas não.
.0 SR. LUIZ ESTEVÃO - Dessas 3D ...
O SR. ROBERTO FREIRE - Empresas não.
O SR. LUIZ ESTEVÃO - Mas eram coligadas,
tal.
O SR. ROBERTO FREIRE - Não, não. Trinta, E
teve mais. Até uma juíza do Tribunal Regional do Tra·
balho retirou.
O SR. LUIZ ESTEVÃO - Retirou o editai.
O SR. ROBERTO FREIRE - Coisa estranha,
O SR. LUIZ ESTEVÃO - É. Mas, dessas em·
presas, havia empresas ali de grande porte, oomo,
por exemplo, a Camargo Corrêa, que era a maior em·
presa construtora do Brasil. Havia a Via Engenharia,
que era uma empresa de grande porte; a JHS, uma
empresa de São Paulo, de um amigo meu, por sinal,
também uma empresa de grande porte. E ninguém
contestou o edital. V. Ex· sabe que é comum que em·
presas contestem editais quando percebem que e888
edital, no momento da sua confecção, tem algum di·
recionamento. Nenhuma das empresas que bU800U o
edital contestou sua forma. Então, faz multo tempo,
mas não me pareceu à época que fosse um editai di·
recionado.
O SR. ROBERTO FREIRE - É. Mas houve ai·
gumas coisas estranhas. O grupo de V. Ex' partlolpou
com três empresas.
O SR. LUIZ ESTEVÃO - E vou lhe explicar por
quê. Nós não participamos ...
O SR. ROBERTO FREIRE - Sim. Eu acho que
isso podia até ser normal. Estou apenas mostrando
algumas coisas meio estranhas. O Monteiro de Barros também participou com duas outras empresas.
Teve um outro grupo que participou com três e desapareceu depois - Informações do Ministério Público,
que não tem mais nenhuma informação dessas três
empresas que participaram. Teve essa juíza, uma
pessoa Hsica, que solicitou o edital. Mas até aí vamos
deixar.
Apresentaram propostas apenas três. Ou seja,
quando da abertura das propostas, apenas três apre·
sentaram. O grupo de V. Ex', a Incal, que estranhamente ganhou, mas era dedicada ao comércio da alu·
mínio - estranhamente -, e uma terceira, que era de
empreendimentos, Santa Gisele. Foi esse que, InclUsive, disse que não adiantava porque estava violada.
Foram declarações desse senhor.

21430 Qulnta-feira)9

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

'Mas o'dado) Importante é que, na abertura das
propostas, quando foram abertas, o editai exigia que
a obra fosse com um preço fixo e que não poderia ser
contestado_ Isso era no edital. Quando da assinatura
do contrato, essa cláusula já não mais existiu_ E a
gente sabe - e af V_ Ex' tem até mais experiência do
que eu - quo qualquer informalidade ou não cumprimento de todas as formalidades em licitações leva
imediatamente à Justiça, com liminares, com suspensões. É sempre problema muito delicado essa questão.
Isso daí é quase que uma fraude, porque uma
exigência como essa, que provocou inclusive a deslstêncla prévia de uma empresa porque não queria se
submeter a essa cláusula, não era uma coisa qualquer, porque até desistência provocou.
Pois bem, quando da assinatura do contrato,
essa cláusula já não mais existia. Não era motivo nem
para recurso administrativo, porque a fraude é evldente. Não era motivo para anular essa licitação?
O SR. LUIZ ESTEVÃO - Senador, quero dizer,
em primeiro lugar, que o processo IIcltatório se dá da
seguinte maneira: por que retiramos editais por mais
de uma empresa? É uma coisa usual porque, às vezes, nas exigências do edital, uma empresa não se
adequa, a outra faz uma parceria com outra empresa.
Quer dizer, na verdade, o edital era gratuito e havia
etapas para cumprir, visitas à obra, tudo isso, e não
custava nada que jogássemos essa possibilidade de
as três empresas se habilitarem e verem qual delas
C.- "a a mAis conveniente para, no caso, participar do
.ame. t:ó pOderfamos participar com uma, precisa
,;ar clero ir;so, porque a lei profbe claramente que
mais d,;, uma empresa de um determinado grupo par;icipe de um processo licitatório.
Mas no processo licita tório, depois, algumas licita/;õ<.Js exigem uma caução, e a caução, muitas vezos, é entendida como uma coisa ruim para o processo licitatório, porque quando se exige uma caução
com alguns dias de antecedência, na prática, o que
significa? Todo mundo já sabe quem vai entrar.
Então, a posslbUldade de composições antes da
apresentação das propostas de preço...
O SR. ROBERTO FREIRE - Que parece que
houve, Inclusive, porque o Sr. Fábio Monteiro de Barros afirmou aqui, ontem, que, Independentemente do
resultado, já estava previamente determinado que, se
ganhasse a Incal, ele Iria se associar na criação de
uma outra empresa.
O SR. LUIZ ESTEVÃO - É. Parece-me que não
houve caução nessa licitação. Mas a caução, embora
seja uma proteção do agente licitador, enseja que se
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conheça com antecedência o universo de participantes, e isso, naturalmente, na minha opinião, e não sou
administrador público, não é uma coisa boa_
Houve uma grande surpresa, no momento da
abertura da licitação, pela presença de apenas três
partlclpantes_ Eu esperava muito mais, porque, efetivamente, nós só tivemos conhecimento das empresas que se apresentariam para participar do certame
no momento em que chegamos lá para a abertura das
propostas.
Agora, a assinatura do contrato não sei quando
se deu, mas, naturalmente, depois disso houve a
abertura da proposta, julgamento, recurso, acatamento ou não do recurso, homologação do resultado.
E, a partir da homologação do resultado, é claro que a
gente perde o contato com o processo de andamento
da obra, e a assinatura do contrato se dá muito depois
da homOlogação do resultado.
Por exemplo, tem a obra do TST aqui em Brasflia. A partir do momento em que o resultado foi homologado e que nossa empresa não foi vencedora, não
passamos a acompanhar mais os termos do contrato,
medições da obra e tal, porque, efetivamente, do ponto de vista empresarial, e não do gestor público - e
eu não sou gestor público, precisa ficar claro isso-,
não há retorno para o acompanhamento desse processo.
O SR. ROBERTO FREIRE - Só para encerrar.
Talvez essas minhas perguntas tenham trazido o feito
à ordem e talvez entenda o porquê da presença de V.
Ex' aqui.
Essa obra, a partir do próprio edital, a presença
do Sr. Juiz Nicolau, de forma evidentemente inexpllcável em grandes operações, ele que era o gestor públlco dessa obra, trazem a preocupação da CPI de
toda uma ilicitude e irregularidades, malversação de
recursos. Então, é esta a análise que a CPI está fazendo. E todos aqueles que se envolverem com
quem participava desta nossa investigação têm que
ser chamados. Portanto, talvez até fosse desnecessário dizer isso, mas para que ninguém pense, aqui,
que Isso pode estar ou representa da parte de alguém
Interesse em determinada figura "A" ou "B"; que fique
bem claro: está sendo chamado, porque as suas relações, os seus negócios ou empreendimentos com
quem participou diretamente e tem, e eu posso fazer
- até porque não vou aqui nem participar de nenhuma
decisão desta CPI, já que não sou membro dela - o
meu prejulgamento. Quero dizer que aquele edital,
que aquela licitação, que aquela obra, nitidamente,
representa uma malversação de recursos públicos.
Desde a sua origem, para mim, fraudada, viciada. E
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todos aqueles que estão participando, de bom grado,
como qualquer cidadão, deveriam nos ajudar a esclarecermos todos os pontos. Um dos aspectos, V. Ex'
participou, e, portanto, poderia nos ajudar nisso.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Concedo
a palavra ao Senador Luiz Estevão.
O SR_ LUIZ ESTEVÃO - Eu apenas quero agradecer a oportunidade de ter esclarecido, colocar-me à
disposição para qualquer outro esclarecimento que
seja necessário, para colaborar com a CPI naquilo
que for pertinente e em que possa ser útil e repetir
aqui que não sinto nenhum constrangimento, não slnto nenhuma dificuldade de relacionamento com os
Senadores que tenham solicitado a minha presença
como convidado para dar esses esclarecimentos.
Entendo que, a partir do momento em que apresentei meu nome, pela primeira vez, a concorrer a
uma eleição, em 1994, evidentemente que assumi o
compromisso também de tornar transparentes todos
os atos que tenha feito ao longo da minha vida.
Portanto, muito obrigado ao Sr. Presidente.
Agradeço aos Senadores a gentileza de aguardarem
até agora para me ouvirem e agradeço, mais uma
vez, aqueles que assistiram.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) _ Srs. Senadores, se esta Casa não fosse uma Casa polftica,
com toda certeza poderia surgir alguma estranheza
diante dos debates que hoje foram travados aqui.
Mas, felizmente, esta é uma Casa polftica. Em
assim sendo,'ela está usando de um instrumento político para atingir a finalidade, que é o aperfeiçoamento
das nossas instituições.
Quero registrar que considero um fato allamente auspicioso a presença de um Senador depondo na
Comissão Parlamentar de Inquérito hoje, não esperando sequer a sua convocação e se colocando à disposição, e, com toda certeza acho que isso vai acontecer, para comparecer quantas vezes forem necessárias, a fim de dar esclarecimentos a respeito das
suas atividades, que, porventura, estejam ligadas ao
objeto desta Comissão. É evidente que a lei é sábia; a
lei é muito competente; a lei quando fala em fato determinado não fala à toa. Eu quero dizer só o fato de
ser essa Casa polftica é que explica determinadas
discussões e determinados fatos que foram aqui
abordados, e que, acho, que engrandecem a nossa
Comissão, que encerra hoje, não o trabalho da sua
CPI, mas obediente à legislação que cuida do recesso legislativo. Nós vamos voltar à oitiva de depoimentos aos nossos trabalhos tão-somente no mês de
agosto, não obstante prosseguirem os trabalhos feitos pelos nossos assessores e até mesmo por alguns
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Senadores, cotejando documentos, fazendo anállses, enfim, procurando dar maior agilidade, sem prejuizo da eficiência, aos nossos trabalhos, que têm
data marcada para o encerramento, que, se não me
falha a memória, caso não haja prorrogação, vai até o
dia 26 de agosto próximo.
Nesse sentido, agradeço a presença de todos.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Sr. Presldente, peço a palavra, pela ordem.
O SR_ PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Concedo
a palavra ao Senador José Eduardo Dutra, pela ordemo
O SR_ JOSÉ EDUARDO DUTRA - Sr. Presidente, como eu já havia dito antes do depoimento do
Senador Luiz Estevão, estou reivindicando a reallzação de uma reunião administrativa logo após a Ordem
do Dia.
O SR_ PRESIDENTE (Ramez Tebet) - E por
que não fazer agora?
O SR_ JOSÉ EDUARDO DUTRA - Porque agora existe a Ordem do Dia e há um assunto importantrssimo. Vamos começar com um assunto importante.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Consulto
ao Relator se está de acordo com a realização dessa
reunião e se os Senadores também estão de acordo.
Quero dizer que estou com passagem marcada,
Senador José Eduardo Dutra, e não será nenhuma
falta de consideração com o requerimento de V. Ex'
se, por acaso, eu ficar aqui só até determinado ponto
da reunião e depois passar os trabalhos a quem de dlreito, no caso ao vice-Presidente, Senador Carlos
Wilson. E se tiver algum assunto que me diga respeito
total, até adio a viagem, a fim de enfrentar a parada.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Então, a reunião está convocada?
O SR_ PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Está
convocada impreterivelmente para às 18 horas.
Eu pediria, então, que os Srs. Senadores pudessem ser pontuais, tanto quanto possivel, para estarmos aqui às 18 horas.
Está encerrada a reunião.
(Levanta-se a reunIão às 16horas.)

Ata da 350 Reunião Realizada em 3-8-1999
Aos três dias do mês de agosto do ano de um
mil novecentos e noventa e nove, às dezessete horas
e dez minutos, na sala 02 da ala Senador Nilo Coelho,
reúnem-se os Senhores Senadores Ramez Tebet,
Paulo Souto, Carlos Wilson, Geraldo Althoff, José
Agripino, Gerson Camata, Maguito Vilela, Luzia Tole-
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do, Jefleerson Peres, José Eduardo Dutra, Djalma
Bessa e Lúdio Coelho, membros da Comissão Parlamentar de Inquérito "destinada a apurar, no prazo de
120 (cento e vinte) dias, fatos do conhecimento do
Congresso Nacional, e outros divulgados pela imprensa, contendo denúncias concretas a respeito da
existência de irregularidades praticadas por Integrantes de Tribunais Superiores, de Tribunais Regionais,
e de Tribunais de Justiça". Havendo número regimentai, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos
da 35" Reunião ordinária da Comissão, dispensando
a leitura da ata da reunião anterior, que é dada como
lida e é aprovada por unanimidade. A seguir, são
apreciados os seguintes requerimentos, de autoria do
Senhor Relator, Senador Paulo Souto: 1) Requer, em
adendo ao Requerimento nO 53/99, aprovado em reunião desta CPI no dia 24 de maio do corrente ano, requer nos termos regimentais, a extensão da solicitação de transferência de sigilo bancário, do Sr. Severino Ramos dos Santos, anteriormente solicitada junto
ao Banco do Brasil, para todas as instituições bancárias no território Nacional, no periodo compreendido entre outubro de 1994 a junho de 1995; 2) Requer, que se oficie ao Banco Central do Brasil para,
junto ao Banco Unibanco, agência Parque Solon de
Lucena, em João Pessoa/PB, fornecer a esta Comissão parlamentar d Inquérito, cópia de todos os
cheques administrativos emitidos por aquela agência, nos dias 23 e 24 de fevereiro de 1995 e nos
dias 12 a 15 de março de 1995, com a correspondente Identificação dos clientes que compraram tais
cheques; 3) Requer, nos termos regimentais, que
seja solicitado à Secretaria da Receita Federal levantamento de todos os contratos de mútuos existentes entre as empresas que constituem o Grupo
Monteiro de Barros Filho, conforme relação anexa,
bem como outros documentos que justifiquem a
transferência de recursos entre tais empresas, juntando-se cópia dos mesmos e remetendo-os a esta
Comissão Parlamentar de Inquérito; 4) Requer, que
seja solicitado à Policia Federal do Estado de São
Paulo, que adote providências no sentido de se efetivar a reconvocação, para tomada de depoimento
dos Senhores Nelson Sakagushi, Leocádio Geraldo
Rocha, Otávio Luiz Apostolo Valero, Ana Paula Faneli e Danilo Tadeu de Amorim Mainente. "odendo
inclusive promover acareação entre os acima mencionados caso seja necessário, afim de solucionar
eventuais divergências entre os depoentes; 5) Requer, seja solicitado à Policia Federal do Estado de
São Paulo, que adote providencias no sentido de se
efetivar a reconvocação para tomada de depoimen-
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to do Sr. Pedro Rodovalho Marcondes Chaves Neto;
6) Requer, seja solicitado à Policia Federal, a tomaqa de depoimento das pessoas ffsicas e jurídicas
abaixo identificadas, visando esclarecer a que tftulo
foram emitidos os cheques relacionados em anexo,
depositados na conta do Juiz Nicolau dos Santos
Neto, bem como outras questões de interesse desta
Comissão Parlamentar: Split CoreI. Mercadorias
LIda., End Point Instrumental LIda., Gerly Representações LIda., Bruno de Camargo Eifler, José R. Ruiz
/ Laurilia A Bugalho Rulz, José Leite da Silva, Nick
Salussolia, Outofrult Com. Imp. Exp. LIda., Avenca
Assess e Coonsult de Neg. LIda e Elizabeth Corte;
7) Requer, nos termos regimentais, que seja solicitado à Policia Federal do Estado do Distrito Federal, a
tomada de depoimento do Sr. Jaime de Souza; 8)
Requer, que seja solicitado ao Tribunal de Justiça
do Distrito Federal, cópia de inteiro teor, capa a
Processo nO
capa,
frente
e
verso,
do
19.97.34.00.014533-0, transcorrido no Juizo Federal, na 10' Vara de Brasflia; 9) Requer, seja solicitado à Policia Federal do Estado do Rio de Janeiro/RJ, a tomada de depoimento do Sr. José Pugan;
10) Requer, a convocação para prestar depoimento
perante esta CPI, em data a ser marcada posteriormente, do Sr. Romel Pereira Correa, e 11) Requer,
a acareação perante esta Comissão Parlamentar de
Inquérito entre os Senhores Antonio Almério Ferreira Marra, Antônio Moacir e Severino Marcondes Meira Filho. Todos os Requerimentos foram aprovados
por unanimidade da Comissão. A seguir, o Senhor
Presidente esclarece que a presente reunião, destina-se a ouvir o depoimento do Desembargador Daniel Ferreira da Silva, do Tribunal de Justiça do
Estado do Amazonas. A seguir, a Presidência atendendo uma Questão de Ordem do Senador José
Eduardo Dutra e após breve discussão do Plenário,
convoca uma reunião Administrativa para amanhã,
dia 04 do corrente, às 09:00 horas. Prosseguindo, o
Senhor Presidente determina à Secretaria que faça
entrar no recinto da reunião o depoente, convidando-o a tomar assento à Mesa dos Trabalhos. Após a
qualificação do depoente, o Senhor Presidente concede a palavra ao mesmo para suas considerações
iniciais. Após, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Relator para suas indagações e a seguir aos Senadores Inscritos. Fizeram uso da palavra os Senhores Senadores Carlos Wilson, Djalma
Bessa e outros. Não havendo mais oradores inscritos e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declara encerrada a presente reunião e, para
constar, eu, Dulcidia Ramos CalMo, Secretária da
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Comissão, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e Irá à
publicação, juntamente com o acompanhamento taquigráfico, que faz parte integrante da presente ata.
O SR. PREStDENTE (Ramez Tebet) - Há número regimental.
Sob a proteção de Deus, declaro aberta a 35"
reunião desta Comissão Parlamentar de Inquérito.
Faço a reabertura dos trabalhos, depois do recesso, dizendo que senti, andando no seio da população brasileira, no meu Estado e em Estado vizinho ao
meu, São Paulo, o apoio que esta Comissão está tendo, com o objetivo de promover um ajuste, um aperfeiçoamento das instituições democráticas deste Pais,
inclusive o Poder Judiciário. Senti, Sr. Relator, Srs.
Senadores, que há uma esperança viva de que os trabalhos desta Comissão cheguem a bom termo; senti
que a população brasileira realmente está compreendendo o alcance desta Comissão Parlamentar de
Inquérito. Efetivamente, o que notamos, ouvindo a
população, é que ela sabe que esta Comissão tem
uma parcela de contribuição a dar, no mlnimo, pelo
fato de ter colocado a reforma do Poder Judiciário na
ordem do dia; sabe que esta Comissão está trabaIhando não contra o Poder, mas contra membros deste Poder que são indignos de exercerem a toga, sejam eles juizes, desembargadores ou outros operadores do Direito em todos os níveis.
Também podemos verificar que a população
sente que não há perigo nenhum, dado a maneira
com que a comissão tem trabalhado e a maneira com
que outros Poderes, outras instituições têm cooperado conosco. Não há receio nenhum de conflito entre
Poderes. A própria instalação da CPI, no meu entendlmento - e senti isso junto à população -, tem inibido
transações suspeitas de irregularidades e assim por
diante. Eu pude notar, Srs. Senadores, que há até um
novo clima de atuação. Digo isso pelo Estado de Mato
Grosso do Sul. Lá, o Tribunal de Justiça, inclusive, resolveu realizar um mutirão dentro do Poder Judiciário.
Esse mutirão foi feito para abreviar o andamento de
processos e para retirar dos presldios aqueles que já
tinham cumprido pena e que estavam sendo injustiçados.
Então, na reabertura dos nossos trabalhos,
peço realmente a Deus que continue iluminando os
membros desta Comissão para que os trabalhos continuem sendo realizados como até agora, com a participação de todos, com serenidade, com equlllbrio e
com energia, quando esta se fizer necessária. Assim
sendo, parabenizo os membros da Comissão. É assim que vamos continuar trabalhando.
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Deveremos, logo após ouvirmos o depoente de
hoje, realizar, conforme o tempo, uma reunião admin!strativa. O fim do nosso prazo está marcado para o
dia 26 de agosto. Se essa reunião administrativa não
puder ser realizada hoje, pelo adiantado da hora, que
o seja amanhã ou mais rapidamente posslvel, a fim
de darmos o nosso ordenamento. Que est" Comlssão continue - e eu tenho certeza de que continuarácom o mesmo propósito, ou seja, vamos remeter às
instituições todos aqueles que entendermos que violaram os princfpios norteadores da moralidade pública, da moralidade administrativa e da função judicante e vamos tentar apresentar à Comissão da Reforma
Judiciária uma agenda positiva, com o nosso pensamento sobre os pontos importantes que esta CPI está
colhendo no exerclcio dos nossos trabalhos, para poder servir de base aos trabalhos que estão sendo realizados na Câmara dos Deputados. O Senado não
pode ficar alheio a esses trabalhos nem pode esperar
que a reforma chegue aqui para começar a discutir. A
existência desta CPI, por si só, é uma prov~ rle que o
Senado não está esperando a reforma
Judiciário
chegar aqui.
Concedo a palavra ao Senador Gerson Camata.
O SR. GERSON CAMATA - Queria apenas fazer um registro. Ocorreu ontem em Vitória uma passeata de apoio à Justiça do Trabalho, e vou reproduzlr uma nota da coluna Vitor Hugo, da jornalista Maura Fraga, do jornal A Gazeta:
"Gente Fina 1 - A passeata em defesa da permanêncla do TRT em Vitória primou pela elegância
dos participantes. Tallleur, gravatas importadas, ternos bem cortados, saltos altos, cabelos bem cortados
e celulares. No ar, bons perfumes e colônias. Não fossem os apitos, estaria perfeito nos mlnimos detalhes,
Inclusive na preservação das gargantas, pois foram
dlstribuldosmals de 700 copos de água mineral e
quinze sacos de gelo para manter a temperatura - da
água, é clarol
Gente Fina 2 - O advogado trabalhista Joaquim
Silva, o Quincas, recém-chegado de temporada na
França, puxava a faixa, como nos tempos que militava no PT e participava de manifestações de rua. O
Dia do Fica interditou o centro de Vitória por um bom
tempo."
Era um registro.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Muito
bem.
E seria injusto também, na reabertura de nossos
trabalhos, Srs. Senadores, se nós não agradecêssemos penhoradamente à Imprensa falada, escrita e televlsionada do nosso País pela ampla cobertura que
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tem dado aqui aos nossos trabalhos. Tem sido efetivamente um canal de comunicação entre a sociedade
e esta Comissão Parlamentar de Inquérito. Portanto,
aos Srs. Representantes da imprensa aqui presentes,
que estão nos ouvindo, e aqueles que não estão aqui,
os nossos sinceros agradecimentos, na certeza de
que continuaremos tendo este tratamento que estamos recebendo por parte dos meios de comunicação.
Indago ao Plenário se é necessário a leitura da
Ata da reunião anterior, realizada em 30 de junho, ou
se podemos considerá· la como aprovada. (Pausa)
Houve dispensa da leitura da Ata e ela está em
votação. (Pausa)
Está aprovada por unanimidade.
Não há leitura de expediente, mas, Srs. Senadores, há requerimentos que o Sr. Relator julga muito
importantes e que deveriam ter sido lidos na última
sessão que realizamos e, no entanto não o foram.
Isso é rápido. Espero que, assim, possamos, sem
maiores delongas, aprovar ou rejeitar esses requerimentos.
O primeiro deles é solicitando a transferência de
sigilo bancário do Sr. Severino Ramos dos Santos,
anteriormente solicitada junto ao Banco do Brasil,
para todas as instituições bancárias do território nacional no período compreendido entre outubro de 1994
e junho de 1995. A justificativa desse requerimento é
por demais conhecida por esta Comissão.
O SR. PAULO SOUTO - E já tinha sido justifica·
do no requerimento anterior.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - E já tinha
sido justificado em requerimento anterior. Portanto;
coloco em discussão. (Pausa)
Não havendo quem queira fazer uso da palavra,
encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. Pausa)
Aprovado.
Também requerimento para que se oficie ao
Banco Central para junto ao Unibanco, agência do
Parque Solón de Lucena, em João Pessoa da Paraíba, fornecer a esta Comissão Parlamentar de Inquérito cópia de todos os cheques administrativos emitidos
por aquela agência nos dias 23 e 24 de fevereiro de
1995 e nos dias 12 e 15 de março de 1995, com a correspondente identificação dos clientes que compraram tais cheques. Isso também já foi objeto de justificativa do eminente Senador Relator.
Em discussão. (Pausa)
Não havendo quem queira fazer uso da palavra,
encerro a discussão.
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Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado também por unanimidade.
O terceiro requerimento é dirigido à Receita Federal para o levantamento de todos os contratos de
mútuos existentes entre as empresas que constituem
o Grupo Monteiro de Barros Filho, conforme relação
que está anexada ao requerimento, bem como outros
documentos que justifiquem a transferência de recursos entre tais empresas, juntando-se cópias dos mesmos e remetendo-se a esta Comissão Parlamentar
de Inquérito. Cita aqui as empresas.
Está em discussão o requerimento (Pausa.)
Não havendo quem queira fazer uso da palavra,
encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
Requerimento com base na Constituição, no
sentido de que seja solicitado à Polfcia Federal do
Estado de São Paulo que adote providências no sentido de se efetivar a reconvocação para a tomada de
depoimento dos Srs. Nelson Saga Agush i 7, Leocádio
Geraldo Rocha, Otávio Luiz Apóstolo Valero (7), Ana
Paula Fameli(?) e Danílo Tadeu de Amorim Mainante
(?), podendo inclusive promover a acareação entre os
acima mencionados, caso seja necessário, afim de
solucionar eventuais divergências entre os depoenteso
{
A reconvocação", diz a justificativa, que leio resumidamente, "deve-se à necessidade de prestarem
maiores esclarecimentos a essa CPI quanto à movimentação nas Ilhas Cayman, de titularidade do Sr. Nicolau dos Santos Neto e outras questões de interesse
da CP!."
.
Em dlscussão.(Pausa).
Não havendo quem queira fazer uso da palavra,
encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam queira permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado por unanimidade.
Também o Sr. Relator pede a reconvocação,
"para prestar depoimento perante a Polícia Federal
do Estado de São Paulo, do Sr. Pedro Rodovalho
Marcondes Chaves Neto". Ele já havia prestado depoimento perante a Polfcia Federal, e o eminente Relator entende ser imprescindível a sua reconvocação,
dada "a necessidade de esclarecimentos adicionais
aos já prestados perante a Polfcia Federal, assim
I
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como referentes a contratos de Investimentos da
Construtora Ikal e a International Real State Investiments Company e outras questões de Interesse da
CPI".
Em discussão. (Pausa).
Não havendo quem queira fazer uso da palavra,
encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
Requerimento dirigido à Policia Federal, requerendo que, "perante a Policia Federal sejam ouvidas
as pessoas ffslcas e representantes das pessoas jurfdicas abaixo identificadas, visando esclarecer a que
tftulo foram emitidos os cheques relacionados" - aqui
está a relação deles -, "depositados na conta do juiz
Nlcolau dos Santos Neto, bem como outras questões
de interesse dessa Comissão Parlamentar: Spllt Corretora Mercadorias LIda (?); End Polnt Instrumental
Llda.(?); Jaly Representações Ltda.(?); Bruno de Camargo Elfler (?); José R. Luiz (?); Laurllha A Bugalho
Ruiz (?); José Leite da Silva; Nick Salusolia (?)" - não
sei se a pronuncia está correta -; "Ouroflul Comércio e
Exportação Llda.(?); Avenca Assessoria e Consultoria LIda. (?) e Elizabet Corte (?)".
A relação das emissões dos cheques está anexa ao requerimento.
Em discussão (Pausa).
Não havendo quem queira fazer uso da palavra,
encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado por unanimidade.
Também para que preste depoimento para a
Policia Federal do Distrito Federal o Sr. Jaime de
Souza. Justificativa: "Em virtude dos trabalhos desenvolvidos pela Comissão, o Relator sente a necessidade de ouvir o depoente, cujo nome aparece em diversos documentos sob exame da CP I".
Em discussão. (Pausa).
Não havendo quem queira fazer uso da palavra,
encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
O outro requerimento é solicitando ao Tribunal
de Justiça do Distrito Federal "cópia de inteiro teor,
capa a capa, frente e verso, do Processo n"
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19973400014533-0, transcorrido no Jufzo Federal da
10· Vara de Brasflla".
Em discussão. (Pausa).
Não havendo quem queira fazer uso da palavra,
encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
O penúltimo requerimento - penúltimo, não "pede a tomada de depOimento do Sr. José Lugon,
perante a Policia Federal. Trata-se do Advogado do
primeiro inventariante do espólio de Washington Luiz
Nominato, que manifestou ao Sr. Relator o desejo de
prestar depoimento, contradizendo denúncias apresentadas a esta Comissão.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo que queira fazer uso da palavra,
encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentado. (Pausa.)
Aprovado.
Temos ainda outro, que já é diferente. Trata-se
de uma convocação para prestar depoimento perante
esta Comissão Parlamentar de Inquérito em data a
ser marcada posteriormente, do Sr. Rommel Pereira
Corrêa.
Justificativa.
Trata-se do advogado do menor herdeiro do espólio de Washington Luiz Nomlnato, que propôs inquérito policiai junto à Delegacia de Defraudações e
Falsificações do Distrito Federal. Inquérito este conclufdo e encaminhado à Justiça Federal com enquadramento dos administradores do espólio como Incursos na Lei Penal.
Está em discussão este requerimento. (Pausa.)
Não havendo quem queira fazer uso da palavra,
encerro a discussão.
Está em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Requer também o Sr. Relator uma acareação
entre os Srs. Antônio Almério Ferreira Marra, Antônio
Moacir e Severino Marcondes Ferreira.
S. Ex· justifica dizendo que há divergências entre esses depoimentos e que há necessidade de esclarecimentos.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, encerro a
discussão.
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'.' Em .votação,
0s Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Sobre a mesa, expediente tão-somente para comunicação ao Plenário. O depoente, Desembargador
Daniel Ferreira da Si/va, através do seu advogado,
junta procuração no qual concede poderes ao Dr. Domingos Jorge Chalub Pereira para que o acompanhe
durante o seu depoimento.
Estou determinando ajuntada desse instrumento de procuração ao mesmo tempo em que peço à
Secretaria da Casa que faça adentrar em nosso plenário o Exmº Sr....
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Pela ordem,
Sr. Presidente, antes de convidarmos o depoente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Pois
não.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Sr Presidente, Srs. Senadores, eu ainda não havia entrado na
sala da CPI, mas ouvi do corredor referência do Presidente a respeito de uma reunião administrativa. Eu
queria fazer um apelo a esta Comissão, até porque
quero lembrar que, na última reunião do primeiro semestre, ficou acertado que seria realizada uma reunião administrativa após a Ordem do Dia, o que acabou não acontecendo em função de que, naquele dia,
a Ordem do Dia se prolongou até às 22h.
Particularmente, entendo que essa reunião administrativa é muito importante. Tenho alguns pontos
que gostaria de colocar para a apreciação desta Comissão, para que os Senadores se manifestem sobre
os mesmos, o que, inclusive, prefiro não fazer em reunião aberta.
Então, o meu apelo é no sentido de que essa reunião administrativa seja tratada não como uma reunião que acontecerá a posteriori se houver quorum,
se der tempo, dependendo do adiantado da hora. Solicito que essa reunião seja efetivamente marcada.
Podemos fazer uma avaliação aqui. Se se entender que não dá para marcar a reunião para após a
oitiva, que a marquemos para amanhã, mas com o
horário definido para a realização de uma reunião administrativa a fim de tratarmos de assuntos relativos à
continuidade dos trabalhos da CPI. E que não seja
após as oitivas, porque a experiência nos revela que
reuniões administrativas após oitivas não têm sido
produtivas, por motivos óbvioS: todos estão cansados, os depoimentos se prolongam e acabamos por
ter uma reunião esvaziada.
Então, eu gostaria que, diante dessa avaliação,
não deixássemos para definir se haverá reunião ad-
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minlstrativa após a reunião em que se fazem as oitivas. Avaliemos agora: é possrvel termos uma reunião
administrativa hoje, após a oitiva? Caso afirmativo,
fica desde já marcada; caso negativo, já escolhemos
um horário para amanhã com vistas a realizarmos a
reunião administrativa. Solicito que essa reunião administrativa seja tratada como um assunto tão importante ou até mais Importante do que as reuniões para
se ouvir depoentes.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Nobre
Senador José Eduardo Dutra, esta Presidência sente-se no dever de esclarecer a V. Ex' que, por iniciativa própria e entendimentos que estamos tendo com o
Relator - e já manifestamos isso a diversos Senadores -, temos necessidade Imperiosa e urgente de realizar essa reunião administrativa. Como hoje nós só
temos um depoimento, eu, realmente, ao fazer alusão
a essa reunião administrativa, entendi que se o depoimento de hoje nos permitir que nos reunamos hoje,
tudo bem. E se não, que ela não passe de amanhã.
Mas quero lembrar a V. Ex' e aos demais Srs. Senadores que nós temos quatro depoimentos amanhã,
com inrcio marcado para as 10 horas da manhã.
Então, eu consulto o Plenário se concorda em
fazer essa reunião amanhã - reunião administrativa
fechada, como quer V. Ex' -, às 8 e. meia ou às 9 horas da manhã. Para a Presidência, não há problema.
A Presidência entende, dentro da avaliação que está
fazendo do quadro, que V. Ex' tem razão, o Sr. Relator tem e todos nós temos de que é.lmportante fazermos essa reunião administrativa. Agora, dada a ponderação de V. Ex', que acha que depois de um depoimento é muito ditrci/ fazer reunião administrativa, eu
consulto se nós poderemos fazê-Ia amanhã cedo.
Porque se nós deixarmos para depois da oitiva dos
quatro depoentes de amanhã, vamos tlhegar à primeIra obselVação de V. Ex'. Será uma reunião posterior
à oitiva de depoimentos e, portanto, ela não terá o caráter que V. Ex' lhe empresta, que é o caráter de, realmente, ser uma reunião altamente produtiva, tendo
em vista e considerando até o nosso prazo, que está
perto de se escoar.
Então, se V. Ex' concorda e se os Srs. Senadores quiserem chegar aqui às 8 e meia ou às 9 horas
da manhã, a Presidência está de pleno acordo. Se
querem marcar para amanhã, depois da oitiva dos
quatro depoimentos, a Presidência está de acordo, e
se quiserem hoje, a Presidência também está de
acordo. Eu não vejo óbice algum. O Plenário deve decidir isso por maioria.
.
Eu consulto os Srs. Senadores.
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O SR. CARLOS WILSON - Sr. Presidente, o
Senador José Eduardo Dutra já havia extemado a
sua preocupação. S. Ex' colocou antes que, na última
sessão, havia sido marcada essa reunião administrativa. Eu acho que seria melhor fazer essa reunião
amanhã, antes da oitiva, porque nós vamos ter quatro
depoimentos. Fazer às 9 horas da manhã, quando se
poderia discutir aqui, em uma hora de reunião administrativa. A minha proposta é nesse sentido.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Eu não
posso deixar de ouvir, antes dos demais, a opinião do
nosso Relator.
O SR. PAULO SOUTO - Sr. Presidente, nesses
assuntos, sou escravo da decisão do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - É como
eu mesmo.
O SR. JEFFERSON PÉRES - Sr. Presidente,
peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Jefferson Péres
O SR. JEFFERSON PÉRES - Sr. Presidente,
amanhã haverá reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania às 10 horas. Se a reunião
desta Comissão, com sugeriu o nobre Senador Carlos Wilson, começar às 9 horas e terminar às 10 horas, estou de pleno acordo.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Mas só
que às 10 horas nós ouviremos depoimentos aquI. V.
Ex· se referiu à CCJC. Eu pediria para nós encontrarmos uma maneira ...
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Sr. Presidente, esse é um problema que não tem a ver com a
reunião administrativa. Tem a ver com a compatibilização da CPI com a CCJC.
. O SR, PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Só estou
elaborando, porque o nobre Senador Jefferson Péres, com muita razao, lembrou a reunião da Comissão
às 10 horas. Mas essa reunião não Impedirá, é claro,
a oitiva das testemunhas.
O SR. LÚDIO .COELHO - Nós poderlamos
combinar para chegar às 9 horas mesmo aqui, porque
se não chegarmos às 9 horas não se começará.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Nós, então, já temos a opinião do Relator, do Senador Carlos
Wilson, do Senador Lúdlo Coelho, do Senador José
Eduardo Dutra, do Senador Jefferson Péres, dos Senadores Djalma Bessa e Geraldo Althoff.
Então, está marcada para amanhã, às 9 horas
da manhã, uma reunião administrativa. Tendo em vista os depoimentos marcados, a Presidência encarece
aos Srs. Senadores a necessidade de sermos, como
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somos, aliás, bastante pontuais_ Quando nós não somos pontuais é porque temos justificativa_
Então, peço à Secretaria que faça adentr8r ao
plenário o eminente Desembargador Daniel Ferreira
da Silva, do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas.
A Presidência sente-se no dever de informar
que o Desembargador Daniel Ferreira da Silva prestou o compromisso e fez, nos precisos termos do art.
203, do Código Penal, alusão ao art. 5", inciso LXIII,
da Constituição Federal, isto é, se comprometeu a dizer a verdade no que souber e no que lhe for perguntado e fez a ressalva do art. 5", Inciso LXIII, da Constituição Federal. Ele vem acompanhado, como já declarei, do eminente ilustre advogado Domingos Jorge
Shalup(?) Pereira, que tem escritório em Manaus, capital do Estado do Amazonas.
Dr. Daniel Ferreira da Silva, seguindo a nossa
dinâmica de trabalho, concedo a palavra a V. Ex'
para breves considerações, caso V. Ex' deseje fazê-Ias.
Acredito que V. Ex' tem conhecimento das razões que o trazem perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito. Se V. Ex' quiser fazer alguma exposição, V. Ex' tem a palavra.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA-Sr. Presidente, Sr. Relator, Sr. Vice-Presidente, Srs. Senadores, antes eu quero dizer a V. Ex's, de coração
aberto, que eu estou na CPI do Judiciário a convite
desta douta comissão.
Não é como disseram os jornais da minha terra
que a comissão estaria me convocando, me algemando para prestar depoimento, para prestar esclarecimentos a esta Casa do povo. Quero dizer a V.
Ex', Sr. Presidente, que é uma honra estar na CPI do
Senado, porque é muito fácil você chegar aqui, neste
microfone, e detratar juIzes e desembargadores e ministros e depois a comissão não lhe dar o direito de
defesa. Esse direito de defesa, que nasce da nossa
Constituição, é dado a todos os acusados deste país,
seja em que esfera ele seja acusado.
Por Isso eu quero agradecer a V. Ex' e aos demais Senadores esta oportunidade democrática, porque aqui é a casa do povo, é a casa da democracia e
é aqui que o povo tem de saber das verdades deste
paIs. Em momento algum eu disse à CPI do Judiciário
que eu não viria a esta comissão. Ao contrário, quando os acusadores desocupados chegaram aqui, acusando sem nenhuma prova material, o Tribunal de
Justiça e a mim próprio. Telefonei para o Secretário
da Comissão e disse: "Eu faço questão de ir à CPI".

21438 Quinta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Porque foi aqui que fui chamado de corrupto, pela
Internet, para o mundo Inteiro.
A mln":1 filha, que mora nos Estados Unidos, leu
a noUcia ar",~ de mim no Brasil. Agora, os senhores
imaginem: o Corregedor-Geral de Justiça do Estado
do Amazonas, ou de qualquer outro Estado, ser chamado, por um bacharel desocupado, que não tem
uma ação na Justiça, de corrupto via InterneU
Então, V. Ex"s hão de convir que Jamais eu poderia ficar calado diante de uma ofensa Insidiosa, odlosa, Imoral, Indecente, que os vadios invadem as comissões para denunciar as instituições, as autoridades constiturdas e as pessoas de bem.
Sabemos do eminente Senador Presidente que
o Judiciário precisa de uma reforma, e essa reforma
já vem se demorando por mais de dez anos. A nossa
Lei de Organização Judiciária, a Loman, já está - e V.
Ex" sabe disso - em tramitação há mais de dez anos.
Mas não é com a calúnia, não é com a denunciaçãc
caluniosa, não é com a Injúria, não é com a perfrdla
que o Pars vai melhorar a imagem do Judiciário, porque a CPI do Judiciário, a CPI do Senado é uma Comissão séria. Não é se desmoralizando as Instituições que se conserta o Pars.
Tive a preocupação, Srs. Senadores, de ler, leIra por letra, as acusações dos adversários do Poder
Judiciário e meus adversários. Letra por letra. É ignominioso, Imoral, rldrculo e Indecente, mas estamos
em uma democracia, e recebi Isso, Sr. Presidente,
com esprrito democrático. Não me abati, não me
constrangi porque um vadio desocupadO me chamou
de corrupto via Internet.
Acredite V. Ex· que, para um homem sério, que
passou 38 anos trabalhando, que velo do nada, que
velo da miséria, da pobreza, que foi peixeiro, trabaIhador de serraria, Isso é ferino. Isso é dordo, Excelência, mas esperei o momento exato para provar na
CPI que não existe nada do que foi dito a esta douta
Comissão.
O ódio do Judiciário é tão grande que levanta os
mendigos, levanta os desocupados, levanta os homeless, como se chama nos Estados Unidos, e todos
vêm à Comissão para depor contra o Judiciário. Agora, quando você pergunta: aqui ficaram provas a meu
respeito? Apenas denúncias. No Estado de Direito,
onde temos uma das Constituições mais avançadas
do mundo, onde temos um Código Penal altamente
sofisticado, o direito de defesa é um direito de todos
os cidadãos, meu, de V. Ex·, do eminente Relator e
de todos os Senadores da República.
Com essas palavras, quero agradecer a V.
Ex.s. Estou aqui de coração aberto para responder
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tudo que V_ Ex's me perguntarem e o que eu não souber terei a dignidade de dizer a V. Ex's que não sei,
porque ninguém é sábio, ninguém é computador, ninguém sabe tudo, todos nós temos as nossas limitaçôes. Quero dizer a V. Ex's que estou com o maior
respeito a esta douta Comissão.
Gostei de verV. Ex'dlrlgindoaComlssãoegostel de ver as perguntas que os Senadores fizeram aos
que passaram por aqui, numa demonstração de democracia, da maior democracia da América Latina.
Com essa introdução, eminente Presidente,
peço permissão a V. Ex' para fazer uma introdução
escrita, para ficar nesta Casa, sobre a narração que
vou fazer das acusações colocadas diante de V. Ex' e
diante do plenário.
Tive a preocupação de trazer a V. Ex' uma pasta completa, para o Senador Paulo, para V. Ex' e para
o Vice-Presidente, que não está presente, para V.
Ex's, de maneira calma, tranqOila, serena, examinarem tudo que tem nesta pasta, que me parece que
consta 90 ou 90 e mais por cento das acusações que
foram feitas ao Poder Judiciário do Amazonas.
Peço permissão de V. Ex's para essa leitura,
que é a introdução daquilo em que vai embasar-se a
defesa do Judiciário do Amazonas e a minha defesa
como acusado. Vou-me considerar aqui um acusado.
Exm O Senador Presidente e demais membros
da CPI do Judiciário, tendo em vista as declarações
Inverrdlcas, caluniosas e levianas trazidas a esta Comissão Parlamentar de Inquérito pelos Srs. Abdala
Isaac Sahdo, Amaury Ribeiro Júnior, Osório Barbosa
Sobrinho e Carlos Coelho, que, de forma odiosa, atlngem a minha honra pessoal e de homem público, atinglndo, em última Instância, também o Poder que componho, compareço perante V. Ex"s, contrariando orlentação da Associação dos Magistrados Brasileiros e
do Colégio Permanente de Presidentes de Tribunais
de Justiça do Brasil, primeiramente pela necessidade
de repor a verdade dos fatos, em respeito a minha famflla, aos meus amigos, aos meus colegas que estão
me ouvindo nesta hora, do Brasil Inteiro, ao povo
amazonense e ao Senado Federal, como Irdimo representante do povo brasileiro e, ainda, por entender
ser Imperiosa a minha presença para exercer o direito
de defesa constitucionalmente consagrado.
As acusações despidas de quaisquer provas
documentais que pudessem servir de base e de sustentação referem-se a um suposto esquema de venda de alvarás na Justiça do Amazonas só existente
na mente dos denunciantes, que aproveitaram a onda
de denúncias trazidas a esta CPI para se verem expostos aos holofotes da mrdla nacional, utilizando-se
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desses artifícios com o objetivo claro de fugir ao anonlmato em que se encontram, graças à discutível
competência demonstrada no exercicio de suas atribuições.
No caso do acusador Abdala, por detrás das falsas denúncias, como já foi divulgado na imprensa
amazonense, suas intenções, agora claras, eram de
candidatar-se à presidência da Ordem dos Advogados do Amazonas e a uma cadeira para a Câmara
Municipal de Vereadores.
É assim que os caluniadores querem se projetar
na sociedade. E mais adiante o Abdala levou a Manaus, para uma matéria dirigida, um jornalista de O Globo - eu assisti o depoimento dele aqui -, que, sem conhecimento mínimo na área juridica, limitou-se a servir de pena de aluguel ao advogado denunciante, inclusive publicando número ficticio de alvarás supostamente concedidos por essa autoridade judiciária,
fato que nunça aconteceu. A falta de conhecimento
técnico, aliada a um caráter torpe, personalidade deformada, levam a atitudes irresponsáveis e mesquinhas como a presente denúncia.
Como membro do Poder Judiciário no Amazonas, onde exerci várias funções, desde Juiz Criminal
a Presidente de Câmara, todas as decisões que proferi foram em razão de minha função institucional de
magistrado e dentro de minha competência e jurisdição, passivel de recurso em processos formais e legais, nos quais foram sempre ouvidos a autoridade
coatora e o digno representante do Ministério Público.
Isso porque os denunciantes disseram aqui, inclusive
a V. Ex", que eu não tinha ouvido o Ministério Público,
nem a autoridade coatora nos habeas corpus. E ele
é advogado e o outro é Procurador Regional da Justiça.
Como membro do Poder Judiciário no Amazonas, onde exerci, repito, várias funções, desde Juiz
Criminal a Presidente de Câmara, todas as decisões
que proferi foram em razão de minha função institucional de magistrado e dentro de minha competência e
jurisdição, passiveis de recursos em processos formais e legais, nos quais foram sempre ouvidos a autoridade coatora e o digno representante do Ministério Público.
Aliás, o Procurador do Estado que esteve aqui
recorreu de oito liminares que concedemos, e as liminares foram, muitas delas, reformadas na Câmara
Criminal.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - V, Ex"
está com a palavra. V. Ex" parou porque quis.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Multo
obrigado.
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Contrariando as alegações do advogado em
seu depoimento, por certo, por absoluto desconhecimento da legislação penal, já que reconhecidamente
pobre de cultura jurídica, o Sr. Abdala deixou de mencionar que a autoridade judiciária não é obrigada a
ater-se ao parecer do órgão ministerial, devendo, isto
sim, decidir dentro de seu livre convencimento e fundamentando suas decisões.
O acusador não recorreu de qualquer de minhas
decisões e não o fez por não ter legitimidade, não ter
interesse processual, por não ser parte. Se eu não tenho legitimidade processual, se não sou parte, se não
tenho interesse processual, não posso ingressar na
lide.
É advogado sem nenhuma ação penal em qualquer instância do Poder Judiciário do Amazonas.
Para impressionar V. Ex·s., o Sr. Abdala Isaac Sahdo
trouxe cópias xerográficas duplicadas de alvarás que
juntou na representação ingressada na Procuradoria-Gerai da República, querendo demonstrar o grande número de alvarás assinados. O total de dois alvarás de soltura mencionados foi obtido graças à má-fé
do denunciante, como a juntada de cópias xerográficas de alvarás referentes aos presos Altamiro Mitoso
Câmara, trouxe quatro alvarás, José Juraci Lucas,
além da progressão de regime dos presos Luiz Carlos
Calssedo e Luiz Miguel Sanches Aldana. E alvará de
soltura concedido a Altamiro Mitoso Câmara pelo Dr.
Rui Mendes de Queirós, como relator da Primeira Câmara Criminal, em 18 de dezembro de 1998.
Esse é o depoimento à CPI. O Sr. Abdala Sahdo
afirma que o desembargador acusou o funcionário do
Tribunal de Justiça, Antônio Carlos Santos Reis. Ele
disse isso aqui na Comissão. Eu ouvi. Quando, na
verdade, foi ele, representando o preso Firmino Vicente Carvalho Caldas, quem denunciou o funcionário do Tribunal de Justiça, por meio de representação
criminal apresentada ao Procurador Regional da República.
Como se depreende das próprla$ declarações
de Abdala Sahdo, em Jornal de Manaus, onde diz ter
se comprometido com o preso Firmino Caldas a recuperar os valores pagos ao Sr. Antônio Carlos para a
sua liberdade, a Insatisfação do denunciante é em razão de disputa de clientela, por ser sabidamente advogado, sem nenhuma causa no Estado e de acanhada militância.
Afirma que não via as autoridades coatoras nos
habeas corpus, o que se prova ser mais uma de
suas Inverdades. Diz também que as medidas que
concedi foram todas contra parecer ministerial. "Parecer não é sentença", já disF~ aqui um brilhante Sena-
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dor, se não me engano, Djalma Bessa, e quem julga é
o magistrado que poderá acolher ou não o parecer,
julgando o pedido com seu livre convencimento e fundamentando a decisão.
No Amazonas, eminentes Senadores membros
da CPI do Judiciário, Jamais se deu a venda de alvará.
O julgador, quando concede o pedido que lhe é apresentado, faz em processo regular e com fundamento
na lei. Com relação à denuncia contra o funcionário
do Tribunal de Justiça, cabe esclarecer que uma jorna lista de um matutino de Manaus compareceu à
Corregedoria-Geral de Justiça com uma cópia da representação formulada pelo Sr. Abdala Isaac Sahdo,
representando o apenado Firmino Caldas e desejando fazer uma matéria a respeito.
Como nunca havíamos recebido tal notícia, e
que a referida representação não estava devidamente instrulda com documentos bastantes a comprovar
a denúncia, foi dito à jornalista que as medidas legais
seriam tomadas tão logo comprovada a participação
do funcionário, a imprensa seria informada. De pronto, foi determinada a instauração de sindicância, processo cablvel quando, em determinado fato e sua autoria, de posse de provas hábeis, procedeu-se à instauração do competente inquérito administrativo, ainda não concluldo, no qual foram ouvidos todos os envolvidos e procedido o exame grafotécnico necessário ao esclarecimento do caso.
As declarações do traficante, cliente do Sr.
Abdala Isaac Sahdo e dos demais inquiridos, inclusive de duas mulheres que, segundo afirmou, teriam
ido à minha casa desmentir as acusações e conflrmaram a participação do funcionário do Tribunal de Justiça no episódio, o mesmo citando no inquérito policiai
instaurado peia Polícia Militar. O denunciante afirmou
ainda, perante esta Comissão, que este Corregedor
exibe sinais vislveis de riqueza. Está na fita que ele
gravou na CPI. Mentira facilmente demonstrada. Srs.
Senadores, a minha casa, apesar dos meus 40 anos
de função pública, ainda está sendo paga à Caixa
Econômica Federal do Amazonas, comprada que foi
)elo Sistema Financeiro de Habitação. E o
oar' imento onde moro no ediffcio São João Del Rei
ainda está sendo pago, faltando ainda mais de 2/3
para quitação. Quanto aos carros referidos pelo
acusador, mais uma de suas Inverdades para ganhar
prestfglo perante a população e se candidatar a
Vereador pela cidade de Manaus. Já que apenas um
deles me pertence, do ano de 1997, que não troco de
carro todo o ano. Sendo os outros dois, e não quatro,
pertencentes à Corregedoria-Geral de Justiça e não
ficam na minha garagem, porque moro em
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condomlnio e só tenho direito a duas vagas; os carros
são recolhidos aos depósitos do Poder Judiciário do
Estado do Amazonas.
Quanto ao jornalista Amaury Ribeiro, que V.
Ex's receberam com tanto carinho e aplausos, peço
permissão ao Presidente da Comissão e a V. Ex's,
Senadores, para discrepar um pouco desse formalismo que estou usando e dizer que esse jornalista foi
"contratado" pelo denunciante Abdala Sahdo para entrevistar seu cliente e outros detentos na Penitenciária Central do Estado do Amazonas, como comprova
o depoimento do Dr. Antonio Chicre, diretor daquele
presldio. Este mentiu à CPI quando negou conhecer
o acusador. Os dois, no Amazonas, andam, passeiam, foram à penitenciária juntos, sem nenhuma causa na Justiça do Estado do Amazonas, a exemplo da
matéria que publicou sobre a inexistente ordem que
teria sido dada pelo presidente do Tribunal da não liberação de presos sem a sua determinação que o
próprio presidente do Tribunal desmentiu. Tudo que
estou dizendo aqui tenho provas nas pastas que ficarão com a Mesa.
No afã de também aproveitar-se da instalação
das CPls, o Sr. Osório Barbosa Sobrinho, Procurador
Regional da República, conhecido no Amazonas pelas ações folclóricas que ingressa contra o Estado,
servindo de base a comentários irônicos publicados
na imprensa e atribuldos ao chefe do Executivo estadual, velo à CPI para imiscuir-se num assunto que,
conforme declarou - ele declarou na CPI - teve conhecimento apenas pelos jornais. Além de dizer menliras e heresias jurldicas, afirmando, vejam V. Ex's,
que existem presos federais, estaduais e municipais.
Não conhece a Lei Complementar Estadual nO 17/97
nem a Lei das Execuções Penais e demonstra parco
conhecimento de Direito como um todo.
Sobre a competência para concessão de progressão de regime, a Lei Federal nO 7.210, de 11 de
julho de 1984, estabelece que a execução penal compelirá ao juiz Indicado na lei locai de organização Judlclárla, e na sua ausência - na ausência da lei -, ao juiz
que prolatou a sentença. Lei local é da Unidade federativa onde vai ser executada a pena (Supremo Tribunal Federal, habeas corpus 64.583, página 5.163,
Revista dos Tribunais 617, página 400).
No Estado do Amazonas a lei local que dispõe
sobre a matéria é a Lei Complementar nO 17/97, Lei
de Organização Judiciária do Estado do Amazonas.
Assim, não havendo no Estado do Amazonas Vara de
execução penal da Justiça Federal, todos os processos nos quais haja aplicação de pena passam a ser
da competência da Vara das execuções criminais,
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que é a Vara da Justiça estadual, subordinada ao
egrégio Tribunal de Justiça do Amazonas e, por via
de conseqüência, à Corregedoria-Geral de Justiça do
Estado.
No art. 66 da mesma Lei de Execução Penal,
está expressa a competência do juiz da vara de execução entre as quais a de decidir acerca de regressão
e progressão de regime. Havendo indeferimento de
pedido nesse sentido, por parte do juiz da Vara das
execuções penais, pode a parte Ingressar com pedldo de correição parcial perante a Corregedoria-Geral
de Justiça. O que realmente foi feito nos termos do
art. 90 da mencionada lei complementar.
Estou fazendo esta introdução para V. Ex's porque foi colocado perante esta Comissão que o Corregedor teria soltado dezenas de presos federais. V.
Ex's imaginem até que ponto chegam as acusações
de um advogado, e um procurador que fez concurso
para Ingressllr na Procuradoria de Justiça.
De resto, anexando toda a documentação que
comprova as minhas assertivas, afirmo que os esforços necessários ao esclarecimento da verdade estão
sendo envidados para que possam restar sobejamente provada a Intenção do denunciante e seus com parsas na trama urdida contra mim e o Poder Judiciário
do Estado do Amazonas.
A fim de que se afastem, Srs. Senadores, Sr.
Presidente, o joio do trigo, a verdade da mentira, a
maldade do bem, e a justiça da Injustiça. Esta é a introdução que eu gostaria que V. Ex's analisassem de coração aberto, é aquilo que eu transferi para V. Ex's.
Mas para V. Ex's se completarem das verdades
que estamos afirmando, este problema no tribunal começou com o concurso que o tribunal realizou. E por
que começou com o concurso? O art. 96 da Constituição Federal, suas alfneas e incisos estabelecem taxativamente que é competência privativa - o que é
privativo não tem concorrência, não tem paralelo - do
tribunal realizar concurso público para o preenchimento dos cargos de secretaria, para preenchimento
das comarcas, para o concurso de juiz. V. Ex's vão
estranhar porque o problema aqui é institucional.
Então o que fez o Procurador Regional da República? Queria entrar com ações pertinentes à anulação do concurso. Entrou com ação civil pública, entrou com processo administrativo perante à comissão
do concurso e insinuou ao tribunal como deveria fazer
o concurso. Vejam bem: Procurador Regional da República. E abriu um concurso paralelo na Procuradoria Regional da República e chamou os candidatos reprovados para depor na Procuradoria Regional da
República. Candidatos reprovados. Então os se~ho-
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res vejam os absurdos que acontecem no meu Estado. Num dos depoimentos, o eminente Procurador
Regional da República, que até hoje não me conhece, a não ser de nome, fez uma pergunta capciosa,
odiosa, fraudulenta a um candidato, nos seguintes
termos: "É verdade que o Desembargador Daniel cobrou R$100 mil para o senhor passar no concurso e
lhe colocar numa comarca de primeira classe? Ele
não me conhecia, Excelência, como não me conhece
até hoje, Senadores.
Como eu fiquei na Presidência - o Presidente
viajou, o Desembargador Manoel (... ) Pinheiro -, eu
peguei o processo, fui ler e encontrei o depoimento. O
candidato fic6ú pasmado com a pergunta que o procurador lhe fiz.era - o candidato não me conhecia
também, e até hoje não me conhece. Então, li um depoimento ofensivo. Entrei com a representação crimlnal contra ele no Tribunal Regional Federal da l' Região. Então, ele se tornou Inimigo figadal não meu,
mas de todo o tribunal. E o Sr. Abdala Sahdo, que só
dirige as petições ao Sr. Procurador Regional da República, aproveitou esta oportunidade para, insidiosamente, caluniosamente, agredir o tribunal e me agredir pessoalmente.
E o mais importante disso tudo, Excelências, é
que eu não conheço o Sr. Abdala Isaac Sahdo. Por
que não o conheço? É um forasteiro que se formou
numa faculdade de final de semana - há milhares em
São Paulo, no Rio de Janeiro e em outros Estados da
Federação - e foi aventurar-se no Amazonas, porque
ele não teria nenhuma possibilidade no Rio. Chegou
lá brigando com todas as autoridades constitufdas do
Estado - não foi apenas com o Tribunal, como ele disse na Comissão -; fez amizade fntlma com o Sr. Procurador Regional da República e com os demais procuradores, e começou a fazer petições contra o concurso. Há cinco ações propostas contra esse concurso.
Eu estava na Presidência do Tribunal e como
não havia mais nenhuma ação pendente de recurso
no momento, nós, da Presidência, deverfamos cumprir a pauta do Tribunal deixada pelo Presidente que
me antecedeu. Ele disse a V. Ex" aqui que eu havia
homologado o concurso: o Presidente nem vota; eu
nem votei.
Quando eu era Vice-Presidente do Tribunal, a
minha filha foi reprovada no concurso; a filha do Presidente e outros parentes de desembargadores também foram reprovados no concurso. Entretanto, ele
disse aqui que no Amazonas só passa em concurso
quem é filho de desembargador. Ele disse e está na
sua fita.
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Então, Srs. Senadores, V.Ex·· que compõem
uma'ComisSão séria, que são homens sérios, representante's dos seus Estados, representantes do povo,
quando poderia chegar à mente de V. Ex's que havia
um balcão, como no Sebrae, dentro do Tribunal, para
vender alvará? Isso não aconteceria em nenhum lugar do mundo, nem nos paises mais atrasados.
Pois bem, trouxe também provas - não são apenas denúncias levianas - de tudo o que estou falando
aqui nesta Comissão. Por exemplo, percebam V.
Ex's a que ponto chegou esse fato. O art. 33, parágrafo único da Loman, da Lei Complementar nO 35,
revogado pela Lei Complementar nO 39, estabelece
as minhas prerrogativas e as de todos os Desembargadores, como a Constituição estabelece as prerrogativas de V. Ex·s. Esse procurador queria Insinuar
que a Policia Federal deveria me ouvir; que o processo não precisaria cindir, porque a Policia Federal teria
competência para me ouvir. Um delegado, demitido
exatamente por essa conduta, deu entrevista nos jornais dizendo que não entendia como uma autoridade
estadual soltava preso federal. Com uns cinco ou seis
dias, ele foi demitido e V. Ex's sabem as razões.
O outro delegado, que aqui veio depor, disse a
V. Ex's que não sabe nada contra mim; tem conhecimento apenas do que leu pela imprensa, pelos jornais. Ouvindo as testemunhas, inclusive com advogados da CPI na sala, ele realizou sessão de tortura
mental contra as partes que iriam depor, porque queria que o depoente dissesse que foi à minha casa levar dinheiro.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Pais precisa
conhecer essas colocações e saber onde estamos vivendo, porque esse senhor Abdala, em uma carta
suspeita, em que a própria tia do preso disse que a letra não era do preso; apresentou uma carta, mandada
ao Sr. Abdala, e ele endereçou essa mesma carta ao
Procurador Regional da República, acusando que a
tia e a esposa do preso teriam ido ao meu apartamento para pegar um alvará, pagar-me e liberar o preso.
Sr. Presidente, V. Ex' não vá me censurar, porque, quem está ferido, fundamentalmente ferido, às
vezes, perde a sua serenidade. Eu não estou perdendo a serenidade com V. Ex's e com ninguém; estou
apenas relatando fatos que me agrediram de maneira
veemente. E tenho esse direito de defesa assegurado
pelas leis penais e pela Constituição.
Pois bem. Ouvida a tia do preso, a qual ele disse, na Policia Federal, que foi na minha casa, alegou
taxativamente que não me conhece; que não sabe
onde eu moro; nunca fez negócio comigo; nunca foi a
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meu apartamento, nem ela nem o advogado dela, o
que se insinuou aqui, nem a mulher do preso.
Então, V. Ex's podem analisar que isso, no meu
sertão, em Pernambuco, no Ceará, em Alagoas matam-se dezenas de pessoas por coisas muito·menores que essa. V. Ex's imaginem uma autoridade
constituida há 38 anos, por concurso público, com
duas pós-graduações, uma na Europa, na Universidade Urbaniana do Vaticano; outra na Universidade
Autônoma do México; e vem um testa de ferro à Comissão do Senado para manchar a minha honra e do
Poder Judiciário.
Para V. Ex's terem uma idéia, trouxe o processo
em que a tia dele depôs, porque ele disse a esta Comissão que ela teria ido à minha casa levar o dinheiro.
Imagineml CR$ 21 mil. Está na fita dele. E a mulher
nunca me viu, não me conhece, não sabe onde moro
e não sabe nem o meu nome. Eu creio que qualquer
um de V. Ex's teriam tomado atitudes muito mais violentas, muito mais sérias.
Mas eu me lembro de que o eminente Senador
Djalma 8essa, quando eu assisti ao depoimento, às
exposições dele, ele disse uma coisa que me surpreendeu, porque a imagem, Senador, de. quem vem
para cá é a de quem já está condenado. E isso que a
Comissão, às vezes, não sabe. O povo, a população
pensa que estou condenado por V. Ex·s. E centenas
de amigos estão me ouvindo no Brasil inteiro e no exterior; inclusive no exterior. E todo mundo se chocou
com a atitude desse denunciante e do Sr. Osório Barbosa.
Mas a tia do Sr. Abdala, que ele usou aqui usou a tia dele como instrumento de desgraçal -, disse, na PoliCia Federal, exatamente o que disse na
Corregedoria: Maria Guadalupe de Paula Lemos, brasileira, natural de Fonte Boa, etc, que é tia de Charles
Roosevelt de Paula Rodrigues, presidiário atualmente, foragido e condenado pela Justiça estadual, disse
que viu no jornal local o seu nome, bem como o nome
de Marivânia, esposa de Charles, atribuindo às denúncias o fato de terem ido até a residência do Desembargador Daniel Ferreira da Silva para efetuarem
o pagamento do valor de R$20 mil. .. "
O senhor veja o que é o bandido. E vocês, que
não têm experiência de penitenciária, não conhecem
essas matérias. Isso é matéria de cárcere, de bandido, de safado, e de bandido pior do que o "da luz vermelha". O cara que inventa uma conversa dessa de
uma autoridade, com licença da palavra, não pode ficar de maneira nenhuma impune. Presidiário atualmente foragido e condenado pela Justiça...
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"Esposa de Charles, atribuindo às duas o fato
de terem ido até a residência do Desembargador Danlel Ferreira da Silva para efetuarem o pagamento do
valor de vinte mil reais, como pagamento da soltura
de Charles, na cadeia onde se encontrava. Quer deixar bem claro que nunca foi à casa do desembargador nominado, não sabe onde é sua residência e não
o conhece, e que o que saiu no noticiário na Imprensa
não é verdade. "O que, na realidade, aconteceu" - diz
a tia do presidiário - "é que o depoente e Marivânia foram fazer o pagamento à Dr" Maria José Menescal,
advogada de Charles, em um escritório de propriedade do advogado Elol Pinto de Andrade Júnior." Muito
diferente, não é? Portanto, em um local muito diverso
do noticiado na Imprensa." E insiste em dizer que não
conhece o Desembargador Daniel, nunca foi à sua
casa, não sabe onde o mesmo mora e nunca fez negócio com o mesmo através de terceiro.
"Quero, esclarecer também que, ao contratar a
advogada, esta apenas lhe disse que confiasse em
seu trabalho e não citou o nome de qualquer pessoa
que pudesse ajudar ou facilitar a soltura de Charles,
porque Charles foi solto no dia 4 de setembro de
1997. Que a fotocópia de uma carta que teria sido envlada por Charles às autoridades do Ministério Público a dependente não reconhece como se fosse esc rito pelo punho de seu sobrinho, Charles, pois a letra
está diferente da letra de Charles."
Esse foi o depoimento que ele trouxe, citando a
tia que teria me acusado, dito isso aqui na CPI. Agora,
Srs. Senadores, um advogado que não tem uma ação
na Justiça, no Tribunal, aparece fazendo denúncia
contra o Poder Judiciário, com que titularidade? Ele
não é autor, ele não é réu, ele não tem legitimidade
processual. O art. 3' do Código de Processo Penal
estabelece: "Para propor ou contestar ação é necessárlo legitimidade e interesse." Mas como ele não tem
ação, ele veio à CPI para enxovalhar o Tribunal de
Justiça do Estado do Amazonas.
E mais, disse que tinha um alvará da Jufza Federal - não sei se vou citar o nome correto - Jaisa
Frachl. E disse que a jufza tinha dado alvará, assi·
nou o alvará para soltar dois colombianos. Os senhores sabem o que eles fizeram com o alvará? Pegaram
o alvará, picaram em uma máqUina de picotar papel e
deram a descarga no sanitário, e até hoje esse alvará
não apareceu na Polfcia Federal, na Justiça Federal e
em canto nenhum.
Muito beml Esse jornalista de O Globo, a que já
me referi, chegou lá no Amazonas como um bólido,
como um bólidol Estou na corregedoria; ele entra
querendo uma audiência, uma entrevista. Ele e um

°
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nisseL Eu disse: "Eu não gosto de dar entrevista, porque vocês, jornalistas, dizem o que querem, não é o
que a gente quer que vocês dlgam_ "Não, desembargador_ O senhor fica tranqüilo, porque nós não vamos
absolutamente fugir uma vfrgula do que o senhor talou." Educadamente, eu o mandei sentar e dei a entrevista. Só que ele trazia na algibeira a entrevista que
o Abdala Sahdo precisava e queria. E ele disse aqui a
V. Ex· e aos Senadores que tinha deixado a minha
entrevista aqui, no gravador, quando ele nunca delxou gravador com entrevista minha aqui. Também,
para sugestionar os Senadores. Como ele nunca velo
a uma CPI, ele quer sugestionar os senadores.
Muito beml Um domingo, V. Ex"s acreditem, O
Globo estampou a seguinte noHela: "Desembargador
acusado de beneficiar traficante" É a primeira denúncla do jornal O Globo. Não falou comigo, não publlcou a minha entrevista e publicou o que ele quis.
Vou solicitar permissão a V. Ex. para atender a
esses pedidos que me estão fazendo, O Abdala, então, como eu estava falando a V. Ex"s, o jornalista
chegou lá, colocou a mão no ombro do Abdala, e foram à penitenciária. O jornalista I:hegou à penitenclária querendo intimidar o Chicre, " diretor do presfdlo.
O diretor disse: "O senhor me desculpa, mas aqui há
um regimento Interno. Eu só POS,tO lhe atender naqullo que fala o Regimento Interno. Se o seu cliente quer
falar, muito bem. Agora, eu não posso obrigar que nanhum preso dê entrevista, porque o Regimento da
Casa não permite, embora a Lei nO 7.210 dê essa fa·
culdade, essa possibilidade de e' preso se expressar
ou dar entrevista".
Fizeram na penitenciária. Ameaçaram. Disse·
ram que tinham grampeado o;,, tHlefones do preBfdio,
o telefone da advogada. Disse' am tu'" para o Dr.
Chlcre, mas o Dr. Chicre é um 1 omem experiente, é
delegado há mais de 20 anos, é diretor do presfdio. O
diretor disse: "O senhor pode dizer o que quiser ou fa·
zer o que quiser. Eu não vou absolutamente quebrar
o Regimento Interno da Casa".
Fotografaram tudo. Pegaram esses alvarás. Vejam bem, V. Ex's, pegaram esses alvarásl E o Abdala
Sahdo vem para a CPI com as mãos cheias de alva·
rás de pessoas que ele nem conhece, de quom ele
não é advogado, que ele não podia pegar, que a Lei
de Execuções Penais não lhe permite essa audácia.
Xerocopiaram dos cinco ou seis alvarás mais
uns cinco e apresentaram aqui '12 ou 16 alvarás, di·
zendo que tinha sido assinatura do corregedor.
Mas o pior de tudo isso. O senhor sabe o que flzeram? A Polfcia Federal, sabendo que não tem competência sobre mim, como não tem competência so·
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bre nenhum ministro, como não tem competência sobre nenhum senador, pega o Abdala Sahdo, e esse
cidadão, Antonio Carlos Santos Reis, leva para a PoIfcla Federal, faz o exame grafotécnico, mandando o
Antonio Santos Reis falsificar a minha assinatura - eu
tenho todas as assinaturas falsificadas por ele, aqui -,
e comparando com a assinatura do alvará do Altamlro, que é falsificada e não é minha. Ar, expede um laudo dizendo que a assinatura não foi falsificada. E o
pior é que o Abdala disse aqui a V. Ex's que, por exclusão filosófica, na teoria da filosofia dele, se não foi
falsificada pelo acusado, a caligrafia era minha. Olha
a conclusão do leigo, do analfabeto, do mau-caráter,
do insidiosol
Mandamos fazer exame grafotécnico pela polfcia técnica e científica, o laudo está aqui. E, sem tomar mais tempo de V. Ex's, porque eu vou ficar à disposição de V. Ex's para os apartes, para as perguntas que V. Ex's quiserem me fazer, eu quero ler apenas a conclusão do laudo pericial da policia técnica e
clentrfica do Estado do Amazonas, para não tomar o
tempo de V. Ex's, porque o laudo é longo. (Pausa)
O SR_ PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Enquanto o depoente busca as suas anotações, a Presidência registra, com satisfação, a presença dos eminentes Parlamentares Francisco Garcia Atila Lins, José
Melo e Vanessa Graziotin. A Comissão se sente honrada e agradece a sua presença.
O SR_ DANIEL FERREIRA DA SILVA - Muito
bem, o laudo diz o seguinte - feito pela Polfcia Técnica e Cientrfica do Estado do Amazonas:
"Falsificação por Imitação servil."
Falsificação por Imitação servil, porque, desde o
Inicio, eu disse que a minha assinatura tinha sido falsificada. Não disse por quem. Isso que a imprensa
deflagrou, permanentemente, de que eu tinha acusado o Sr. Antonio Carlos Santos Reis, nunca o acusei.
Ao contrário, está aqui a petição do Sr. Abdala Sahdo,
que fez a representação contra ele ao Sr. Sérgio Lauria. Contra o Sr. Antonio Carlos Santos Reis. Está
aqui a petição.
O SR_ PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Eu só
pediria a V. Ex' para ler o conteúdo. V. e:x' falou que
ia ler e não leu a conclusão do laudo.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA- É laudo
falso por Imitação servil.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - É essa a
conclusão?
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Foi falsificadO.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Pois
não. Fique à vontade, então.
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O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Agora,
eu peço permissão para não ler a petição do Sr.
Abdala porque são dez folhas. Mas essa petição aqui
é dele, como advogado do Firmino, representando
contra o Antonio Santos Reis na Justiça Federal. Na
Justiça Federal não, porque ele não postula na Justiça Federal, ele postula na Procuradoria Regional da
República.
Está aqui a petição dirigida ao Exmº Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Amazonas.
Mas é muito grande, são dez folhas, jamais iria
tomar a paciência e o tempo de V. Ex·s.
Pois bem, o Sr. Abdala Sado, que vem a esta
Comissão denegrir a dignidade do Poder Judiciário e
a minha honra pessoal, isso objetiva e objetiva, advoga, é sócio de escritório, com réu condenado a oito
anos de reclusão pelo 12 Tribunal Regional Federal Amadeu Jardim. E a pena transitou em julgado e ele
continua lá, continua os dois. Antes de eu vir para cá
encontrei os dois no carro, maquinando maldade. E a
sentença que transitou em julgado, o réu continua
solto.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Mas a
culpa é de quem se o réu continua solto?
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Deixo
essa pergunta, porque todos aqui são advogados,
são juristas. Parece-me, Sr. Presidente, sem querer
agredir ninguém aqui, que o processo é da competência da Justiça Federal. Correu no 1· Tribunal Federal
Regional de Brasflla. Mas isso não foi denunciado
aqui, porque é de interesse deles, porque advoga no
escritório com ele, é sócio dele no escritório. Ele não
denunciou, não disse nada à Comissão.
O SR_ PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Mas V.
Ex' está dizendo.
Estou apenas estranhando que na Capital do
Estado do Amazonas, onde V. -Ex' é Desembargador,
V. Ex' afirma que alguém é sócio de um traficante,
condenado a oito anos, que andam juntos pela rua.
Pergunto a V. Ex" ; V. Ex' tem que dizer quem V. Ex'
julga que é responsável por alguém que, no dizer de
V. Ex', não é meu e nem de ninguém desta Comissão, como também é oportuno esçlarecer que esta
Comissão não está acusando o Tribunal de Justiça
do Amazonas, ...
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Mas
Isso eu não falei aquI!
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Não, volte e meia V. Ex' está dizendo que houve acusação ao
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas ...
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O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Mas o
Sr. Abdala sabe, Ex". Estou aqui me referindo ao acusador, não à Comissão. Ao contrário. Não ouvi, em todas as fitas, uma palavra de nenhum Senador ferindo, ou se referindo ao Tribunal de Justiça. Estou me
referindo ao Sr. Abdala Sahdo.
Vou pedir a um dos meus assessores, por favor,
para procurar aqui a sentença do Sr. Amadeu Jardim
Maués(?), transitado em julgado e que ele está sollo,
e que não foi recolhido e que é sócio do Sr. Abdala
Sahdo; os dois no mesmo escritório, no prédio de um
amigo meu.
Agora não se assuste Ex" com Isso que estou
dizendo, porque na minha terra - esta aí um Senador
que é meu amigo pessoal, militou comigo no Tribunal
vários anos - acontece muito pior do que V. Ex. está
ouvindo. Não se assuste. Isso é uma introdução que
estou fazendo.
Muito bem. Então, esse cidadão que veio aqui
acusar o Tribunal não falou isso.
Outro aspecto: o Sr. Osório, Procurador Regional da República, que é testa-de-ferro - veja o que estou dizendo para o mundo inteiro, não estou falando
só para o Brasil - veio a esta CPI sem saber nada,
porque não foi ele quem começou essa briga contra o
Tribunal. Eu o considero até, coitado, um despreparado, porque ele aceitou vir aqui para dizer o quê? Mas
ele veio porque o Procurador Regional da República
o mandou vir a CPI, para dizer o quê?
Umas das coisas que o Procurador falou: - Desembargador Daniel, membro da comissão do concurso, e o seu genro passou no concurso. Que no tribunal, só passa no concurso quem é filho de Desembargador.
Trouxe certidão do Tribunal para demonstrar a
V. Ex's que, dos 32 candidatos, passou uma filha da
Desembargadora Marenildes. A minha filha foi reprovada. A filha do Presidente foi reprovada. Filhos e parentes de outros Desembargadores foram reprovados.
Ora, como é que um Procurador-Regional da
República chega a uma Comissão do Senado Federal para mentir, para dizer o que nunca aconteceu,
para sugestionar? V. Ex' sabe que eles estavam, Inclusive, lutando para eu não vir à CPI. Os jornais do
Amazonas todos os dias davam uma nota: "Não. O
Desembargador não vai rnais à CPI, que não precisa
mais ouvir o Desembargador". Essas insinuações estão nos jornais da minha terra.
Então, por que eles não queriam que eu viesse
à CPI? Exatamente para não dizer, para não repor a
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verdade. Mas, desde o inicio, eu demonstrei a inten·
ção de vir à CPI.
V. Ex's imaginem esse problema do preso
Charles, que disse, perante a Comissão do Senado,
que a advogada, a mulher do preso e a tia do preso
teriam ido a minha casa para pagar um alvarál Imaginem a gravidade dissol Aliás, o Senador Maguito Vilela considerou tão grave essa denúncia nesta Comissão como os casos de São Paulo, de Mato Grosso e
da Paraiba. E não é para menos I Imaginem o Corregedor-Geral de Justiça, como o nome está falando,
vendendo alvará de soltura para traficantes! Sabem
por que eles colocaram a expressão "traficante internacional"? Porque a CPI do Narcotráfico está funcionando, para sugestionar a Comissão do Narcotráfico
e para a Comissão me convocar, pensando que eu
estava vendendo tráfico, que eu estava negociando
tráfico. Vejam V. Ex's que a maldade, a bandidagem
desse grupo é abominável, inominável. Aqui está a
sentença do Sr. Abdala Sahdo. Foi condenado a 14
anos. A pena baixou para oito. E esse cidadão se inscreveu num concurso, queria ser juiz. Inscreveu-se
na Ordem dos Advogados, queria advogar. O Presidente da Ordem cassou a carteira dele no mês passado. Está aqui a sentença dele.
Então, parece-me que V. Ex's, que são homens
seriissimos ... Ninguém acompanha mais a vida deste
Pais - e sei que V. Ex's a acompanham -, ninguém
acompanha mais os pronunciamentos desta Casa do
que eu, porque eu tive um irmão que passou 16 anos
nesta Casa.
.0 que quero deixar claro, eminente Presidente,
S~s e Srs. Senadores, é que não há, não houve e não
haverá nenhuma prova de venda de alvará no Estado
do Amazonas e, digo mais, em nenhum Estado da
Federação do Brasil. Não existe isso. Nunca existiu.
Agradeço a paciência de V. Ex·s. Agradeço o
convite que me foi formulado. Estou aqui de peito
aberto. Se eu não souber, eu digo a V. Ex's que não
sei, mas me coloco à disposição da Comissão, para
que V. Ex's me façam as perguntas que quiserem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Concedo
a palavra ao eminente Relator, Senador Paulo Souto,
para fazer suas perguntas.
O SR. PAULO SOUTO - Muito obrigado, Sr.
Presidente.
S~s e Srs. Senadores, eu só queria fazer uma
observação rápida, para dizer ao Sr. Desembargador
Daniel que, quando a CPI convocou algumas pessoas para depor sobre esses casos, todos esses fatos já
eram do conhecimento público de um grande número
de pessoas. Estou dizendo isso apenas para tirar tal-
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vez a Impressão que tenha deixado de que a CPI teria
agido, de uma forma ou de outra, de maneira a veicular noUelas que o senhor está classificando de falsas,
mas eu apenas estou querendo dizer que essas noUelas já eram de pleno conhecimento inclusive da Imprensa nacional. É apenas um registro para deixar
isso claro.
Sr. Desembargador, após o surgimento dessas
denúncias de liberação de alvarás para pessoas envolvidas com o tráfico de drogas, o Presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas enviou um oficio ao DIretorda Penitenciária proibindo a liberação de presos
sem prévia comunicação à Presidência, para evitar
usurpação de sua competência, segundo consta naquela oficio.
A pergunta que faço é a seguinte: por que o Presldente fez isso, se tudo estava normal, se não tinha
nenhum tipo de problema, por que o Presidente do
Tribunal de Justiça sai dos seus cuidados e envia um
oficio ao Diretor da Penitenciária dizendo o seguinte:
"Sr. Diretor, pelo presente, estou determinando,
sob pena de responsabilidade, que nenhuma liberação de preso à disposição da justiça estadual possa
ser efetuada sem que antes seja comunicada a essa
presidência, evitando-se, assim, invasão de competêncla do órgão máximo do Poder Judiciário".
Não estou, absolutamente, atribuindo nada disso a V. Ex", apenas, com é um fato que está relacionado a esses fatos que o senhor relacionou, a pergunta é a seguinte: a que V. Ex' atribui o fato de o
Presidente ter feito esse oficio?
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Meu
eminente Senador Paulo Souto, a pergunta de V. Ex·
foi maravilhosa. Só que não foi essa a colocação do
Sr. Presidente.
Nas férias forenses que se verificam no mês de
janeiro e no mês de julho - vejam bem, nas férias forenses. O Judiciário tem férias forenses no mês de janeiro e no mês de julho.
Temos no Tribunal o que chamamos de Juiz
Plantonista, como tem em toda federação, até em Roraima. Esses juizes trabalham nas férias como os únicos juizes que despacham para os cartórios. O Presidente do Tribunal fica com competência - gostaria
que V. Ex·s anotassem isso - de conhecer e de conceder liminar em mandado de segurança em habeas
corpus, só no periodo de férias. Estou aqui com a
certidão do Tribunal, dizendo que o Tribunal nunca falou Isso, e não falou mesmo. Se for possivel, peço ao
meu advogado, ou a um dos assessores que, por
gentileza, procure aqui as certidões a esse respeito.
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O que fez o Sr. Osório? Brigou com o Presidente
porque queria transformar o Tribunal em órgão de
consulta, e o Presidente disse: Olha, Procurador, o
Tribunal não é órgão de consulta, como o Supremo
Tribunal não é órgão de consulta. Ouvi os senhores
comentando isso aqui, Inclusive todos sabem disso,
aqueles que lidam na letra juridica sabem. Só nas férias forenses o Presidente fica com o poder de conhecer de liminar em mandado de segurança e habeas
corpus. V. Ex' sabe que o habeas corpus é uma
medida célere.
No tempo do João Sem-terra, em 1215, já se levava o preso na presença do rei, da autoridade, para
ser liberado. Então, V. Ex's têm exemplo aqui dentro,
das próprias comissões da Casa, onde o Ministro Sepúlveda Pertence se reuniu exatamente para conceder um habeas corpus de madrugada.
É essa a interpretação e foi isso que aconteceu.
Não sei se respondi satisfatoriamente a pergunta de V. Ex'.
O SR. PAULO SOUTO - Desculpe, mas não
entendi bem. O que estava acontecendo de anormal
que determinou que o Presidente fizesse essa ordem
expressa para o Diretor da penitenciária?
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - O que
estava havendo de normal é que o Tribunal estava de
férias e o Desembargador de férias não fica no Tribunal, é só o Presidente e eu na corregedoria. Não sei
se V. Ex' gostaria e me daria o prazer só de ler a certidão - o Presidente emitiu porque vim com provas materiais, não vim aqui fazer discurso.
O SR. PAULO SOUTO - Então, esse oficio que
li não é verdadeiro? Não estou atribuindo, não fiz relação nenhuma, Desembargador. Não fiz relação nenhuma, apenas estou perguntando o que teria levado
o Presidente a fazer esse oficio ao Diretor da Penitenciária, é só isso.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - V. Ex'
sabe o que é? É que no periodo de férias como fica só
o Presidente, vou dizer Isso aqui porque estamos
numa Casa do povo. Falsificavam assinatura do Corregedor para fazer mandado de despejo, para cobrar
custas, para liberar presos.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - A CPI tinha que existir mesmo, porque se chega a um ponto
desse, tenha a paciência, isso já furou tudo. Quer dizer, falsificam alvará de soltura, acusação, agora o
senhor está falando que falsificam mandado de despejo, que falsificam tudo. E dizer que a CPI está errada, positivamente ...
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Não,
não disse que a CPI está errada, nunca falei isso.
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Mas está
dizendo que CPI expõe todo mundo, que a CPI acontece e faz.
Bom, vamos ser objetivos, continua com a palavra o eminente Relator e V. Ex' para responder, objetivamente, as indagações formuladas pelo eminente
Relator.
O SR. PAULO SOUTO - Quando o senhor se referiu a esse laudo efetuado pela policia do Amazonas
sobre uma falsificação, objeto dessa controvérsia ...
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Sr.
Altamiro Mitoso.
O SR. PAULO SOUTO - Quer dizer que o senhor se referiu sobre o Altamiro Mitoso?
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - E o
Altamiro Mitoso, que foi o alvará discutido de falsificação.
O SR. PAULO SOUTO - Então, o problema relacionado à falsificação, até mesmo pelo que li no depoimento que o senhor prestou numa comissão, parece-me que alguma coisa relacionada ao STJ, chegou a dizer que, inclusive, o próprio Ministério Público
Federal tentou confundir um pouco quando disse que
a falsificação seria além do caso do Mitoso, ele confundiu um pouco, dizendo que seria quanto ao preso,
um outro preso, e o senhor teria dito que conhece .. .
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Charles .. .
O SR. PAULO SOUTO - Que o senhor conhece
de falsificação é exatamente com referência ao Altamiro Mitoso, não é isso?
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - É porque foi só o que existiu.
O SR. PAULO SOUTO - Eu acho, e ai, Desembargador Daniel, quero neste momento, muito mais
do que fazer qualquer tipo de acusação, quero que fique muito claro isso ...
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA- Fique à
vontade e pergunte o que V. Ex' quiser.
O SR. PAULO SOUTO - Quero muito mais contar com sua colaboração.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - V. Ex'
conta e quero que o Presidente não se aborreça com
a minha contribuição à Casa, porque estol.! aqui e
posso sair daqui até amanhã. Quero responder as
perguntas de V. Ex".
O SR. PAULO SOUTO - Quero deixar claro que
o que desejo com isso e falo isso, como aliás tenho feito na CPI, e tenho contado com a colaboração de todos os meus companheiros, o Presidente, etc., e, graças a Deus, temos levado esta CPI a bom termo. Foi
desde o princípio, mas hoje mais do que nunca, é
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uma Comissão acreditada porque tem feito este trabalho com seriedade.
..
Tomamos alguns alvarás originais na penitenciária do Amazonas, alvarás de solturas, assinados
por V. Ex' e submetemos esses alvarás ao exame
grafotécnico da Policia especializada nisso, da Policia Federal. Quero dizer que os resultados desses
exames nos surpreenderam muito porque tudo que
se falou de falsificação de alvará, se referia ao caso e o senhor acabou de confirmar - do Altamiro Mitoso.
Entretanto, dos 16 alvarás, me parece, que foram encaminhados para a Policia Federal aqui - e ai quero
dizer que a CPI não está fazendo nenhuma conclusão, está usando conclusão alguma, está usando um
laudo que lhe foi fornecido pela Policia Federal.
Nós tomamos como surpresa que o resultado
desse exame indicou - nada menos do que seis laudos foram dados - que a assinatura não era de V. Ex'
Então, eu acho que esse fato é um fato extremamente
grave, porque, afinal de contas, são processos até referidos por V. Ex' nos depoimentos - o senhor faz referência, por exemplo, a um desembargador do Amazonas, mas a pedido do STJ. São referidos no depoimento, são processos que o senhor Intervém, às vezes, antes e depois e que a Policia Federal dá o alvará como falsificado.
Então, além da gravidade dessa abundância de
falsificação, o que nós não conseguimos entender
bem é que num determinado processo há um alvará
que a Policia Federal, através de um exame, considerou falso e há intervenções anteriores e posteriores
no processo normais, também com assinatura de V.
Ex' - confesso que essas antes e depois nós não periciamos, mas são processos que são referidos por V.
Ex'. Inclusive, aqui, nesse depoimento, por exemplo ... Os casos que foram citados, apenas aqueles
que o senhor citou ... Por exemplo, no próprio caso do
Charles Roosevelt, a assinatura do alvará que permitiu a soltura e que estava em poder da penitenciária
do Amazonas foi dada como assinatura falsificada. O
caso do Sr. Wallace Menezes de Sousa, que também
está citado aqui: também foi considerada falsificada a
assinatura do alvará. O mesmo ocorre no processo
do Sr. Edmilson Reategue Cruz (?). V. Ex' demonstra
que tem conhecimento desses processos, refere-se a
eles em seu depoimento. Quero deixar claro que os
alvarás que nós periciamos e que estavam em poder
do diretor da penitenciária foram considerados pela
Policia Federal como falsos. É sobre isso que peço
uma explicação.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - O senhor quer uma explicação a respeito dessa dúvida?
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O SR. PAULO SOUTO - Claro. É Isso o que estotrso!icitàndo a V. Ex'.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Srs.
Senadores, faz um ano que eu estou na Corregedoria. O mandato na Corregedoria é de dois anos. De todos esses fatos que vieram à lume, nenhum deles foi
praticado na minha administração. Esse caso do funclonário...
O SR. PAULO SOUTO - Do Antônio Carlos.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Do
Antônio Carlos. Esse cidadão nunca foi funcionário
da Corregedoria. Nunca. E não há registro dele na
Corregedoria. Ele é funcionário do Tribunal de Justiça
do Estado do Amazonas em cargo comissionado. Vejam bem: quando apareceu essa notícia - que não foi
na Corregedoria -, nós abrimos sindicância e, incontlnenti, abrimos inquérito administrativo. Nós o suspendemos por trinta dias e, depois, por mais trinta dias, e
no processo só falta o parecer final.
Houve mais dois casos de funcionários humildes que nós colocamos para fora do Tribunal. Eles
falsificaram a nossa assinatura para praticar um despejo durante as férias forenses, algo que a lei de
Organização Judiciária não permite. Nós mandamos
periciar: nenhuma das assinaturas era do corregedor.
Dois funcionários foram demitidos, eram funcionários
de limpeza geral ou algo assim.
Então, não é o problema...
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Mas o
senhor está falando em ação de despejo...
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Ele
conseguiu fazer uma ação de despejo com assinatura
falsificada.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Não, só
estou perguntando...
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Estou
dizendo a V. Ex·...
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - O que
vem confirmar o que V. Ex' falava: que lá está acontecendo de tudo.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Eu disse a V. Ex'.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - É o que
V. S' está falando. Pois é.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Eu disse a V. Ex' e digo no plenário do Tribunal e em qualquer tribunal do mundo. V. Ex' quer mais alguma expllcação sobre isso?
O SR. PAULO SOUTO - Não, deixa ver se...
Quero deixar claro que não estou me referindo ao alvará de soltura de Altamiro Mitoso, que é o que era
conhecido, que foi falsificado, que a Polfcia Federal já
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tinha feito uma perícia sobre a falsificação, etc_ Então,
esse era o caso de alvará falsificado. Estou me referindo a outros cinco alvarás, todos assinados por V.
Ex', que foram submetidos à perícia na Polfcia Federal e que foram também colocados como falsificados.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Mas
enlão não foi assinada por mim, Ex'. Se dá como falsificada, não assinei.
O SR. PAULO SOUTO - Bem, mas quero dizer
que o senhor...
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Não
assinei.
O SR. PAULO SOUTO - Então, isso é importante. Mas quero dizer que são processos que o senhor demonstrou um certo conhecimento, que fala
sobre eles normalmente, que interveio no processo
depois da assinatura do alvará, e que em nenhum
momento fala sobre falsificação. Então, estou dando
o exemplo por aqui. O caso do habeas corpus em favor do Charles Roosevelt, que esse que está considerado, que houve dinheiro pago, etc, em nenhum momento ... O que estou estranhando é o seguinte: um
caso tão complicado como esse, em que o senhor
chega a ser até acusado, como falou aí "irresponsavelmente por alguém", de ter recebido ...
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Vinte e
um mil reais.
O SR. PAULO SOUTO - Enfim, dinheiro, etc. E,
no entanto, o alvará está dando como falsificado. Mas
tem intervenções de V. S' antes e depois. Então, é
um processo que o senhor tinha conhecimento e que
a polícia deu esse alvará como falsificado. O mesmo
caso para Erasmo Jorge Leitão de Assunção, o mesmo caso para Wallace Menezes de Souza, para
Admllson Cruz e para Marco Antônio da Silva. Então,
são vários processos. E eu não sei se o senhor está
entendendo, além da falsificação ... O senhor pode
até dizer: "Não, eu despachei esses processos realmente". Eu tenho até alguns aqui que eu poderia ...
O SR. DANIEL FERREfRA DA SILVA - É. V.
Ex' pediu cópia de todos os processos.
O SR. PAULO SOUTO - Então. Esses processos aqui, eles têm aparentemente despachos de V.
S', e o alvará, que está em poder da penitenciária, dá
uma assinatura falsificada. E logo depois, no mesmo
processo, tem outras intervenções: despachos normais de distribuição, etc, de ... Enfim, despachos comuns no processo, de V. S' novamente.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - V. Ex'
me permite dar uma explicação a respeito disso?
OSR.PAULOSOUTO-Aprimeiracoisaaquié
a seguinte ... Talvez a primeira pergunta que eu de-
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vesse fazer é a seguinte: o senhor realmente assinou
os alvarás de soltura, por exemplo, do Wallace? O senhor assinou o alvará de soltura do Charles Roosevelt? O senhor assinou o alvará de soltura do Admilson? Do Marco Antônio? Não estou me referindo ao
caso do Altamlro Mitoso, que esse é um caso que nós
já estamos considerando conhecido, falsificado, etc_
Mas esses outros todos que_..
O SR_ PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Um minuto. V. S' veio como advogado e sabe que não pode
intervir. V. S' se dirija à Mesa, por favor.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Sim,
qual a pergunta que V. Ex' queria fazer?
O SR. PAULO SOUTO - Em primeiro lugar, estou perguntando, por exemplo: o senhor, em seu depoimento, tanto no Amazonas, a pedido, parece-me,
do STJ, referiu-se a alguns desses casos que estou
citando aqui. Em nenhum momento falou que esses
alvarás eram falsificados. E surpreendentemente
para nós, os alvarás que obtivemos na penitenciária
estão falsificados. Quer dizer, é como se o senhor...
Veja bem, não estou afirmando. É como se o senhor
participasse normalmente de um processo desse
tipo ... Porque o que eu estava esperando é que o senhor dissesse o seguinte: "Não, eu não sei desse processo, eu não conheço esse processo, eu não assinei
esse alvará". Mas o senhor já se referiu a eles aqui
normalmente. Referiu-se a eles normalmente. Por
exemplo...
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Em
meu pronunciamento agora, não, Ex'.
O SR. PAULO SOUTO - Olha aqui, só um minutinho.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Não
me referi a nenhum desses processos que V. Ex·...
O SR. PAULO SOUTO - É. Mas aqui está, por
exemplo, um depoimento de V. S' no dia 9...
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - No depolmento.
O SR. PAULO SOUTO - No dia 9 de junho, perante ... Na presença do Desembargador Manoel Glacimar Melo Damasceno...
O SR. DANIEL FERREIRA DA SiLVA - Exatamente.
O SR. PAULO SOUTO - ... deslgnado pelo MInistro Sálvio de Figueiredo Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça.
Então, nesse depoimento, por exemplo, sobre
um dos casos aqui...
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Do
Altamiro.
O SR. PAULO SOUTO - Não, não.
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - O caso
de Altamlro é outra coisa.
O SR. PAULO SOUTO - Não estou discutindo o
caso do Altamlro. O caso do Altamiro está resolvido.
O SR_ PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Peço a
V. Ex' para aguardar. Depois V_ Ex' terá o tempo que
quiser para responder à pergunta.
O SR. PAULO SOUTO - Estou me referindo
aos outros casos citados aqui. Por exemplo, no caso
do Charles Roosevelt, V. Ex' se refere a ele e em nenhum momento diz Isso. E aqui está dito, por exempio: "Quanto a Admllson Reategue Cruz", deixe-me
ver se esse é um dos que estão ... É outro também
que está dado como falso. "O mesmo foi condenado e
está cumprindo pena na penitenciária Desembargador Vidal Pessoa". Então, V. Ex' se refere normalmente a esses processos: José da Silva Lucas. Não,
esse não está falsificado. Mas o Alex Menezes.
Então, refere-se normalmente e em nenhum momento Isso aflorou da falsificação desses alvarás, em processos de que V. Ex' participou.
Em alguns, há intervenções no processo de V.
EX' posteriores ao alvará que foi falsificado ou que,
pelo menos, cuja cópia que está na penitenciária,
para que eu seja preciso, foi falsificada.
Então, esse é um assunto que realmente não
tem explicação. Não estou fazendo nenhum tipo de
acusação a V. Ex'. Estou estranhando, primeiro, a
freqOência muito maior do que até então se linha
aventado em todo esse caso. E, mais grave do que
isso, em alguns processos, uma intervenção antes e
depois de V. Ex'. A não ser que todas essas intervenções no processo também sejam falsificadas.
Agora, não sei, por exemplo, por que é que num
processo em que V. Ex' participou antes e depois haveria esse alvará falsificado. Por que a assinatura haveria de estar falsificada?
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Senador Paulo Souto, V. Ex' me pegou aqui de surpresa.
Nem eu sei que esses alvarás são falsificados. Eu
não sei. V. Ex' está me surpreendendo. Não sei.
Acabei de dizer a V. Ex's, primeiro, desembargador trabalha com assessor. Desembargador não vê
um advogado. É o assessor que leva o processo já
trabalhado para o desembargador. Mas me permito
lembrar a V. Ex's que, antes de ser Corregedor-Geral
de Justiça do Estado do Amazonas, fui Vice-Presidente do Poder. Estou citando a V. Ex' que
esses processos não foram Instruidos, instaurados e
procedlmentados na minha gestão.
Acabei de citar a V. Ex' que dois funcionários
em periodo de férias falsificaram a minha assinatura e
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de outra autoridade, que não me lembro assim de cor,
para fazer o despejo em parlodo forense, que a lei
não permite.
Citei o caso do Altamiro, que foi o único alvará
que questionei. E V. Ex's aqui sabem que só questionei o alvará do Altamiro. Agora, V. Ex' me pega de
surpresa dizendo que...
O SR. PAULO SOUTO - Não.
O SR_ DANIEL FERREIRA DA SILVA _ Não,
porque não conheço, não sabia disso. Não sei. Até eu
estou admirado, porque não conheço. Não posso
acusar e jamais um desembargador viria aqui acusar
A, B ou C.
Esse problema do Altamiro, por exemplo, que já
está descartado, que V. Ex' já sabe que foi falsificado, como é que falsificaram? Uma assessora, Sr. Presidente, num dia tumultuado de expediente, com um
monte de despachos desta altura, presumi que ela tivesse pego o expediente e colocado embaixo dos
processos. Eu estava, eventualmente, na Presidência. Quando o Presidente chegou, questionei para
ele: Olha, presidente, não assinei esse alvará, não é
minha essa assinatura.
Ele mandou chamar a secretária - são oito ou
dez secretárias na presidência -, e ela negou, chorou
copiosamente na minha frente, que jamais faria isso
comigo, que não era ela a falsificadora. E agora foi
constatado que é uma falsificação servil, grosseira.
Nós no Tribunal ficamos em Câmaras. Por
exemplo, fui presidente da 4" Câmara Criminal por
quatro anos. Fui vice-presidente do Tribunal e sou
corregedor atual. Processos que há cinco anos tramitam no Tribunal e que vêm para sua mão, que você
não conhece nem um ato, nem um procedimento do
processo, você coloca recebido no estado em que se
encontra e continua o procedimento. Mas confesso a
V. Ex's que me surpreendeu esse número de alvarás
falsificados, porque os alvarás, os processos funcionam nas Câmaras e é o presidente da Câmara que
despacha, despacha, despacha, até outro presidente
entrar para dar continuação ao trabalho dele.
O SR. PAULO SOUTO - Muito bem. Não vou,
de forma nenhuma, submeter aqui, acho que isso não
esclareceria absolutamente nada a esta CPI, não é
nosso propósito fazer e não vou submetê-lo ao constrangimento de abrir um processo para mostrar coisas que estão assinadas antes e depois, etc .. Acho
que não é o caso. Vou pedir apenas que esse assunto
que abordamos aqui seja, naturalmente, objeto de
uma preocupação de V. Ex' e de uma resposta a esta
Comissão Parlamentar de Inquérito, ainda na sua
época. Espero que V. Ex' possa fazer isso nos próxi-
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mos dez dias. Não se trata de depoimento, eu queria
que o senhor fizesse aqui - não sei se isso é uma coisa própria, enffm - uma justificativa a respeito desse
assunto que foi levantado aqui neste momento, que o
s.enhor disse que é uma surpresa, e que para nós
também foi uma surpresa, principalmente por este
fato: não é simplesmente uma falsificação, mas uma
falslffcação dentro de um processo que, aparentemente, teria sido um processo normal. Quero dizer
que estou me louvando aqui nesse exame que recebi
da Policia Federal.
O exame que foi feito é o seguinte: os alvarás foram conseguidos na penitenciária e a comparação
com a assinatura de V. Ex' foi feita por meio de duas
portarias que nos foram enviadas pelo Tribunal de
Justiça do Amazonas.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Muito
bem. Estou proposto a dar uma resposta à Comissão
e a V. Ex' de maneira ética.
O SR. PAULO SOUTO - É claro, como, aliás, a
Comissão tem se comportado até aqui.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Digo a
V. Ex' e a todos os Senadores que eu fui pego de surpresa por esta declaração que a Policia Federal encontrou seis alvarás falsificados. Então, os senhores
já devem estar mencionando que o problema de falsificação no Tribunal não foi na minha gestão. O alvará
que foi falsificado - e que chamei o presidente, denunciei, mandei fazer exame grafotécnico e foi provado que é falso - foi o de Altamiro Mitoso Câmara Filho.
Esses alvarás, os processos vêm de outras gestões. No mundo de expediente como tem a presidência, como tem a corregedoria - não vou negar isso a
V. Ex·s -, pode acontecer - porque aconteceu o do
Altamiro, aconteceu o dos dois funcionários - de alguém se aproveitar desse acúmulo de expediente e
praticar um ato de deslealdade. Pode acontecer.
Pode acontecer em qualquer lugar. Você que tem
uma responsabilidade muito grande de expediente,
você que assina, porque no Tribunal o presidente e
corregedor muitas vezes têm de assinar sem ler, porque, se o senhor ler tudo o que tem lá não despacha
nada, despacha três, quatro expedientes por dia.
Então, o superior está sujeito a essas maldades, Eu
não nego a V. Ex'.
Agora, eu não posso, veja bem, não é do meu
feitio acusar ninguém desses seis alvarás porque não
tenho conhecimento, porque não conheço. Disse a V.
Ex" que fui pego de surpresa porque para mim o alvará falsificado é do Altamiro. Quando V. Ex' me falou
de vocês eu me assustei porque eu não conheço
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como corregedor. Agora todos V. Ex·s sabem que
isso pode acontecer. Agora o interessante é nós
abrirmos inquérito e provar, e saber, e descobrir
quem fez essa falsificação. Eu fiz isso no caso do
Altamiro. Está aqui o processo terminado.
Nenhum de nós está escape dessas ciladas administrativa, nenhum de nós. Agora não vou acusar,
perante esta Comissão nenhum funcionário, nenhu·
ma secretária...
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Permlta-me V. Ex'. Tem V. Ex' conhecimento de outro colega seu, desembargador que alguém tivesse se aproveltado do que V. Ex' falou., em ação de despejo e tal
e tivesse aproveitado para falsificar a assinatura dele
também?
O SR DANIEL FERREIRA DA SILVA - Olha,
eu conheço dois casos: Um aconteceu com o desem·
bargadorAragão, em matéria de expediente também.
Ele era Presidente, um monte de expediente, assinou
um documento, que eu não posso dizer a V. Ex's o
tipo de documento. Parece que era até de um preso,
uma liminar, um processo de um grande traficante em
Manaus. Quando ele sentiu que tinha assinado o do·
cumento, revogou a liminar e chamou a secretária e a
censurou porque ela trouxe um documento para ele
assinar que não tinha conhecimento.
Em outros casos, e eu sou ponderados para cl·
tar casos porque às vezes você cita um caso e não
você cita, o Desembargador Eusimar parece que
também teve um problema desse com um funcioná·
rio ...
O SR. MAGUITO VILELA - Antes deste casos
Isso é importante?
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Não. o
Desembargador Eusimar. Eu confesso a vocês que
não sei detalhar em qual foi o caso. Isso eu peço reserva e peço desculpas a V. Ex'
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Reserval
Está V. Ex' falando para o Brasil e para o mundo are·
serva tem que ter V. Ex' no que fala se quiser ter.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - É por
isso que eu me reservo o direito de não falar, seu eu
não sei não falo. Eu soube do fato, agora não conhe·
ço a notfcia.
O SR. MAGUITO VILELA - Sr. Presidente e Sr.
Relator, permita·me a intervenção.
O SR. PAULO SOUTO - Pois não, Sr. Senador.
O SR. MAGUITO VILELA - Eu acho que essa
afirmação de V. Ex', com o maior respeito ela vai surpreender o Pars todo, porque o alvará é uma peça di·
ferente no processo, o alvará não é uma peça co·
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mum, ela é diferente sob todos os aspectos e é talvez
a peça mais cobiçada dentro de um processo.
O Sr. Presidente foi promotor de justiça e sabe
disso, eu sou advogado sei disso, o Sr. é advogado
sabe disso. É muito ditrcil passar por um juiz ou desembargador um alvará despercebido. Agora ar nós
já sabemos de seis casos e V. Ex' diz de mais dois
casos e isso vai surpreender o Brasil todo.
Muito obrigado.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA- Sem In·
terromper. Só tem uma correção no que V. Ex' disse.
O alvará de soltura é um documento assinado pelo
magistrado, mas ele pode ser falsificado por qualquer
um, como está ar falsilicado.
O SR. MAGUITO VILELA - Mas o magistrado
da fé na hora. O magistrado que não percebeu um ai·
vará falsificado de um processo, pelo amor de Deus.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Ah,
mas o alvará não é o magistrado que cumpre Sena·
dor.
O SR. MAGUITO VILELA - Mas é ele que assl·
na e depois dele despacha nos autos.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA- Alguém
pode assinar por ele e quem vai cumprir esses alvará
na penitenciária é a oficial de justiça no Tribunal, nino
guém vê mais o alvará. Ela é que leva para a peniten·
clária para ser cumprido o alvará. Não vejo mais o ai·
vará. Essas questiúnculas ...
O SR. MAGUITO VILELA - Não, ele é incorpo·
rado ao processo, depois ele é ...
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - O que o
Senador está falando é que em casos em que o preso
foi solto com alvará falsificado ou não, V. Ex' despa·
chou neste processo. Portanto sabia se estava solto
ou não é a indagação.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA- Eu poso
so até ter despachado e o processo ter passado para
outro desembargador, ou por férias, ou por licença,
ou por viagem ...
O SR. PAULO SOUTO - O importante é que pri·
meiro nós vamos passar·lhes as Informações para
que o senhor possa verificar tudo que foi dito aqui.
Mas essa CPI precisa de uma explicação do tipo:
"olhando isto, digo que falsificaram realmente" ou
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Pelo
olhar, você não diz; só pela perrcia técnica.
O SR. PAULO SOUTO - Eu não. Estou falando
do senhor.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Mas eu
mesmo tenho que mandar fazer perrcia técnica.
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O SR. PAULO SOUTO -.Está certo. Mais importante do que isso é dizer se o senhor participou,
pelo menos em alguns deles, antes e depois disso.
Isso me parece a coisa mais Importante.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Eu não
quero ficar contestando muito, porque eu sou Presldente da Comissão. O alvará de soltura é conseqüên:
cia de uma decisão.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Conseqüêncla de uma decisãol.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Se é
conseqüência de uma decisão, então V. Ex" sabe se
assinou ou não e, via de regra, em habeas corpus
onde há liminar, de quem a proferiu, é dentro de uma
sentença. O alvará é conseqüência de uma decisão.
Logo, para eu dizer se naquele alvará a assinatura é
minha ou não, basta eu conhecer a minha decisão.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Não é
pela decisão. É pela assinatura. A decisão não tem
nada com a assinatura, Ex". Quem falsificou esses
seis alvarás ai não tem a minha decisão.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Mas é
que nos processos têm a decisão de V. Ex".
O SR. PAULO SOUTO - O que eu quero dizer é
o seguinte: o senhor pode simplesmente Invalidar
isso, Desembargador, examinando isso?
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) ~ Nos processos têm despachos e até liminar de V. Ex".
O SR. PAULO SOUTO - Simplesmente dizer:
eu não sei porque foram falsificados. Simplesmente
dizer isso. Isso ai aparentemente passaria a ser até
um assunto sem importância. É por isso que eu estou
conduzindo isso com multo cuidado. Não estou lhe fazendo nenhum tipo, desde o principio ... O que nós
queremos é uma explicação disso, porque Isso pode
levar a desdobramentos que nem o senhor conhece
dentro desses fatos e dessas circunstâncias.
Embora o senhor tenha dito que todos são juristas, eu não sou. Sou geólogo .0 Dr. Geraldo é médlco. O Carlos Wilson é economista. O Senador José
Eduardo Dutra também é geólogo. De modo, poucos
aqui são juristas. Não somos nós; de forma nenhu·
ma... Aqui está o nosso Presidente que vale por todos
nós e que realmente pode compensar isso.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) -Eu me
esforço por ser advogado.
O SR. PAULO SOUTO - Esta Comissão teve
muito cuidado no sentido de colocar em dúvida ... Trata-se apenas de conhecer a opinião de V. Ex'.
O SR. MAGUITO VILELA - Eu gostaria de mais
uma vez interferir dizendo o seguinte: um alvará num
processo é quase como um geólogo procurar ouro
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numa determinada região. É verdade. O geólogo,
quando está procurando alguma coisa, encontra o
ouro. O alvará é o ouro que o advogado encontra para
o seu cliente. É a peça mais Importante. Ninguém
pode desconhecer um alvará - nem desembargador,
nem Juiz, nem as partes. Isso porque é o alvará realmente é o que val. ..
O SR. PAULO SOUTO - Eu só quero aproveitar
para dizer que uma das causas da queda do preço do
ouro, Senador Magulto Vilela - só para tornar o ambiente um pouco mais ameno -, foi uma grande fraude
que aconteceu em determinado país em que se salgou uma mina. Para se salgar uma mina o sujeito vai
lá e faz uma amostragem fraudulenta e injeta algo lá.
Ai anunciou que tinha uma mina de milhões de toneladas. Essa noticia veio e realmente - não foi a principai - mas foi uma das causas em determinado momento. Foi um relatório falsificado.
Desembargador, eu quero apenas ouvir uma
opinião. Eu tenho visto que o senhor foi duríssimo
com relação à lei dos crimes hediondos. Se o que os
jornais disseram foi exato, o senhor disse que foi uma
lei publicada por um Pais de incompetentes e que
essa lei dos crimes hediondos...
O SR. DANIEL FERREfRA DA SILVA - Com
permissão, onde o senhor está lendo isso onde?
"Incompetentes"?
O SR. PAULO SOUTO - Eu falei onde eu 11. Eu
estou lendo numa entrevista num jornal.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Mas se
o senhor for analisar os jornais deste Pais, então este
Pais Já acabou há multo tempo.
O SR. PAULO SOUTO - Então, tudo bem, o senhor simplesmente não disse isso. É só me dizer...
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Não
vou afirmar uma coisa que o jornal escreveu há um,
dois ou três meses. O computador é que faz isso. Não
posso lembrar·me de expressões que A Critica, O
Jornal do Commercio, O Jornal Amazonas fazem a
meu respeito. O computador é uma coisa. O homem é
uma outra.
OSR. PAULO SOUTO- Estou sendo muito cuidadosono que estou perguntando, Dr. Daniel. Estou
dizendo que Isso é uma coisa que estou colhendo dos
jornais. Se o senhor disser que não disse isso, eu não
prossigo.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Mas,
Senador, não gosto de dizer uma coisa sem eu ter
certeza material. Para ter uma idéia, tenho uns cinco
livros de um jornal que escreveu sobre essa matéria,
Jornal do Amazonas, e eu não posso gravar cinco vo-
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lumes porque a única coisa que eles escreviam no
jornal era sobre esses fatos.
O SR. PAULO SOUTO - Estou só perguntando
isso, Desembargador, com a maior tranqüilidade.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Fique à
vontade, tranqüilo.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Há uma
entrevista num jornal. V. S· confirma se deu a entrevista ou não. V. • deve ter dito o que falou ou não.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA _ Mas
espera ai, Sr. Presidente. A entrevista é uma coisa,
afirmar o que está ai é outra.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet ) -V. S.
nega o que o jornal disse? Se nega, acabou. Ninguém
está falando que o jornal é verdadeiro ou não.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA _ Se é
para negar de maneira Inconsciente ou sem a verdade verdadeira, posso dizer que não disse Isso, só que
não é do meu feitio. Eu sou um jurista, sou um desembargador. Se eu disser para V. Ex· que Isso foi verdade, é verdade. Por exemplo, ele me pega com os seis
alvarás falsificados. Mas onde é que vou sÇlber quem
falsificou esses alvarás?
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - A pergunta é a seguinte. O jornal tal... Se V. Ex· disse Isso
que ele está perguntando... Está perguntando se disse ou não para o jornal.
O SR. PAULO SOUTO - Sr. Desembargador,
fiz uma introdução, dizendo que eu não la entrar,
como não vou entrar em nenhuma discussão para saber se a lei é boa ou ruim. Apenas para saber a opinião do senhor, como é o senhor. Como esses fatos
envolveram muito essa questão da Lei dos Crimes
Hediondos, senti que o senhor, se for verdade o que
está escrito aqui, eu diria, quis desclassificar essa lei,
porque o que está escrito aqui, numa entrevista de
perguntas e respostas é o seguinte, uma das respostas do senhor é a seguinte: Hoje, nenhum Tribunal do
País tem orientação para aplicar a Lei nº 8.072, §2º,
porque ela é inconstitucional, é ilegal, porque fere o
Código Penal e fere a Constituição. Qual seria a esperança do preso, se ele não tivesse o direito de progressão no regime? Adiante diz: "A Lei dos Crimes
Hediondos foi uma lei pUblicada por um Pais de Incompetentes, e eu estou usando um Pais de competentes, porque essa Lei, a nº 8.072, era uma lei draconiana", e tal e tal.
Então, como essa é uma lei que o Supremo Tribunal Federal, a quem todos devemos multo respeito,
numa decisão, considerou que é uma lei de Inteira validade jurídico-constitucional, impõe ao traficante de
entorpAGAntes, sem qualquer exceção;o cumpri(TIen-
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to Integral da pena em regime fechado, apenas, como
há essa opinião, que achei muito forte de V. Ex', quis'
saber sua opinião sobre Isso, se realmente é essa a
opinião que o senhor tem sobre a lei
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Senador Paulo Souto, eu trouxe um trabalho feito por um
professor catedrático de Direito Penal e eu gostaria
de lembrar a V. Ex" que não temos súmula vinculante
no Pais. A opinião do Supremo não é a minha opinião
e nunca foi, porque essa lei, não é preciso ser jurista,
e vou colocar a V. Ex·s. O art. 33 da Lei n· 7.209, nos
seus §§ 1·, 2· e 3º, criou o sistema de progressão de
regime, e hoje a polftlca criminal na França, na Itália,
na Alemanha, no Brasil, e se V. Ex's querem que eu
vá mais além, até no México, hoje, a polrtlca criminal
nãoé manter o homem atrás das grades. Temos 155
mil presos comendo à custa do Governo Federal. A filosofia do Direito Penal ...
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Não vamos doutrinar aqui, Excelência. Sr. Relator, vamos
mudar o assunto. AI vou pedir permissão a V. Ex',
porque, se entrarmos aqui em questões doutrinárias
de direito, Imagine onde vamos parar. Vamos para
questões objetivas, que são as que Interessam à Comissão Parlamentar de Inquérito.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Então,
peço desculpas a V. Ex·, mas não posso responder à
pergunta do Senador.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Pode
responder se deu ou não a entrevista.
.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Sr. Presidente, quero fazer um brevlsslmo comentário sobre
Isso.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Pois
não.
O SR •. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Qualquer
magistrado tem o direito de ter opinião sobre qualquer
lei, mas nenhum magistrado pode tomar decisões
que firam a lei, .em funçãode considerá-Ia errada ou
certa. Isso é o óbvio. A opinião é livre, não só de magistrados, mas de qualquer cidadão; contudo, o magistrado, a quem cabe aplicar a lei, não pode tomar
decisões que firam qualquer lei em função de que sua
opinião sobre ela seja de que é errada.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Senador, permita-me um aparte, por favor.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Se fosse
alguma coisa que Interessasse ao mérito, tudo bem;
mas as considerações estão feitas, o Sr. Relator fez a
pergunta, a meu ver V. Ex' respondeu, o Senador
José Eduardo Dutra fez considerações, e vamos à
parte objetiva.
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Com ,a palavra o eminente Relator.
O.SR. PAULO SOUTO - Desembargador Daniel, outro assunto que foi objeto de muitas discussões
durante a CPI foram as chamadas correições parciais, que V. Ex' utilizou para conceder progressão de
regime a pessoas eventualmente envolvidas com crimes relacionados a drogas. Não vou perguntar se V.
Ex' fez Isso, porque efetivamente fez. Temos aqui alguns casos de correição parcial. Então, sendo um assunto que parece extremamente discutido ou discutrvel, queria que V. Ex' pudesse rapidamente explicar a
esta Comissão os fundamentos utilizados para, por
meio desse mecanismo de correições parciais, naturalmente no exercício de seu cargo de Corregedor,
praticar os atos que V. Ex' praticou.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Eu disse a V. Ex' que vim à CPI do Judiciário de peito aberto. No entanto, se um Senador faz uma insinuação ou
diz uma coisa que tem de ter uma resposta - educada, mas tem de ter -, peço permissão a V. Ex' para
discordar de eu não usar da palavra para citar a doutrina, a jurisprudência e o pensamento dos tribunais.
Por exemplo, o Senador Eduardo disse que o
juiz não pode deixar de aplicar uma lei. Não vou mais
me referir, porque o Presidente não me deu a palavra
com respeito a V. Ex'.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Eu disse
que o magistrado não pode tomar decisão que vá
contra a lei. Foi isso o que eu disse.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Senador, desculpe-me, porque não vim para cá polemizar,
vim para cá explicar; mas essa sua orientação, hoje,
está superada no tempo e no espaço; mas não vou
discutir absolutamente esse problema, porque já estou aqui com o Senador Paulo Souto.
Diga, Senador.
O SR. PAULO SOUTO - Vou repetir o que pedi
a V. Ex'.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Ahl Sobre a progressão de regime.
O SR. PAULO SOUTO - Não, sobre as correições parciais que foram utilizadas.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Progressão de regime foi uma correição parcial. Anotem
V. Ex's o seguinte: a progressão de regime, nos termos do art. 33 do Código Penal Brasileiro, §§ 1º, 2º e
3º, consubstanciado pela doutrina e a jurisprudência,
é um direito do preso, não um apanágio do magistrado. Se o preso completou um sexto da pena, tem a
obrigação de ter a sua progressão de regime.
No caso desses dois presos, o processo já estava na VEC, na Vara das Execuções Criminais.
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O SR. PAULO SOUTO - V. Ex' se refere a que
caso? Eu não me referi especificamente a nenhum.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Refiro-me à progressão de regime, pois houve uma contestação. Inclusive, eles fizeram um escândalo nesta
Comissão a respeito disso. Concedi a progressão de
regime porque o juiz da VEC teve medo - e este País
não pode ter uma Justiça covarde, medrosa e Incompetente, senão, é o seu fim.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Qual o
juiz a que V. Ex' se referiu?
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Referi-me ao juiz da Vara das Execuções Criminais. Ele
negou a progressão de regime. O advogado tem o recurso, que é a correição sobre o despacho do juiz.
Não dei correição, mandando soltar os apenados.
Nos termos da Lei nO 7.21 0, arts. 65 e 66, a competência para conceder a progressão, a regressão ou
a degressão da pena é do juiz da Vara das Execuções. Aqui entra o problema das instituições.
Concedemos, num despacho de dez páginas,
com doutrina moderna brasileira e estrangeira, a correição parcial para o regime aberto. Eles, que tanto citam Damásio Evangelista de Jesus - penso que pedem cópia ao professor -, não se lembraram de dizer
que o regime de progressão é do preso, não do juiz. O
juiz é obrigado a conceder.
Trouxe para V. Ex's dezenas e centenas de decisões do Superior Tribunal de Justiça a respeito da
progressão de regime que o juiz nega e o Superior
Tribunal de Justiça concede, por ser um direito do
preso.
Concedi a progressão de regime, porque o preso já tinha cumprido mais de um sexto da pena. Eles
recorreram ao Superior Tribunal de Justiça. É muito
normal. Os tribunais estão aí para reformar a nossa
decisão. Para que existe o Supremo? Para rever a minha decisão, a decisão do Ministro Superior e assim
por diante.
Eu estava viajando numa correição e, quando
cheguei, encontrei o jornal com acusações que tomavam a metade do jornal: "Daniel errou, Daniel errou".
Sabem por quê? Porque o Ministro considerou que a
competência era do Juiz Federal. Vejam os escândalos, a encenação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - V. Ex'
entende que, pela organização judiciária do seu Estado, um juiz da magistratura estadual pode Intervir em
processos da competência da Justiça Federal?
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Pode, e
vou explicar-lhe como.
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - É sim ou
não. Se V. Ex· dizer que pode, pronto.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Mas o
Plenário precisa saber por que posso interferir no processo da Justiça Federal. V. Ex·s deveriam saber.
O SR PRESIDENTE (Ramez Tebet) - O Ministro disse que não.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Não,
não disse.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) _ Mas V.
Ex. falou.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA _ Mas o
Ministro não disse nesses termos que V. Ex. colocou,
porque seria ofensivo, e não temos o hábito de ofender ninguém. Ele disse apenas, no frontispicio da decisão, que considerava que a Justiça Federal era
competente para fazer o regime progressivo. Se eu
não explico o caso para V. Ex's, ninguém vai entender por que houve a correição, dando a progressão
de regime para os dois presos. Progressão não é soltura, apenas se muda de regime. E gostaria que V.
Ex', que é paladino da democracia, foi promotor, um
homem que dirige uma Comissão como esta, permitisse, porque vim aqui para falar oito horas, dar uma
explicação rápida. Vim aqui para falar oito horas. Fui
acusado por cinco perigosissimos falsários e estelionatários. Queria pedir a V. Ex· que apenas me permitisse dizer a V. Ex. por que fiz o regime. Sól V. Ex. me
permite?
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) _ Em oito
horas ou menos, V. Ex. pode falar.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA _ Eu pedi
a V. Ex', à Comissão, ao Secretário oito horas para
explicar todas as ofensas que me assacaram aqui.
Senador Paulo Souto, por que posso interferir no processo da Justiça Federal? Estou falando para o mundo inteiro, eles estão ouvindo lá. No Amazonas, não
existe Vara de Execuções Criminais da Justiça Federal.
O preso foi condenado, não há mais recurso
para o Ministério Público. Está no Damásio, no Tourinho, nos autores que quiserem que eu cite: não há
mais recurso para o Ministério Público, só há recurso
para a defesa, e foi o caso. Só havia apelação dos
presos, o processo findou para a Justiça Federal,
está na Vara de Execuções, que é a minha jurisdição.
Posso, nos termos do art. 65, do art. 90 da Lei Complementar nO 17, do art. 74, letras "c" e "a", conceder a
progressão do regime, porque não há mais, não vai
acontecer mais aumento de pena do preso. E é Imperativo no Direito Penal moderno: não se pode ser o
carrasco, o que este promotor que aqui esteve é. E V.
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Ex's sabem por que a raiva dele? Porque concedo
habeas corpus contra decisões dele, contra decisão
do Supremo Tribunal Federal. Eles fazem júri, o réu
está solto, não foi decretada a prisão dele na sentença de pronúncia, quando termina o júri - e aconteceu
isso duas vezes; citei decisão do Supremo e do Superior -, eles pedem alvará de soltura, mandando recoIhero preso, quando a jurisprudência, do Superior, do
Supremo, é farta às escancaras: se não foi decretada
a prisão, no processo, antes do julgamento, ele tem o
direito de apelar em liberdade, art. 594 do Código de
Processo Penal. Eu trouxe os assessores para qualquer consulta. E mais: os presos estavam apelando
da decisão para o Superior Tribunal de Justiça.
Então, foi esta a razão, eminente Presidente,
que a lei me permite, tanto a Lei de Execuções, no
seu art. 112 e seguintes, como a Lei de Organização
Judiciária, que trouxe assinalada para V. Ex's; ela me
concede essa competência. E a lei é complementar, é
constitucional; eu não sou legislador, sou aplicador
da leI. Agora, o que querem esses promotores? O réu
está preso, então, guilhotina-se o réu, enforca-se o
réu, cortam-se as mãos do réu. Eles querem voltar à
Idade Média, Srs. Senadoresl
O Direito Penal moderno, se V. Ex's chegarem
à França, como vivo constantemente pesquisando no
exterior, sentirão que a Lei de Execução brasileira foi
copiada da Itália e da França, e lá se aplica o mesmo
sistema daqui. Queremos um país culto, que caminhe
para o progresso, não um pais que recue diante do
medo. Por que se criou a LeI8.072? Porque o Governo não tinha outra maneira de frear a violência, os seqüestros no Rio de Janeiro. Então, ele criou esta lei,
pensando que ia amedrontar o traficante; cresceu
muito mais o número de traficantes, assaltantes e seqüestradores. Hoje, trouxe a jurisprudência de um
professor catedrático de Santa Catarina - lamentavelmente, meus assessores não estão com disposição de se levantarem. Isso aqui é um trabalho feito
pelo professor da Universidade de Santa Catarina, o
trabalho de um catedrático, professor titular. Se V.
Ex's lerem isso repudiarão a Lei nº 8.072. Agora a Lei
nº 9.445, de torlura, já amenizou a pena, já não diz:
cumprirá Integralmente a pena, mas diz: "Começará
no regime fechado."
Obrigado pela paciência de V. Ex·.
O SR. MAGUITO VILELA - Sr. Presidente, solicito a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Concedo
a palavra a V. Ex· pela ordem.
O SR. MAGUITO VILELA - Sr. Presidente, penso que o que escandalizou esta Comissão e escanda-
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lizou OBrasil foram os alvarás, a falsificação dos alva·
rás. Está muito claro que houve a falsificação dos ai·
varás. O que a Comissão tem que perseguir neste
momento é isso.
Um desembargador com essa inteligência, com
essa competência, com esse tiroclnio não perceber
alvarás falsificados no seu processo? Não estou, não
posso nem devo fazer julgamento de valor, mas te·
mos que ir atrás de quem falsificou esses alvarás.
Agora cumpre a esta Comissão, e esta CPI já presta
relevantes serviços ao próprio desembargador e ao
Tribunal de lá. A imprensa prestou e presta relevantes
serviços, porque ele já está sabendo que há alvarás
falsificados lá aos montes.
Sr. Presidente e Sr. Relator, esta Comissão tem
que buscar agora identificar. Não há outro caminho,
tem que buscar os falsificadores desses 6, 8,10 alva·
rás. Não há outro caminho. O Brasil quer saber quem
falsificou esses alvarás, como e por que falsificou.
Essa é a questão fundamental. Não há que se discutir
progressão de pena, doutrina, nada disso, deve·se
restringir ao problema dos alvarás.
O SR. DANIEL FERREfRA DA SILVA - V. Ex'
me concede um aparte?
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Vamos
colocar ordem nos trabalhos. Dêem·me licença um
pouquinho.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Sairei
da Comissão sem apartear o Senador Maguito Vilela.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - V. Ex'
terá oportunidade. A Comissão tem que ser objetiva.
Tanto quanto posslvel, vamos ser objetivos, vamos
aos fatos.
Concedo a palavra ao Senador Paulo Souto.
O SR. PAULO SOUTO - Eu queria tentar acla·
rar um pouco. São duas coisas diferentes, uma é o
problema da...
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Pro·
gressão de regime.
O SR. PAULO SOUTO - ... da competência fe·
deral, pois foi apenas um único caso em que, apesar
de tudo que V. Ex' falou, gostaria de dizer que, susci·
tado o tal conflito de competência, o Tribunal decidiu
que era da Justiça Federal. Então, assunto liquidado.
V. Ex' disse que é isso mesmo, está aI para ser...
Apenas penso que nessa caso de dúvidas, tratan·
do.se de traficantes, imagino, é um a opinião, deve
ser sempre a posição mais rigorosa.
Quanto às correições, esse era o único instruo
mento que havia? Não havia outro instrumento? Por
que ele foi utilizado? Não poderia ter sido, por exem·
pio, um outro recurso, um habeas corpus? Por que
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foi utilizada a correição? Outra coisa é que o senhor
cita, nos despachos, o art. 87, que determina a visita
dos corregedores ao presldio. Entretanto, o Sr. Antô·
flio Chico, que V. Ex' citou como homem responsá·
vel, como homem competente, etc.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Não
disse que sou competente aqui. Sou uma cobrinha na
frente dos luminares.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Ninguém
está falando que V. Ex' o é, embora o seja. Está·se
falando do chefe da penitenciária.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Ele fa·
lou que sou competente?
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Nosso
Relator está dizendo que o chefe da penitenciária é
um homem competente.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Eles
têm 20 anos de delegado.
O SR. PAULO SOUTO - Não estamos falando
mais da questão da competência da Justiça Federal,
foi esse caso que terminou contra a decisão de V.
Ex'. Isso é normal. Por que foi utilizada a correição
parcial? Parece que ela só deve ser utilizada quando
não existe a pOSSibilidade de outro recurso. AI a per·
gunta é: Existiria a possibilidade de outro recurso?
Outra coisa, só para terminar, o senhor cita sempre o
art. 87. O art. 87 determina a visita dos corregedores
no presldio. E aí é que falei que o diretor da peniten·
ciária, o Sr. Antônio Chico, depôs perante a PolIcia
Federal e afirmou que não se lembra de nunca tê·lo
visto no presldio. Então, o artigo que o senhor cita,
justificando a soltura - estou perguntando, não estou
afirmando nada.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA- Eu vou
afirmar a V. Ex', vou dar a explicação.
O SR. PAULO SOUTO - Não estou afirmando
nada. Apenas estou dizendo que é citado um artigo,
que pressupõe que V. Ex' tivesse ido ao presldio, e o
diretor da penitenciária afirmou que não se lembra de
tê·lo visto no presldlo.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Posso
responder?
O SR. PAULO SOUTO - Pode sim senhor. Ago·
ra, só para completar, para o senhor fazer de vez, só
para ver como isso é perigoso, e é por isso que digo,
apesar de o senhor demonstrar aqui, eu diria, que
mais afeto à essa poHtica mais moderna com relação
aos presos etc., mas, por exemplo, esse caso do Ade·
mir, que foi liberado através, enfim, concedeu uma
progressão de regime, não sei se esse caso liberou.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Não,
não.
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O SR. PAULO SOUTO - Então, ele acabou saindo, 4 de janeiro ele saiu. No dia 6 de fevereiro, ele
foi preso em Tabatlnga tentando mandar pelo correio
quatro quilos e meio de cocafna. Por isso é que digo
que acho que tem que ser um pouco - não sei se essa
polftica liberal etc. se é uma coisa que deve ser vista
para esses traficantes. Então...
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Posso
explicar a V. Ex'?
O SR. PAULO SOUTO - Pode, claro.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA- Senhores Senadores, há uma coisa interessante no meu
Estado. Enquanto V. Ex's, em seus Estados, pegam
o carro e cruzam o Estado de norte a sul, nós temos
municípios no Amazonas em que passamos cinco horas dentro de um avião. Todos os políticos sabem disso. Temos 76 comarcas. Eu já fiz correição em mais
de 22 comarcas, no Amazonas, andando de avião
Bandeirante, afora as correições que fazemos de carro quando tem estrada para ligar as comarcas.
Então, vejam os senhores que o corregedor-geral de Justiça tem dois corregedores auxiliares.
O que nós fazemos? Designamos um corregedor-geral de Justiça, auxiliar, para uma comarca, eu
vou para outra, o outro corregedor vai para outra comarca. Só que uma correição - eu quero que os senhores entendam bem isso -, não é olhar os autos,
como muita gente olha, visto em correição. Isso não é
correição; correição é você olhar os atos processuais
um a um e dar provimento nos autos.
Então, temos ainda comarcas em que não fizemos correição, talvez umas 40 ou 50 comarcas. Afora
isso, temos 78 varas, se não me falha a memória, na
capital, vara com 16 mil processos, imagine V. Ex'.
Comecei uma correição nessa vara, passei um mês
fazendo correições em 16 mil processos. Aí apareceu
outra vara com 9 mil processos. Passei mais outro
mês fazendo correições. Por quê? Porque não temos
estrutura material. Há desembargador que ainda não
tem computador; há juiz que escreve a sentença à
mão. Então não temos recursos, não temos meios
para modernizar o Superior, o Supremo ou o Amazonas, em matéria de Poder Judiciário. Tudo lá é precário, não há nada organizado. Nós ainda não temos o
Segundo Grau informado; o Tribunal de Justiça, ainda não é Informado o Segundo Grau. Se os senhores
me perguntarem a tramitação do processo, perguntarem ao reiator, eie não sabe, por quê? Porque não é
informatizado ...
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Muito
bem, Ex', mas a pergunta do relator, e é multo útil a
explicação que V. Ex' deu porque dá um panorama
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do Estado do Amazonas, que tem, por meio dos seus
representantes nesta Casa, um bom conhecimento
sobre o Estado do Amazonas. Mas a pergunta do relator é a seguinte: O senhor já fez, porque ... A pergunta dele é: O senhor fez correição na penitenciária,
porque a pessoa que trabalha na penitenciária há vinte anos declarou que o senhor não fez nenhuma correição, lá.
A pergunta é a seguinte: V. Ex' fez, ou não fez?
Não interessa saber se ele mentiu ou não.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA -Não.
Não fiz. Não fiz porque não se faz correição; faz-se visita na Penitenciária.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) .- Pois é.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA A Corregedoria não faz correição na Penitenciária. Quem faz
correição lá é a VEC, ou melhor, é o juiz da Vara de
Execução Penal. Eu não tenho competência para fazer correição na Penitenciária. A Lei fala em visita.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) -É. Mas V.
Ex' não corrigiu o juiz ainda há pouco?
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Em todos os ...
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Essa é a
pergunta, Ex'; as conclusões nós tiraremos depois.
Sr. Relator, o depoente respondeu dizendo que
nunca fez nenhuma...
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA -Visita.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Como?
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA -Visita. É
o termo que eu usei: visita.
. O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - É preciso consignar que o eminente desembargador faz distinção entre visita e ...
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA .- Mas
está na lei É expressão da leI.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - O desembargador faz distinção entre visita e correição e
afirma que nunca fez nenhuma ...
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA -Nenhuma visita. Eu tenho apenas um ano na Corregedoria.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Mas
esse presídio é o da Capital? O Desembargador
André é da Capital. O presídio está na Capital?
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Ele é
estadual.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Está certo. Vamos adiante, Sr. Relator.
O SR. PAULO SOUTO - Muito beml Faço
questão de fazer essa pequena introdução, só porque
o Desembargador, às vezes, nos interpreta mal.
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O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA -Não.
Não diga isso, Senador. Longe de mim interpretá-lo
mal, porque eu o conheço. V. Ex' é um homem famoso.
O SR. PAULO SOUTO - Famoso não sou, não.
Então, por exemplo, eu vi aqui - desculpe-me
uma possível ignorância desses assuntos, mas eu te·
nho de procurar saber as coisas - alguns argumentos
que V. Ex' usou para correição. Há um fato relativamente grave, quer dizer, faz uma progressão de regime ou liberdade, e cidadão logo depois, um mês, é
novamente preso por tráfico de drogas. É uma coisa
que, portanto, mereceria um pouco mais de cuidado.
Mas, afora isso, eu vi aqui alguns despachos de
V. Ex'. Agora fico confuso, sem saber o que é falso e
o que não é, o que é certo e o que não é, mas em alguns despachos, aqui, vi argumentos dizendo que há
nulidade da prisão em fragrante, que a prisão em fragrante está nula por esses e esses argumentos, ou
então porque não há prova nenhuma de que aquele
sujeito realmente estava com droga no carro, etc.
Então, está entrando, aparentemente, em matérias que estão dentro do processo. Consultando a Lei
que dispõe sobre a organização judiciária do Estado,
diz, claramente: "A Corregedoria-Geral da Justiça, órgão de fiscalização, disciplina e orientação administrativa, com jurisdição em todo o território do Estado
do Amazonas"...
Então, se ela tem essas atribuições, realmente,
por que é possível, por esse mecanismo de correição,
conceder liberdade, porque a prisão não foi em fragrante porque ele, efetivamente, não estava carregando drogas. É isso que eu queria que V. Ex' explicasse.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA. -Eu
posso explicar a V. Ex' ?
O SR. PAULO SOUTO - Claro ..
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - É o seguinte. Peço a V. Ex's que atentem para um fato que
eu vou citar: o Charles, como V. Ex' já leu várias vezes, é preso estadual, porque não há um preso fede·
ral nenhum. Eu tenho uma relação aqui. Se V. Ex' tivessem tempo, pOderiam examiná-Ia. Não há nenhum preso federal. Eles disseram isso, mentindo,
para impressionar a Comissão com tráfico. O Charles
estava na Rua Ceará, quando chegou uma comissão
da Delegacia de Tráficos de Entorpecentes, fez uma
revista pessoal no homem e não encontraram nada:
nem droga, nem dinheiro, nada. Deram voz de prisão
ao homem. Levaram-no para a casa dele, arrombando a porta sem mandado judicial - o País ainda não
está acostumado a essa ordem constitucional -, de-
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pois alegaram que encontraram tóxico na casa do
Charles e lavraram um flagrante nulo, absurdo, para
um País, que é a maior democracia da América Latina, Srs. Senadoresl E meteram o homem na penitenciárial
O nome, Sr. Presidente, já está dizendo: Corregedoria-Geral de Justiça. Onde há uma injustiça, uma
maldade, uma maledicência, a minha obrigação,
como Corregedor, é corrigir. Então, concedi uma liminar. A liminar não é para soltar ninguém; é uma medida apaziguadora desde o Direito Pretoriano. A liminar
não antecipa e nem retira direito de ninguém. E lá no
meu despacho se diz: "o preso ou o réu não pode
sair da comarca sem autorização da autoridade processante".
Muito bem. Então, pergunto aos senhores,
como Senadores: como é que um Corregedor vai permitir uma prisão ilegal e cruzar os braços como há, na
Justiça, gente que faz isso, deixando o indivíduo ficar
na penitenciária por dois, três anos, sem culpa formada? Como, Senador Paulo Souto? Isso só num país
subdesenvolvido de última categorial Então, concedi
a liminar com esse fim.
O SR. PAULO SOUTO - Essa, a seu ver, é uma
função do Corregedor?
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - O Corregedor tem ... Não é uma função, porque ele tem mil
funções. Esta é uma das funções que ele pode exercer.
O SR. PAULO SOUTO - Mas não seria mais
normal que isso fosse uma coisa que a Câmara Criminal, etc ...
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Não,
Senador. A Câmara conheceu desse processo. Quando se concede uma liminar, remete-se o processo
para a Câmara Criminal.
O SR. PAULO SOUTO - Só que eles fugiam,
Desembargadorl
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Não.
O SR. PAULO SOUTO - É claro. Quando eram soltos, eles fugiam.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA .- Não,
Ex'; espere que vou lhe dar uma explicação: o Desembargador-Juiz não é guarda penitenciário; não é
diretor de penitenciária. A Juíza Federal concedeu
uma progressão de regime para os dois colombianos,
e eles fugiram da penitenciária agrícola agora.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Desembargador, o que o Relator quer lhe colocar é que V.
Ex' teceu considerações de ordem e de fato, numa liminar, rapidamente. Como é que V. Ex' pôde constatar, numa liminar, rapidamente, isso tudo que V. Ex·
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acabou de falar? Pronto; é esta a pergunta: como é
que se soube rapidamente que havia uma falsa prisão em flagrante?
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Pela
entrada do habeas corpus, Senador.
O Indivfduo está preso; o advogado entra com o
habeas corpus; o juiz examina, o assessor examina,
cabe liminar, ele concede a liminar.
O SR. PAULO SOUTO - Isso é correição. Eu
estou falando em correições.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Não se
dá liminar de maneira grata.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - S. Ex'
está falando em correição.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Mas é
na correição. O advogado tem o direito de entrar com
um pedido de correição.
O SR. PAULO SOUTO - V. Ex' não consideraria que seria, por exemplo ... Não é, como V. Ex' entende, tentando dizer que o Ministério Público interferiu, não; mas nem o Juiz, nem o Ministério Público são
ouvidos antes. Então, isso V. Ex· fazia ...
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA- Na liminar, só na liminar.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Na liminar pode.
O SR. PAULO SOUTO - Depois é que ouvia,
então?
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Depois,
enviei para a Câmara, onde ele foi julgado e condenado. Aliás, tenho a situação dele aquI. É porque nós
não temos tempo suficiente, mas está aqui a situação
de todos os presos que ele citou, pois o nosso Presidente mandou buscar no Tribunal a relação. Estão
aqui as situações atuais de todos os presos. Tudo explicado.
O SR. PAULO SOUTO - Muito bem. Inclusive
modificando as decisões de V. Ex·, é evidente ...
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Claro,
mas é um direito, eu ...
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Eu sei,
mas é que, via de regra, ou em quase todos os casos
dessa liminar e dessa correição precisamos esclarecer isso, porque estamos sendo ouvidos, em todos
os casos dessa natureza, o Tribunal reformou a decisão de V. Ex·. É um direito do Tribunal, mas quero só
salientar isso.
Vamos, prossiga ...
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Não ...
Mas, Senador, não foram em todos. Eu trouxe aqui e
lhe mostro que em muitos não foi reformada a liminar.
O SR. PAULO SOUTO - Muito bem.
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Atendendo aqui a orientação sábia e experiente
do nosso Presidente, atendo-nos a fatos, o que temos
é o seguinte: lendo o depoimento de V. Ex' prestado
no Amazonas, comecei a formar um jufzo a respeito.
Contudo, não deixaram de causar estranheza aqui aiguns fatos que foram relacionados, e que nós, realmente, acabamos de verificar e para os quais entendo até a explicação que V. Ex' vai dar. Todavia, penso mesmo que seja esta uma oportunidade para que
V. Ex' dê essa explicação. São casos em que a data
da liminar é sempre anterior ao protocolo do processo.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA- Nunca
aconteceu issol Quem informou Isso a V. Ex', com
permissão de V. Ex·, é um leviano, um mentiroso I E
sabe quem informou aqui? Os analfabetos que estiveram aqui. E agora vou explicar esse caso. É o que
eu disse no infcio da peroração: a falta de cultura, de
conhecimento jurfdico, leva a essas aberrações.
O que aconteceu foi o seguinte, para V. Ex· ficar
tranqüilo. Eu estava na Presidência do Tribunal. Eram
mais ou menos duas horas da tarde. Chegou um assessor - eu não era o Presidente titular, era o eventual - e disse: - Desembargador, tem aqui um habeas
corpus; estão pedindo liminar, eu examinei e cabe a
liminar. Eu disse para ele: - Mas já são duas horas,
não tem mais distribuição. Disse ele: - Não, o senhor
distribui e manda para a câmara criminal no primeiro
dia útil da semana. O senhor manda para a câmara.
Despachei; não sei se vou me lembrar do termo.
Deve estar af. Concedi a liminar e mandei distribuir o
processo para a 2" Câmara, nos termos do art. 69 do
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que
diz:
Quando alguém conhece do mandado de segurança ou do habeas corpus, ele fica prevento para o
processo, para o recurso e outras coisas mais.
Então, eu vi aquele promotor de cabeça branca,
que é uma generosidade de Deus deixar viver tanto
um homem mau desse tipo ...
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Vamos
respeitar a pessoa humana. V. Ex· está sendo muito ...
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Ah,
mas me agrediram aqui, me chamaram de corrupto.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - V. Ex·
está exagerandol A Comissão o está ouvindo democraticamente. Não posso aceitar que V. Ex', nem ninguém, nem nenhum dos Srs. Senadores tenha o direito de desrespeitar uma pessoa humana e de dizer
que Deus não devia deixar viver porque está de cabelo branco. Isso, para mim, que estou na Presidência,
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é multo grave. Peço a V. Ex', não tenho nenhum jufzo
de 'V. Ex','mas tenho um profundo respeito à pessoa
humarfa.
E tenho, como Presidente da Comissão, o dever
de respeitar qualquer réu, ainda que fosse réu, quanto mais um membro do Ministério Público, quanto
mais um magistradol E V. Ex' não foi, nem V. Ex' nem
ninguém, agredido por nenhum membro da Comissão.
O SR_ DANIEL FERREIRA DA SILVA - Não,
na Comissão não fui e não serei nunca. Mas fui agredido por eles, que me chamaram de corrupto.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Mas V.
Ex' não pode se dirigir a ele nesses termos. Perante a
Comissão, não. Não sou advogado dele. Mas perante
a Comissão, não.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Então
V. Ex' quer que eu minora as expressões...
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Não minore não. V. Ex' diga o que quiser, mas não com essas expressões.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Muito
bem, vou retirar, perante...
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Se eles
tivessem dito isso aqui, eu teria reagido da mesma
forma que reagi, Ex'. Eles atacaram decisões de V.
Ex', etc., mas nenhum falou o que V. Ex' falou, que
reputo muito grave. E dou por encerrada a minha intervenção pedindo a V. Ex' que considere que está
neste Plenário e não atente contra a dignidade das
pessoas, principalmente com a expressão forte que
V. Ex' usou. Não quero repetir.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Muito
bem. Então, retiro, na presença de V. Ex', a expressão e vou fazer outra colocação.
Concedi a liminar e mandei distribuir o processo. O processo foi distribufdo. Quando ele chegou na
Comissão, V. Ex's o ouviram, tenho as fitas, veio com
piadinha na Comissão, na CPI do Senado. Um Senador perguntou: - Mas o desembargador, como é que
ele concede uma liminar sem processo? Como o senhor explica isso? Sabe como ele respondeu para todos os Senadores? - Ah, só Mr. M pode explicar isso.
Pelo amor de Deus. Então V. Ex' vai me desculpar,
mas isso não é um homem sério I Então, um Promotor
de trinta anos não sabe que eu posso distribuir o habeas-corpus, que é um remédio heróico, e mandar
para a câmara no primeiro dia útil da semana?
Então, eu atendo ao pedido de V. Ex'. Estou explicando ao Senador Paulo Souto. Ninguém foi mais
injuriado nesta Comissão, não pela Comissão - nunca coloquem palavras na minha boca. A Comissão
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tem ética, tem respeito, tem educação, é uma comissão de Senadores, mas os que vieram aqui me acusaram de maneira impiedosa, sem prova nenhuma,
maledicentemente.
Por isso, pedi desculpas a V. Ex"; se eu exagerasse, V. Ex' me desculpasse, porque estou ofendido, Senador - e muito ofendido. O Corregedor-Geral
de Justiça do Estado ser chamado, por esse cara, de
corrupto I A minha filha que mora em Dallas leu a noUcia antes de mim. Não significa nada?
Tudo bem, vou atender V. Ex'.
V. Ex' está satisfeito, Senador Paulo Souto?
O SR_ PAULO SOUTO - Na verdade, o senhor
falou de um caso, mas tenho aqui vários casos. Sempre acontecia isso, ou seja, o senhor despachava e
depois mandava para a distribuição? É isso? Eu vi vários casos. O senhor fala em um, mas há três ou quatro casos aqui em que a liminar é despachada num
dia e só ia para a distribuição alguns dias depois. A
justificativa é sempre essa?
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Senador, quando concedemos uma liminar- nos tribunais,
não no juiz a quo, porque o juiz a quo pega o processo, ele mesmo concede a liminar e julga. Nós, Desembargadores, assim como V. Ex's, Senadores, temos auxiliares, chefes de gabinete, assessores jurfdiCOSo O assessor traz um processo e diz: "Desembargador, essa prisão foi ilegal" - V. Ex's sabem que a
Polícia pratica essa ilegalidade de dois em dois minutos no Brasil inteiro -" e estão pedindo liminar e cabe
liminar. O senhor já examinou?" "Já." O Desembargador concede liminar, mandando processo para as câmaras criminais. Não é liberando, a liminar não tranca
a ação penal. Ele continua respondendo processo em
liberdade, sem se ausentar do distrito da culpa. É isso
que acontece.
O SR_ PAULO SOUTO - O senhor fazia Isso
sempre, quando estava em férias? Porque parece
que o senhor só teria o direito de fazer, pela Lei da
Organização Judiciária, em férias ou quando estava
substituindo o Presidente. É sempre nesse perfodo?
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Não,
quando o Presidente do Tribunal está de férias, ele
fica com o poder de conceder liminar, mandado de
segurança e habeas-corpus. Ele fica com esse poder.
S6 ele que tem esse poder; só ele concede; nenhum
juiz nenhum desembargador concede.
Pode acontecer isso final de semana, sábado,
domingo.
O SR. PAULO SOUTO - Havia uma certa freqOêncla. Isso acontecia, em alguns casos, na sexta-feira. Não tem registros de horários, geralmente.
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Há um outro assunto que é delicado, mas que
tem de ser exposto. É com o máximo respeito que fazemos isso. E uma enorme coincidência da atuação,
em basicamente todos esses processos, de uma únicaadvogada, a DI" Maria José. Na relação que temos
aqui, em grande parte desses casos, há a presença
dessa advogada. Nesses casos de correição, nesses
casos em que, aparentemente, a distribuição não foi
seguida, enfim, em todos esses casos, há uma presença ... A se julgar verdadeiro o que aparece em algumas entrevistas etc, quando o senhor disse que
nunca despachou habeas corpus dessa advogada,
não é isso o que temos aqui em nosso processo. Há
vários e vários habeas corpus solicitados por ela e
despachados por V. Ex'.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Posso
responder a V. Ex'?
O SR. PAULO SOUTO - Claro.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Presidente, fique tranqüilo que eu vou me acalmar. Não
vou falar mais alto. Sou orador por concurso público
no Brasil, mas vou falar...
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - É, se
orador for medido pela altura, porque V. Ex' está exagerando aqui nos comentários, até quando está se dirigindo ao Presidente.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Não...
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - V. Ex'
mantenha o temperamento que ...
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Eu vou
falar ...
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Por gentileza, V. Ex' mantenha o temperamento que quiser.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Está
certo.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - A mim,
como Presidente, me incumbe coordenar os trabalhos e evitar possíveis excessos. E, quando eu entender assim, vou interferir com V. Ex', como vou interferir também diante dos meus colegas
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Está
certo.
Muito bem, então vamos dar uma explicação sucinta ao Senador.
Quando os acusadores vieram aqui, vieram
exatamente, e quero que V. Ex's alcancem esta maldade, vieram exatamente querendo fazer a minha
vinculação com essa advogada, Senador Paulo Souto. Eles trouxeram, acabei de explicar isso aqui, vieram Inclusive querendo fazer a minha ligação com a
advogada, que eu conheço de longe, de vista, por OU-

Quinta-feira 19 21461

vir falar, uma advogada que terminou o curso em uma
dessas faculdades de São Paulo.
O SR. PAULO SOUTO - O senhor não tem comunicação freqüente com ela?
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Não,
absolutamente. Nós, desembargadores, não despa.
chamos com advogado.
Então, o que eles fizeram? Montaram essa mal.
dade para configurar o art. 317 do Código Penal Bra.
sileiro, que seria corrupção passiva, seria corrupção
passiva. Estou usando aqui o direito de defesa da
Constituição. Então, como eles sentiram que não ha.
via ligação entre eu e essa advogada, que eles esla.
vam montando uma maldade, eles fizeram a carta do
Charles. Imaginem os senhores: a carta do Charles",
O Pontes de Miranda ou o Celso Agrícola Barbl nllo
fariam aquela carta. Uma redação de primeira quall.
dade. E o réu foragido. O réu não estava preso, nllo
estava na penitenciária nem em delegacia. Fizeram a
carta e para quem foi a carta? Para a mão do aousa·
dor, do Abdala. E o que é que fez o Abdala? Mandou
a carta para o Procurador-Regional da RepÚblica,
São essas coisas que não posso deixar de ta·
clarecer à Comissão. Não posso porque elas agredi·
ram a minha honra subjetiva e objetiva.
Então, quando eles mandaram, vejam bem, o
processo da Justiça Federal para o Procurador·Geral
da República já mandaram com outros nomes. Já nll.o
aparecia mais, veja bem, não aparecia mais o Allaml·
ro. Agora já era para fazer exame grafotécnlco na oar·
ta do Charles. Quer dizer, eu não sei a dimensão de
maldade, não sei a dimensão ... Inescrupulosas... o
conceito que V. Ex's têm desses dados, mas foi Isso
que aconteceu nessa carta do Charles.
Agora, V. Ex's pensem comigo: eu, um Corregedor-Gerai de Justiça, chega na Comissão do Senado Federal um advogado que não tem nenhuma causa e diz à Comissão, aqui, que a mulher do preso, a
irmã do preso, a advogada foi no carro dela na minha
casa para me dar dinheiro. Meu Pai do céul Se Isso
não é ofensa, então não posso entender mais o que é
ofensa. Mas, aí, está na carta, está nos documentos
de V. Ex', está aqui. Não sei se respondi à pergunta
de V. Ex'.
O SR. PAULO SOUTO - Não, a pergunta que
fiz, Desembargador, é que em todos esses processos
que V. Ex' defendeu aqui, mas que, enfim, foram considerados discutfvels, não é? Esse processo de rapidez no despacho de liminares, da utilização de correições parciais, enfim, todas essas coisas que foram
consideradas discutfvels, .há, eu não diria que de forma exclusiva, mas há um grande predomínio de Inler-
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venções dessa advogada. senhor poderia dizer o
seguinte: Não, é uma advogada atuante, com quem
eu não tenho a menor relação". Estou satisfeito.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Mas ar
que é. Eu não conheço a advogada. Não sei quantos
habeas corpull ela requereu ou quantas ações ela
tem, não sei quantos presos ela soltou.
Mas pOllSO mostrar a V. Ex· que há advogados
com muitas mais causas do que ela, muitas mais.
Dr. Benjor(?) teve oito ou dez habeas corpus.
OSR. PAULO SOUTo-as casos que eu tenho

a

aqui...
OSR. D.~NIELIFERREIRA DASILVA-Maséo
que foi apurad,.
que V. Ex's pediram na Comissão...
O SR. PAULO SOUTO - Eu fiz uma pergunta.
senhor disse q'Je não tem nenhum tipo de relação...
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Nunca.
O SR. PJ\ULO SOUTO - Eu não quero realmente causar IJ. V. Ex' qualquer tipo de constrangimento. Acho que Isso pode não significar...
O SR. DI~NIEL FERREIRA DA SILVA - Não.
Eu não estou constrangido, e não fico. Absolutamente.
O SR. PAULO SOUTO - Eu quero só pedir que
V. Ex· examine depois isso aqui, porque o senhor disse que não tem nenhum tipo de relacionamento com
ela. Depois o senhor examine Isso, porque são uma
) de 'hações da Dr' Maria José para o senhor.
Eu aoho que Isso não...
O SfI. DANIEL FERREIRA DA SILVA - A
'mprensa fez multo Isso.
O SFt PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Não é
c,pronsa. Nós temos um documento sério aqui que
V. Ex· está negando ...
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Não,
HU não estou negando ...
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Embora,
eu não esteja ... Não, V. Ex' está negando o relacionamento com ela.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Não tenho relacionamento. Isso ar. .. Se tem documento.
quero ter o prazer, porque eu tenho de me defender
com documento em mãos. Eu quero me defender
com um documento em mãos.
O SR. PAULO SOUTO - É por isso que eu estou sendo cuidadoso ...
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Tem que
dizer.

a

a
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O SR_ PAULO SOUTO - Estou sendo muito culdadoso.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Não é
cuidadoso. Tem de falar logo, senão vai dar a impressão de que ...
OSR. PAULO SOUTO-Estousendo muito cu Idadoso. Estou dizendo que, como ele disse que não
nenhum relacionamento, então, estou pedindo que o
senhor examine aqui. São registros de ligações - não
é preciso o senhor responder agora - da advogada
para o senhor.
•
Por fim, Sr. Presidente, eu só quer!a fazer uma
ultima pergunta ao Desembargador Dame!. ..
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Senador Paulo Souto, eu disse ainda agora que não gosto
de afirmar ou negar aquilo de que não tenho provas
materiais. Mas, para Iniciar a minha pergunta, digo a
V. Ex., não afirmando categoricamente, que esse
mapa foi feito pelo acusador. É, esse mapa foi feito
pelo acusador.
Eu não estou assinando embaixo, porque não
conheço nenhum desses atos aqui. Primeiro, não tem
nome. Só o nome da Advogada, Manaus e o meu
nome. Então, não tenho capacidade ....
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Aqui há
alguns números, Doutor.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Mas os
números não me dizem quais são os processos, Senador. Não posso declarar o número do processo ...
O SR. PAULO SOUTO - Não. Estou falando
que são telefonemas ...
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Acho
que ar V. Ex· teria de dar esclarecimentos ... dar ciência é o telefone dele.
OSR. DANIEL FERREIRA DA SILVA-C telefone meu?
O SR. PAULO SOUTO - Por isso que eu estou
dlzendo... Eu não queria ... Quando o senhor disse que
não tinha nenhum relacionamento com a advogada,
eu disse que o senhor examinasse e depois nos respondesse ... Eu estava passando para V. Ex· uma série de registros telefônicos, chamadas da advogada
para o senhor.
senhor poderia dizer: "Não. Ela tinha processos de interesse, ligou para mim etc."
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Ele está
negando até isso...
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Não.
Presta atenção. Eu não vou negar que ela tenha ligado para mim. Não estou negando Isso. Estou negando esse quadro que V. Ex· me apresenta e que eu
não conheço.

a
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Eu não o conheço. Ou V. Ex' quer que eu afirme
que é meu?
O SR. PAULO SOUTO - Não. Não posso. O senhor não está entendendo. Desculpe-me. Estou passando. Eu não quis sequer falar explicitamente sobre
isso.
Eu disse que estava passando para o senhor
um quadro que tinha um registro de ligações, porque
o senhor disse que não tinha a menor ligação com

O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Entãol
O SR. PAULO SOUTO - O senhor podia simplesmente dizer o seguinte: eu não acho nada demais
que um advogado eventualmente ligue para um juiz
para saber a informação. Acabou, estava satisfeito.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Muito
bem, Senador. O senhor estaria satisfeito e eu não
estaria dizendo a verdade. Eu iria me sentir mal amanhã.

ela, não a recebia etc.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Não.
Ligação, não. Eu conheço a Maria José como conheço o Advogado, conheço o Dr. Chalub, conheço alguns advogados, na gama de advogados que existe

O SR. PAULO SOUTO - Bom, então mas ... por
isso que eu estou simplesmente ...
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) _ A pergunta é a seguinte: V. Ex' nega essa série de telefonemas? É só isso.

lá

O SR. PAULO SOUTO - Não. Ele não pode negar isso.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Não. Ele
pode negar, é um direito dele.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Eu tenho o direito ...
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Ele fez a
ressalva. Quer negar? Nega. Ou afirma.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Não.
Eu tenho o direito...
O SR. PAULO SOUTO - Por isso que eu passei
simplesmente para ele para depois ele .. São coisas
que ele Informa ...
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Mas,
Senador Paulo Souto, eu não posso decorar telefonema de um ano, dois anos.
O SR. PAULO SOUTO - Claro. Eu não estou
pedindo isso ao senhor, não. Não pedi Isso em nenhum momento. Eu fiz um registro ...
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Agora,
se o senhor me pedisse: Desembargador, leve Isso
para Manaus. Alo senhor consulta as empresas telefônicas ...
O SR. PAULO SOUTO - Foi exatamente o que
eu fiz. Eu passei para o senhor, não falei nada antes,
respeitosamente ...
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Multo
beml E aqui... Muito bem, Senador Paulo Souto, aqui
nesse seu mapa diz que alguma vez apareceu a minha voz falando com ela? - -O SR. PAULO SOUTO - Não. Não tem gravação, não. Isso é crime. Se nós tivéssemos fazendo
isso, era crime.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Mas é
uma idéia que eu dou.
O SR. PAULO SOUTO - Isso é um registro.

O SR. PAULO SOUTO _ Eu sei. Eu não ia se-

quer mostrar.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Agora,
intimidade nunca existiu. Ela é casada. O marido dela
é magistrado. Não posso ter intimidade com uma pessoa dessas. Ela é casada, tem marido. Não posso
tem intimidade.
O SR. PAULO SOUTO - Desculpe-me, mas em
nenhum momento eu me referi a isso.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - O senhor
é quem está falando.
O SR. PAULO SOUTO - O senhor me desculpe.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - O Senador me perguntou se eu tinha intimidade...
O SR. PAULO SOUTO - Ninguém falou isso.
Essa expressão quem usou foi o senhor. Então, o que
eu disse apenas, como o senhor disse que não tinha
aproximação, disse que não conhecia, que não tinha
nenhuma ...
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Aproximação não tive e não tenho até hoje, mas conheço de
nome. Sei que ela é esposa de um amigo meu. Isso
eu sei.
Se o senhor me perguntar qual é o nome do marido da Maria José, eu sei citar. É o Dr. José Menescal. AI eu posso citar.
Eu não quero que os senhores queiram acreditar num documento de uma parte, e não me ouvir. AI
eu não aceito.
O SR. PAULO SOUTO - Não. Isso aqui não é
documento de parte nenhuma não. Isso aqui é um registro de ligações telefônicas ...
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Fornecido por quem, Senador?
O SR. PAULO SOUTO - Fornecido pelas empresas de telefonia.
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O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - O se·
nhor pode pegar o mapa de telefones...
O SR. PAULO SOUTO - Não.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - ... a mlnha empregada, a minha filha, outras pessoas que
moram na minha casa podem até atender, e não só
eu.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Eu acho
é o seguinte: eu acho que nós temos que lidar com os
fatos. As conclusões serão da Comissão. V. Ex' foi
correto, Senador.
O SR. PAULO SOUTO - Eu fiz só uma pergunta
e passei a informação para o senhor.
E ainda dentro dessa linha também, veja: tenho
sempre feito essa ressalva para que fique muito claro
que não estou fazendo nenhum tipo de prejulgamento. O senhor poderia - faz isso se quiser, faz Isso se
quiser - dizer se tem algum motivo especial que justifique ligações, por exemplo, para a Colômbia, para
Venezuela e para Bolfvia?
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Não tenho nenhuma ligação com a Venezuela e nem com a
Colômbia. Eu fui à Venezuela agora, de férias, de carro. Cortei a Venezuela de norte a sul. Fui até Mérida,
num carro meu.
O SR. PAULO SOUTO - Não. Não falo isso.
Implicações quando eu falo é se o senhor eventualmente se relaciona com pessoas, fato que justificasse
telefonemas seus para esses países.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Não.
Não. Se lhe deram essa relação, contesto de viva voz
perante V. Ex', perante o Plenário: é falso e maledicente. Primeiro, eu não telefono. Minha filha mora em
Dallas, casada com cientista americano, que tem
obras publicadas, e eu nunca, nunca, até hoje eu não
sei o telefone dela.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Desembargador Daniel, V. Ex' está respondendo. A pergunta do Relator é a seguinte: V. Ex' conhece pessoasele citou palses - na Colômbia, na Venezuela? Não
nos Estados Unidos.
O SR. PAULO SOUTO - Na Bolfvia...
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - E na BoIfvia. Citou três palses.
O SR. PAULO SOUTO - Que justificasse os telefonemas ...
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Que justificam eventuais ligações suas para lá? Essa é a pergunta.
O SR. I)ANIEL FERREIRA DA SILVA - Não.
Não conheço e não justifico.
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Não conhece e não justifica. Está respondida a pergunta.
O SR. PAULO SOUTO - Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - O senhor
tem mais alguma pergunta, Senador?
O SR. PAULO SOUTO - Não.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Pois
não.
Eu concedo a apalavra, tal como tenho feito ...
O SR. JEFFERSON PÉRES- Sr. Presidente,
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Pois
não. Pela ordem, com a palavra o Senador Jefferson
Péres.
O SR. JEFFERSON PÉRES - Para os que não
sabem, me parece necessário esclarecer que eu não
vou fazer nenhuma pergunta ao eminente Desembargador Daniel Ferreira da Silva, porque desde o inIcio
jurei suspeição em relação a casos atinentes ao Poder Judiciário do Amazonas.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - É verdade. Está feito o registro, que aliás V. Ex~ já havia feito.
O SR.JEFFERSON PÉRES - Mas é que muitas
pessoas podem estar assistindo e não sabem. Estranhariam, e talvez o meu silêncio seria tomado como
omissão.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Acho
que V. Ex' fez muito bem em ratificar o que V. Ex' havia feito.
Concedo a palavra ao Senador Carlos Wilson,
na qualidade de Vice-Presidente.
O SR. CARLOS WILSON - Sr. Presidente, eu
fiquei aqui calado, não quis participar de nenhuma intervenção quando o Relator estava fazendo as indagações e também V. Ex'. Era uma praxe, sempre democraticamente, o fato de que V. Ex' deixava que
cada Senador se posicionasse. Fiquei calado, ouvindo atentamente o depoimento do Dr. Daniel, e confesso a minha decepção com um preconceito dele,
com preconceito de ele se referir a cabelos brancos.
Eu quero dizer, Dr. Daniel, que tenho 49 anos de
idade. Entrei na vida pública com 23 anos de idade.
Esses cabelos brancos foram conquistados com muita dignidade ...
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Mas o
meu cabelo é todo branco, Senador. O meu cabelo é
todo branco, é da cor da neve.
O SR. CARLOS WILSON - ... e nunca precisei
pintar o meu cabelo para esconder nada na minha
vida, até a minha idade.
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O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Cada
um tem uma opinião.
O SR. CARLOS WILSON - Então, é uma posl·
ção preconceituosa de V. Ex' que não aceito e repilo.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA-Já pedi·
ao Presidente desculpas e retirei a minha expressão.
O SR. CARLOS WILSON - Agora, quando V.
S' abriu o seu depoimento, V. S' falava que estava
aqui por livre e espontânea vontade, tem o direito de
se defender, o direito sagrado de se defender, mas fazia também uma colocação de que estava aqui con·
trariando a Associação dos Magistrados Brasileiros e
o Colégio Permanente dos Presidentes dos Tribunais
de Justiça do Brasil. V. Ex' foi pressionado por essas
duas Instituições para não comparecer a esta CPI?
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Clarol
Porque, veja bem, Senador, pela Associação dos Ma·
gistrados Brasileiros e pelo Colégio de Presidentes veja bem a minha colocação - nenhum magistrado
deveria vir à CPI porque não é o nosso foro. Só que
acabei de dizer, aqui, a V. Ex's. que cada juiz tem
uma cabeça, tem uma interpretação. Eu acho que a
CPI é uma instituição séria. Eu acho que, aqui, nós te·
mos que procurar descobrir os erros que este Pais
tem. Então, eu pessoalmente liguei para a Secretária
da Comissão e fiz questão de dizer para ela: "Eu que·
ro ir à CPI". Por que, Senador? Porque foi aqui que
eu, como Corregedor-Geral de Justiça, fui chamado
de corrupto _ pela Internet. Então, se a Constituição
me dá o direito de me defender eu venho à CPI; não
vejo nada de mais. Estou falando para uma platéia
selecionada, altamente preparada. Então, tenho a
honra de estar aqui. Eu disse a V. Ex': é uma honra. E
eu disse a V. Ex' e fico uma hora ou duas horas, dez
horas, ou o que os senhores queiram.
O SR. CARLOS WILSON - Bom, Sr. Preslden·
te, vou procurar ser muito objetivo nas perguntas, até
porque não sou doutrinador.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Se não
nós iremos sair daqui para a reunião administrativa,
amanhã, às 9 horas.
O SR. CARLOS WILSON - Amanhã, às 9 horas
_ não sou jurista. Então, vou procurar ser objetivo.
Quando V. Ex' foi promovido a Desembargador?
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Citan·
do uma data, assim, sem multa certeza - foi no dia 8
ou 9 de agosto de 1989.
O SR. CARLOS WILSON - Então, após a promulgação da Constituição de 1988.
O SR. DANIEL FERREIRA SILVA- Foi, eu
acho que sim.
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O SR. CARLOS WILSON - Em alguma outr.a
oportunidade, o nome de V. Ex' foi recusado pelo Tribunal de Justiça do Amazonas?
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Em nenhum momento-não só o meu nome -, nunca apareceu no Amazonas uma contestação contra up' ato jurlsdlclonal meu. Nunca.
O SR. CARLOS WILSON - Nunca?
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Nunca.
Estou, aqui, com o Senador - sem querer usá-lo porque ele é Senador e está no plenário. O Sr. Senador
Jefferson Péres foi Secretário-Geral do Tribunal.
Acompanhou vários desembargadores que presidlram o Poder. Nunca, em nenhum momento, um jornal
do Amazonas ou do Brasil ou de qualquer lugar, a não
ser agora, nessa montagem nessa tramóia - porque
Isso se chama de tramóia -, apareceu o meu nome. E
não foi como vendedor de alvará. Ele disse, na denúncla, que eu estaria beneficiando traficante. Agora,
Senador, V. Ex' sabe qual é a quantidade dessu tráfico? Quinze papelotes, dez gramas ...
O SR. CARLOS WILSON - Sim, e ,'ouco importante?
O SR. DANIEL FERREIRA SILVA - Quinze pa.
pelotes correspondem a 15 gramas; 15 gramas de
qualquer coisa é um ou dois caroços de farinha.
O SR. CARLOS WILSON - Pois é, mas eu não
sou afeito a cocalna para saber se o peso é Irrelevante ou não. O crime é o mesmo.
O SR. DANIEL FERREIRA SILVA - O crime
não é o mesmo.
O SR. CARLOS WILSON - Eu não conheço a
cocalna para pegá-Ia e saber o seu peso.
O SR. DANIEL FERREIRA SILVA - É isso que
eu gosto de responder. Quanto à quantidade, prestem atenção, a Lei nº 6.368, de 21 de outubro de
1976, é clara. Tem o traficante, tem o laranja, tem a
mula, tem aquele que é vitima do sistema. E quem
tem três gramas de cocalna ou de maconha ou quem
tem dez gramas de cocalna não é considerado traflcante perante a Lei do Tóxico; ele é dependente psl·
quico, ele precisa de tratamento. E todos os médicos
e juizes sabem disto.
O SR. CARLOS WILSON - O senhor tinha muita ... Eu conheci, tinha uma profunda admiração por
ele aqui, Presidente. Foi Senador, na época eu era
Deputado Federal, o Senador Fábio Lucena.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Quem?
V. Ex· pode repetir?
O SR. CARLOS WILSON - O Senador Fábio
Lucena.
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O SR.DANIEL FERREIRA DA SILVA - Conhe·
cl, sim.
O SR. CARLOS WILSON - O senhor, quando
foi designado desembargador, o Senador Fábio Lucena escrevia artigos nos jornais do Amazonas.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Ofendendo a quem ele queria e beneficiando quem era
amigo dele.
O SR. CARLOS WILSON - Então o artigo que
ele denominava Beta 1, Beta 2 e Beta 3 era de ofensa
a quem? Ele procurava ofender a quem?
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Ele
ofendia a todo mundo. Ele não tinha ... ele saía atirando sem direção.
V. Ex' me permite? Eu ia usar um termo agora,
mas, em respeito à Presidência, não vou usar mais.
Era um homem inseguro, era um homem que não sabia o que queria, tanto é que se suicidou aqui, em Brasília. Era um homem intempestivo.
O SR. CARLOS WILSON - Mas pautou a vida
dele sempre com a maior dignidade.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA _ Estão
aqui vários parlamentares que o conheceram e sabem que ele ...
O SR. CARLOS WILSON - Pautou a atuação
dele aqui com a maior dignidade. Foi um dos melhores parlamentares desta Casa.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Como
orador. Eu o parabenizo porque ele era do meu Estado, mas como orador. Mas me dê um projeto que ele
tenha deixado para beneficiar este país. Nenhum.
O SR. CARLOS WILSON - Foi V. Ex' que,
como Corregedor-Geral da Justiça do Estado do
Amazonas, concedeu alvará de soltura aos colombianos Luis Carlos Aranda Caissedo e Luis Miguel Sanches. Foi V. Ex'?
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Falei
ainda agora para o Senador Paulo Souto: concedi
dentro da lei, estritamente dentro da lei.
O SR. CARLOS WILSON - E quem era o advo·
gado ou advogada? V. Ex' lembra?
O SR_ DANIEL FERREtRA DA SILVA- Eu não
me lembro, mas, se não me engano, era um Rômulo
não sei o quê. Eu não sei. Confesso que eu não falo
com a advogada.
Quando nós concedíamos uma medida ...
O SR. CARLOS WILSON - Rômulo Nascimento.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - ... nós
concedemos julgando o direito do requerente. Nós
analisamos o direito, não é o advogado.
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Posso
completar a pergunta de V. Ex"?
O SR. CARLOS WILSON - Com o maior prazer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Esse aIvará de soltura referido pelo Senador Carlos Wilson e
confirmado por V. Ex' é decorrência de correção parcial ou de habeas corpus?
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Não,
mas eles não foram soltos, Senador. O mandado ar
não é alvará; é mandado de remoção. Ele sai da penitenciária, do regime fechado para o regime semi-aberto e para o regime aberto - e é um direito
constitucional do preso. Eu não posso impedir o
juiz .... Eu posso mostrar aqui ...
O SR. CARLOS WtLSON - Mas eles estavam
sendo processados pela Justiça Federal.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - ... de·
zen as e centenas de decisão do superior ...
O SR. CARLOS WILSON - Eles estavam sendo processados pela Justiça Federal.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Não,
não tinha mais prazo para os juízes federais. A apelação era dos dois, e o processo está no Tribunal Regional Federal da 1" Região. Para o réu, p'ara o Ministério Público, não existiam mais prazos, porque não
existiria mais a reformatlo In pejus .. Então a jurisprudência do Superior Tribunal, que tem aqui às escâncaras, se V. Ex' me permite, eu cito uma: "Se o réu
cumpriu um sexto da pena, ele tem direito à progressão de regime". Tanto é que a Dr' Frágia concedeu
para os outros dois a progressão de regime, e eles fugiram da penitenciária agrícola. Eles fugiram.
O SR. CARLOS WILSON - Fugiram. Eles fugiram logo depois da penitenciária, logo depois.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Fugiram. Então V. Ex' vê que se eu dei como Desembargador, ela deu como Juíza.
O SR. CARLOS WILSON - V. Ex' sabe quem é
o Rômulo, mas não tinha muita aproximação ...
O SR. DANIEL FERREIRA DA StLVA - Não,
eu não sei se foi ele. Eu confesso a V. Ex· ...
O SR. CARLOS WILSON - Foi ele, Excelência.
Foi ele. O advogado foi ele.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Eu tenho o direito de dizer que não sei.
O SR. CARLOS WILSON - E o Dr. Rômulo é
sócio da Dr' Maria José Menescal. V. Ex' sabe disso
ou também não sabe?
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Olha,
que ele é sócio, não, não sei. E eu quero que V. Ex'
me mostre, por exemplo, uma certidão da Junta Co·
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mercial, do escritório associado provando que eles
são sócios. Aí eu me calo. Eu não sei, mas eu me calo
diante da prova. Agora afirmar o que Abdala fez aqui,
chamando os dois de sócios, eu seria um leviano se
eu fizesse isso, porque eu não tenho nenhuma prova,
nenhuma certidão da Junta Comercial dizendo que
eles são associados. Não posso falar.
O SR. CARLOS WILSON - V. Ex' tem parentes
no tribunal, nomeados, nomeados por V. Ex' no Tribunal de Justiça do Amazonas? Parentes?
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Eu não
ouvi bem. Desculpe.
O SR. CARLOS WILSON - V. Ex' tem parentes
nomeados no Tribunal de Justiça do Amazonas?
O SR. DANIEL FERREtRA DA SILVA - Olha,
como juiz...
O SR. CARLOS WILSON - Porque V. Ex' falou
ai que não tinha, que lá...
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Nepotismo.
O SR. CARLOS WILSON - Nepotismo no Tribunal de Justiça do Amazonas.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Não tinha. Senador, eu sou pai, V. Ex· é pai, o Senador
Bessa é pai. Todos nós temos o dever de cuidar, de
proteger e de ajudar a nossa famflia. Não acredito
que um pai não tenha o coração de ajudar um filho.
O SR. CARLOS WILSON - Ele tem que ajudar,
mas dentro da legalidade.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Tenho
uma filha que é juiza concursada e foi 3' colocada em
um concurso de 600 candidatos.
O SR. CARLOS WILSON - Quem presidia o
concurso? Era V. Ex'?
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Não.
Nunca presidi um concurso, Sr. Senador, exatamente
porque não passo pano quente nessas coisas. Como
corregedor e vice-Presidente, nunca presidi um concurso no Tribunal. Agora, a minha filha foi reprovada,
a filha do Presidente foi reprovada, e eu não fiz parte
da Mesa.
O SR. CARLOS WILSON - V. Ex' conhece o
Juiz Luiz Cláudio Cabral Chaves?
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Como?
O SR. CARLOS WILSON - V. Ex' conhece o
Juiz Luiz Cláudio Cabral Chaves?
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Conheço. É meu genro, passou no concurso ...
O SR. CARLOS WILSON - E genro não é parente?
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Não.
Ele é meu parente colateral. Meu genro foi para São
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Paulo, fez o curso do Damáslo Evangelista de Jesus.
Não é um analfabeto. Dos 32 candidatos que passaram, ele é o único que é o meu parente.
Não acho nenhuma maldade, a não ser que
queira aparecer aqui um santo, dizendo que não protege um filho.
O SR_ CARLOS WILSON - V. Ex' precisa en·
tender que não estou aqui para julgá-lo. Agora, tenho
que externar isto, pois está sendo televisionado, o
Pais inteiro está assistindo. Tenho três filhos e, em 27
anos de vida pública, nenhum nomeado para o serviço público. Cada um foi-se encaminhar pela vida.
Então, quando V. Ex' coloca dessa maneira, parece que a função públlca"ê para se proteger parente,
é para se nomear parente. Há várias formas de se
gostar de um filho ou de um parente e de protegê-los,
sem precisar nomeá-lo para o serviço público.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Veja
bem, Senador. Tenho uma filha que é juiza concursada; ela não entrou pela janela. Tenho um genro que é
concursado; fez o curso do Damáslo Evangelista de
Jesus. Tenho oito, oito filhos. Agora, se eu os pegasse e colocasse na Corregedoria para um exercer um
cargo e outro exercer outro, ai se configuraria o nepotlsmo. Senador, eu sou homem, fui peixeiro ambulante e trabalhei em serraria.
O SR. CARLOS WILSON - V. Ex' já disse isso
no Inicio do depoimento.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Disse,
mas estou repetindo tudo Isso, para que vocês saibam que não estou aqui graciosamente não. Criei oito
filhos quando um juiz ganhava 500 mil réis no interior.
Não sei se respondi à pergunta de V. Ex'.
O SR. CARLOS WILSON - V. Ex' colocou que
não tinha maiores aproximações com a DI'" Maria
José.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA _ Não tenho. Da forma como foi colocada, não.
O SR. CARLOS WILSON _ O Senador Paulo
Souto coloca ...
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Não colocamos tipo nenhum Ex'. Por gentileza, tenho que
sair em defesa do Relator. S. Ex' apresentou ...
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Estou
dizendo o que o Relator me apresentou.
O SR. CARLOS WILSON - Em nenhum momento, o Relator disse que V. Ex' tinha intimidade
com a DI'" Maria José. O que se colocou, aqui, com
muita clareza, foi se V. Ex' tinha ligações profiSSionaIs, se trabalhava, se ela comparecia ao Tribunal. Colocamos isso com multo respeito, porque esta Comls-
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são tem pautado o seu trabalho com muito respeito a
quem aqui chega.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Eu sei.
Estou aqui com multo respeito e jamais sairei da minha teoria.
O SR. CARLOS WILSON - Não estamos aqui
para desonrar ou tentar atingir a honra de ninguém.
Jamais seria essa a posição de qualquer Senador.
Ora, é estranho que a Df" Maria José peticionava nos
plantões de V. Ex', sempre nos plantões.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Não.
Outra contestação que eu vou fazer.
O SR. CARLOS WILSON - Faça.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Com
toda a dignidade e educação a V. Ex'. Sabe por que
V. Ex' está fazendo isso? Apenas por três vezes, eu,
como Presidente, concedi despacho em habeas corpus que não sabia nem de quem era, porque quem
despacha comigo é o assessor. Advogada não entra
no gabinete para despachar com o Presidente.
Muito bem, vamos admitir que tenha três habeas corpus despachados por mim favoráveis à Dr"
Maria José. E quantos despachei em favor do Elias
Benjó? Oilo ou dez. Quantos despachei como Presidente da Câmara Criminal, por quatro anos, para fulano ou beltrano? É um mundo de habeas corpus, que
não tem nada a ver com a Dr" Maria José. Acontece
que V. Ex' está examinando um documento que os
acusadores colocaram em suas mãos ou indicados
por eles.
O SR. CARLOS WILSON - Indicado por eles,
não! V. Ex' me respeite, porque jamais faria uma acusação dessas. V. Ex', no inicio do depoimento, falou
que o jornalista Amaury não tinha entregue uma fita.
Está aqui a degravação da fita que foi entregue a esta
Comissão. V. Ex' foi quem procurou demonstrar que
conhecia o depoimento dos seus acusadores.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA? - V.
Ex' quer saber de uma coisa?
O SR. CARLOS WILSON - A fita está aqui, a
degravação está aqui.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - O Amaury nunca falou comigo. O Amaury, V. Ex' sabe o que
ele fez, Senador, para o senhor entender a história?
O Amauri caiu lá como um bólido ...
O SR. CARLOS WILSON - V. Ex' já falou em
bólido. E fita que foi entregue a esta Comissão é falsa?
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Se eu
não a eslou vendo, confo é qw~ eu vou afirmar?
{) 8Ft Cl\fiLCH3
r;c \-;1::1. Ilflo md;';tn ...
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O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Eu não
estou nem vendo. Se estivesse vendo ...
O SR. CARLOS WILSON - Se V. Ex' diz que
nunca falou com o Amauri, então a fita não pode ser
verdadeira, Sr. Presidente.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA- Nunca.
Vou lhe dizer o que o Amauri preparou. Não, deixe-me dizer... V. Ex' fala, mas me dê o direito de contestar, que é constitucional.
O SR. CARLOS WILSON - Com o maior prazero
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Olhe, o
Amauri chegou, levado pelo Abdala, para o Amazonas e caiu em Manaus como um bólido. Eu estava no
gabinete, com mais de dez pessoas para despachar.
A minha assessora entra e diz: "Desembargador, tem
um jornalista da Globo que gostaria de falar com o senhor". Perguntei se ele tinha audiência marcada. Ela
disse: "Não". Tratando-se de jornalista, não há condescendência numa educação que sempre primei por
isso. Eu disse: "Olhe, então mande ele entrar, mas eu
não tenho muito tempo para ele". Ele já entrou com
um fotógrafo, ofendendo o meu direito da própria imagem, que é previsto na Constituição. Entrou tirando
fotografia adoidado. Eu disse: "Olha, dá licença. O senhor nem me interrogou e já está aqui, tirando minha
fotografia. Quanto é que o senhor vai pagar de cachê?" "Não, Desembargador, eu quero apenas ouvir
o senhor sobre um problema." Digo: "Olha, eu não
dou entrevista, porque nós dizemos um negócio e vocês falam outro no jornal, então não vou dar entrevista." Não... Aí, vem aquela imploração para você dar a
entrevista. Eu disse: "Olhe, muito bem, eu vou lhe dar
a entrevista, mas o senhor, por favor, publique o que
eu disser". "Não, Desembargador, só vai ser publicado o que o senhor falar." Pegou um gravadorzinho,
colocou em cima da mesa e queria insistir em me entrevistar e eu fazendo ponderações a ele: "Eu sou um
desembargador, não posso estar falando aqui sobre
o que eu não tenho prova".
Bem, qual foi a minha surpresa, Senador? No
outro dia, um domingo, O Globo estampa: "Desembargador acusado de favorecer traficante". Ele já trazia no bolso dele, na algibeira, como nós chamamos
no sertão do Ceará, em Recife e no Nordeste, já trazia
a entrevista que ele queria publicar e publicou. Agora,
se o jornal disse: "Desembargador acusado de favorecer traficante", quem foi que me acusou? Ele disse?
Não, até hoje não falou.
. Eu faço essas colocações com veemência,
peço desculpas porque sou orador e fui político, en180
Inlo 8.lfl).

O"
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O SR. CARLOS WILSON - E também não é
nada modesto.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA- Eu não
estou zangado. Eu fico aqui uma semana com os senhores, se quiserem, mas estou colocando o que fez
o Sr. Amaury.
O SR. MAGUITO VILELA - Eu gostaria de uma
intervenção aqui, se me permite. Eu gostaria de saber
de V. Ex' o seguinte: V. Ex' está processando esse
pessoal todo que montou tudo isso contra V. Ex'?
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Senador Maguito, até que enfim eu posso responder uma
pergunta de V. Ex', que é considerado o Senador
mais polêmico da Comissão.
O SR. MAGUITO VILELA - Não, de maneira alguma, aliás sou o mais humilde, sou o que menos
fala. Eu apenas fiz uma pergunta, porque o mundo inteiro lá está contra o senho: jornalistas, imprensa, os
assessores do senhor que deixam passar alvarás falsos, todo o mundo. Esse pessoal tem de dar explicações. Por isso pergunto: V. Ex' está tomando as providências cablveis contra tudo isso?
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Exatamente, Senador. Só que no nosso Pais, V. Ex' deve
saber o que é uma ação por calúnia no art. 138, 139,
140, 141 e 142 do Código Penal Brasileiro. O ofendido morre e o juiz não julga.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Precisa
haver uma CPI para ver se as coisas vão depressa. V.
Ex' mesmo afirma.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Só estou afirmando, V. Ex' sabe que o Judiciário está entupido de processos.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Pois é.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA- Não temos estrutura para julgá-los.
Vejam bem, estou primeiro respondendo às
ofensas, depois que a poeira assentar, vamos - e estamos aqui com um advogado Inclusive - entrar com
as ações pertinentes contra todos os outros acusadores. Estamos com uma ação contra o jornal O Estado
deS. Paulo.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Muito
obrigado. Foi respondida a pergunta.
Continua com a palavra o Senador Carlos WiIsono
O SR. CARLOS WILSON - Sr. Presidente, já
que se está falando na Imprensa - V. Ex' falou em O
Estado de S. Paulo - há uma matéria no jornal A Crítica segundo a qual o Ministro Sálvio de Figueiredo,
do STJ, mandou fazer exame grafotécnico no alvará
de soltura destinado ao foragido Charles Roosevelt.
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Gostaria de saber se V. Ex' já foi ouvido pelo Desembargador Glasimar.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Glasimar Pinheiro. Terminei de falar, creio que V. Ex' não
estava aqui, sobre essa matéria para o Senador Paulo Souto.
Esse Charles, Ex', estava foragido da Justiça
há cinco anos. A mãe, o pai, a irmã e a mulher não sabem onde ele está. Deixe-me terminar a explicação,
enlão V. Ex' poderá contestar. Quando começou
essa denúncia de venda de alvarás, procuraram esse
Charles por todos os lugares e não o encontraram.
Muito bem, aparece uma carta que, segundo Abdala,
teria sido feita pelo preso. O preso manda a carta
para Abdala, este a manda para o Procurador Regional da República dizendo que a mulher do preso e
sua tia foram à minha casa, no carro da advogada,
pegar um alvará e pagar-me R$21 mil. Veja que denúncia gravíssima. Na Policia Federal, na Corregedoria, a mulher negou conhecer-me. Disse que nunca
me viu, que não sabe quem sou. Montaram essa tramóia - em processo o nome é tramóia - para chegar
à CPI e pressionar os Senadores. Vi Senadores aqui
preocupados ao pensar que no Tribunal havia uma
mesa, um balcão, com pessoas vendendo alvarás. V.
Ex's querem saber a verdade sobre a venda de alvarás? Tenho aqui uma pasta, se V. Ex' me der a honra
de ler ou ficar com uma cópia, nós a deixaremos. O
funcionário Antônio Carlos Santos Reis foi nomeado
por um colega presidente. Não o conheci e só o vi, até
agora, uma vez. Ele não é funcionário da Corregedoria, mas do Tribunal. Quando assumi a Corregedoria,
Senador, já havia essas perguntas, essas inquirições,
esses comentários. Assumi a Corregedoria e mandei
abrir uma sindicância e um inquérito administrativo
contra o Sr. Antônio Carlos Santos Reis. O inquérito
está aqui, falta o parecer, mas está completo. Vejam
bem, Antônio Carlos, que conheci a poucos dias, ia à
penitenciária e dizia: " Tu me das tanto que garanto te
sollar". Estou dizendo para o mundo inteiro. O preso
questionava: "Como é que o senhor vai me sollar,
meu processo está aqui ou ali." Ele dizia que falsificaria a assinatura do desembargador, que não precisaria de processo, falsificaria a assinatura do juiz, de
quem quisesse. Altamiro foi na conversa deste e saiu
com um alvará falsificado que hoje, todos os senhores admitem ser falsificado.

;

Muito bem. Havia esses dois presos a quem aj
DI' Fraje fez a progressão de regime. Antes da progressão, ele foi à penitenciária, falou com o cliente
dele, com esse, - como é o nome do cliente do ,Àbdala, só para ajudar a minha memória? - o Firmin9. Che-
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gou para o Altamiro e disse: "Altamiro, se tu me I.evares perante os dois presos, eu garanto um alvará de
soltura par!; "Ie." O Firmino fala espanhol, segundo
ele. Os ci
sos não falavam. Ele pegou o Firmino
e levou na presença dos dois colombianos. Chegou
lá,elafeza promessa. Só que os presos eram da Justlça Federal, veja bem, esses eram da Justiça Federal. Ele falsificou um alvará de soltura da Drª Jalza
Fraje, mas não podia levar para a penitenciária, porque ficou com medo. Esses dois presos começaram a
agredir e a querer matar o Firmino: "Olha, Firmino, tu
me apresentaste o advogado - ele dizia que era advogado, o melhor advogado do Tribunal - ou tu me devolves o dinheiro, ou nós saimos, ou, então, você vai
morrer." O Firmino, com medo, muito claro, traficante
na penitenciária, pediu que ele devolvesse, pelo menos, a metade do dinheiro.
Sei que, na última conversa, o Antônio Carlos
brigou com o Firmino. Discutiram e tal, ai ele ligou
para a mãe dele, ligou para a irmã, que é juiza de direito, faz pós-graduação em São Paulo, e não devolveu
o dinheiro. Ai, ele entrou, - está aqui a petição do
Abdala - entrou com a representação criminal, não
para o Tribunal, entrou para o Procurador Regional
da Justiça, denunciando, veja bem, denunciando o
Firmino. O Antônio Carlos. Denunciando o Antônio
Carlos. O processo está completo aquI.
Olha, Ex·, em toda essa midia que vocês examinaram e leram, se você for espremer o que disseram
os jornais de Manaus, se vocês espremerem, não sai
uma virgula de verdade.
O SR. CARLOS WILSON - Os jornais de Manaus ou os jornais do Pais?
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Não,
de Manaus, porque o problema é em Manaus. O senhor quer ver o que aconteceu?
O SR. CARLOS WILSON - Mas o senhor está
processando é O Estado de S. Paulo?
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Ah,
mas O Estado de S. Paulo é representante dele. Colocou em caixa alta: QUADRILHA DE TRAFICANTES
DENTRO DO TRIBUNAL BENEFICIA PRESOS POR
TRÁFICO. Uma coisa assim, mais ou menos. Quadrilha de traficantes dentro do Tribunal. Não existe uma
afirmação mais forte do que essa. Nós pedimos o direito de resposta, nos termos da Lei nO 5.250, arts. 29
e 30, e eles publicaram o nosso direito de resposta
entre a propaganda da Mesbla, da Rlachuelo, quando
os arts. 20 e 30 dizem que o direito de resposta é publicado no mesmo local, com a mesma letra, com o
mesmo tipo, com a mesma dimensão. É isso o que diz
a Lei de Imprensa, a Lei nO 5.250.
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Desembargador, não conheço essa publicação a que V. S·.
está se referindo do jornal O Estado de S. Paulo.
Mas V. S'. está afirmando que o jornal falava em quadrilha do Tribunal e citava o nome de quem?
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Não,
quadrilha. Quadrilha são mais de dois, são mais de
três, são quatro.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) _ Sei. Por
isso é que estou perguntando. Citava o nome de
quem?
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA _ Não
seI.
O SR. CARLOS WILSON - Era uma quadrilha
sem nome? Era uma quadrilha sem nome. Então não
existe quadrilha.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Esse
pessoal, o senhor veja ...
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Ele não
falou o nome do senhor nenhuma vez?
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Não,
de ninguém. Uma quadrilha. No Tribunal, são 14 de·
sembargadores.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - E só o
senhor está entrando contra o Jornal, ou outros estão?
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Outros desembargadores estão tomando a mesma posição.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Essa
edição de O Estado de S. Paulo é de quando? Porque não conheço.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Se V.
Ex· me permitir ...
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Não,
mas mais ou menos.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Não,
eu não sei. Eu mando os artigos para o senhor.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Mas é
mais de uns três meses, quatro meses, seis meses?
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Eu
acho que é.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Faz tempo, então?
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Foi
logo no inicio. Acho que faz.
O SR. MAGUITO VILELA - Sr. Presidente, uma
Intervenção. Só para um raclocinio. V. Ex', então, há
de convir que essa ação, agora, cai por terra, porque
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a PoHcia Federal confirmou a falsificação de alvarás
no Tribunal.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Mas
não minha.
O SR. MAGUITO VILELA - Pois é, mas então o
jornal não pode ser processado, porque confirmou os
alvarás falsificados. E eles não citaram nomes então...
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Quando eu entrei aqui, eu disse que peguei uma quadrilha
de falsificadores. Eu não neguei isso. Eu disse aqui
a0 ...
O SA. MAGUITO VILELA - Então o jornal estava certo, ele não pode ser processado. Ele não citou
nomes. E quadrilha...
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - O Tribunal é um Poder. Ele tem personalidade juridica. É
um dos três Poderes do Estado. Ele não é pessoa trsica. Ela tem 9 dever de indicar, através de interpelação ou de outra ação qualquer, quais são os falsificadores. Ela não está livre porque ela falou no Tribunal.
O Tribunal é uma instituição, é um Poder.
O SR. MAGUITO VILELA - Pois é, mas foi lá
dentro que foi falsificado.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Mas
ela falou no Tribunal, então ela ofendeu todos os Desembargadores.
O SR. MAGUITO VILELA - Mas não citou
nome de nenhum.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) _ Mas V.
Ex. está dizendo que só V. Ex' que está processando
o Tribunal.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA _ Não.
Eu, o Desembargador Neusimar, tem mais outro Desembargador Ubirajara, não sou eu apenas, eu apenas relato o meu caso.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Senador
Carlos Wilson.
O SR. CARLOS WILSON - Foi V. Ex· quem
acusou o servidor Antonio Carlos de ter falsilicado a
assinatura?
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Não fui
eu. Eu nunca acusei esse homem.
O SR. CARLOS WILSON - Quem acusou ele
de falsificar as assinaturas?
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - V. Ex'
me permite uma gentileza. Não é nada de abuso da
Banca, não é nada. Eu mostrei aqui ao Senador Ramez Tebet e ao nosso Senador Paulo Souto, eu posso pedir para o Secretário mostrar a petição do Abdala fazendo representação criminal contra o Antonio
Carlos Santos Reis? Mostre aqui ao Senador. .
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O SR. CARLOS WILSON - O que me consta é
que ele foi acusado de ter falsificado essas assina turaso E essa assinatura foi periciada pela Polícia Federal que nega a assinatura do Sr. Antonio Carlos.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Ahl
Mas ai eu preciso dar uma explicação a V. Ex· que eu
dei já à Banca, mas V. Ex· não estava aqui. Como é
que a PoHcia Federal fez o exame grafotécnico na letra do Antonio Carlos. V. Ex· sabe que de acordo com
o art. 33, parágrafo único, da Lei nº 35, revogada pela
39, a Policia Federal não tem competência para coIher a minha assinatura. São as prerrogativas de função. Como não tem do Senador, não tem do Ministro.
O Procurador Regional da República, que era quem
insuflava e insufla isso tudo, publicou na imprensa - e
tenho também: não, porque o processo não precisa ir
para o Superior Tribunal de Justiça porque nós vamos
sentir o processo ... o Desembargador pode ser ouvido aqui mesmo. Isso na PoHcia Federal o Procurador
Regional da República falando. Nós contestamos
essa afirmação dele para uma entrevista de 25 jornalistas. Demos a entrevista e dissemos: olha, não vamos mais dar nenhuma entrevista porque eu digo
uma coisa e vocês falam outra. A Polícia Federal está
aqui, mandou que ele pegasse e fizesse a minha assinatura. Pegou o alvará do Altamlro e comparou com a
letra dele fazendo o meu nome e a minha assinatura e
disse que o alvará não era falso. A polícia cientffica e
técnica do Estado do Amazonas que tem os três peritos, ou um dos três para não exagerar, mais competente deste País, o laudo está aqui também, no laudo
grafotécnlco disse que é uma falsificação servil, isto
é, forçada, grosseira.
O SR. CARLOS WILSON - Mas disse feita por
quem?
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Pela
poHcia técnica do Estado do Amazonas.
O SR. CARLOS WILSON - Mas ela chega à
conclusão de quem falsificou?
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Não,
não pode. Por que não pode? Porque tem que ter os
falsificadores para poder se pegar a assinatura grafotécnica. Eu não posso fazer assinatura do meu advogado e pegar a minha assinatura e levar para a poHcia
clentffica ou para a Polícia Federal e dizer: eu quero
que você diga que isso aqui é falso. Não existe Isso
em grafologia. Os laudos estão aquI. Não sei se satisfiz V. Ex'.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Com a
palavra o Senador Carlos Wilson.
O SR. CARLOS WILSON - Não sei, ele disse
que não tinha muito conhr o 'l1ento da DI'" Maria José,
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mas será que V. S' sabe que ela é esposa do maglstrqdo?
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Sei.
Acabei de dizer à Banca. É esposa do Dr. José Menescal não sei de quê lá; e que é magistrado da 4'
Vara Criminal.
O SR. CARLOS WILSON - É nora de desembargador?
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Não.
Essa advogada de quem eles falam tanto aqui, Senador, não era nem formada. Ela terminou o curso acho
que não faz três ou quatro meses. Estudava em São
Paulo, numa dessas faculdades dlffcels, de final de
semana.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - V. Ex'
está desmerecendo até o diploma dela, hein?1
Com a palavra o Senador Carlos Wilson.
O SR. CARLOS WILSON - Eu não estou entendendo. Ela não era advogada? Ela assinava petição
sem ser advogada?
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Agora,
ela é. Agora.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Senador
Carlos Wilson, a conclusão nós vamos tirar. V. Ex'
sabe o que está perguntando, tem elementos em
mãos, estou entendendo V. Ex'.
O SR. CARLOS WILSON - Sr. Presidente, vou
encerrar.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Não, fique à vontade. É só para...
O SR. CARLOS WILSON - Estou Inteiramente
à vontade. Vou encerrar. Mas só sabendo do Desembargador Daniel se essa exposição que ficou o Trlbunal de Justiça do Amazonas - estão ar os Jornais notlciando, O Estado de S. Paulo, O Globo e tudo -, insinuando venda de alvará de soltura e, principalmente,
envolvendo o nome de V. Ex', se lá, no tribunal, não
houve, por parte dos seus pares, nenhuma solicltação de que V. Ex' se aposentasse, que preservasse a
imagem do Tribunal.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Mas o
Abdala nunca foi ao tribunal, Ex'. O Abdala não tem
Ima ~ausa.
O SR. CARLOS WILSON - Mas não estou falando no Abdala. Eu estou falando em tudo. Não é só
o Abdala; o Abdala é que tem feito essas denúncias.
Mas nã.) é só ele, os jornais, a grande imprensa.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Não.
Ele levou para os jornais. Eu lhe falei a estória do
Amaury Júnior, em O Globo.
O SR. CARLOS WILSON - Mas outros jornais.
Essas denúncias já vêm de muito tempo.
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O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Exatamente. Conduzidas por ele. O Abdala chega no tribuna!...
O SR. CARLOS WILSON - Precisamente. De
forma objetiva. Não houve, por parte dos seus colegas desembargadores, nenhuma tentativa ...
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Não,
porque não sabiam disso. Não havia nada. Nada.
O SR. CARLOS WILSON - Não houve nada?
Nenhum desembargador chegou dizendo: "Desembargador Daniel", preservando a imagem ... Porque V.
Ex' falou tanto no Tribunal de Justiça do Amazonas.
V. Ex', sendo acusado, coloca que quem está sendo
acusado é o Tribunal de Justiça do Amazonas.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Não.
Eu apenas ampliei a minha exposição. É que sou
membro do Poder, e o Poder, de fato, tem alguns fatos que vocês ventilaram, aqui, sobre o concurso, e,
então, apenas ampliei a minha tenda. Não quis defender, aqui, o tribunal. E não defendo. Estou defendendo a minha...
O SR. CARLOS WILSON - Pelo contrário, o tribunal ficou mal na exposição de V. Ex', porque o senhor deixou muito claro aqui o mal funcionário, a falsiIIcação de documento, a falta de conllarça que existe
dentro do tribunal. O depoimento de V. Ex' ainda dlflculta, infelizmente, ainda mais, a posição do Tribunal
de Justiça do Amazonas.
E eu encerro, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Por ordem de inscrição, com a palavra, o Senador DJalma
Bessa, por favor.
O SR. DJALMA BESSA - Sr. Desembargador
Daniel Ferreira da Silva, o senhor, no inrclo da sua exposição, fez referências aos trabalhos desta Comissão e sabe perfeitamente que a Comissão não julga.
O que a Comissão faz? Investiga, apura e manda
esse resultado para o Ministério Público. É isso. Ela
não emite jurzo de valor. Ela nem acusa nem tampouco defende; nem absolve nem tampouco penaliza.
Então, a impressão que se tem é que há, por
parte do senhor, alguma mágoa, vamos dizer assim,
algum ressentimento, pela Comissão haver acolhido
um dos seus acusadores.
Atente, V. Ex', que a Comissão não tinha outra
opção, e V. Ex' teve oportunidade de frisar a ampla
divulgação desses fatos ocorridos em Manaus. Por
outro lado, é válida, perfeitamente, a observação que
V. Ex' tem feito no sentido de elogiar o trabalho da
Comissão. Diante das acusações que foram dirigidas
a V. Ex' - e aí a Comissão não tinha que julgá-Ias,
nem vai julgá-Ias, porque não lhe compete fazer isso
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-, a Comissão entendeu de ouvi-lo, assegurando-lhe
não só a defesa determinada pela Constituição, mas
ainda vai em frente e quer que essa defesa seja ampia. É, portanto, o que a Comissão está fazendo.
Estas ligeiras palavras objetivam demonstrar a
V. S' que nós estamos aqui sem fazer algum julgamento, porque, vale repetir, não é atribuição, não é
competência da Comissão. E as indagações, as perguntas, V. Ex' pode até admitir - e a impressão que
se tem é que, às vezes, admite - que está sendo acusado, o propósito não é esse. A formulação pode levar V. S' a essa conclusão, mas não é.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA _ Não,
não me leva.
O SR. DJALMA BESSA - Mas não é.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Não,
eu sei disso.
O SR. DJALMA BESSA - Permita-me fazer
esta observação. Pelo contrário, quanto mais perguntas V. S' responder, mais condições vai ter de se defender. O dificil, e o que não teria sentido, seria um de
nós, membro da Comissão, ter uma dÚVida e não expressá-Ia para que V. S' a esclareça e informe. De
maneira que cada pergunta dirigida a V. S' é mais
uma oporturlidade de defesa. É para assegurar essa
ampla defesa que a Constituição lhe assume.
De maneira que, feita esta ligeira referência, eu
chego até a não entender, e a minha observação é
para que V. S' me esclareça. Atente bem: V. S' recebe um pedido de soltura. Esse pedido é julgado e,
veja bem, V. S· tem duas opções: conceder ou não
conceder. Se concede, não há razão alguma para o
alvará ser falso, porque o pedido foi feito, foi atendido,
foi deferido e não há porque falsificá-lo. A falsificação
somente ocorre se V. S' rejeitar. Negou, e ai vem o alvará falso para liberar, para soltar o preso. Muito bem.
Mas ocorre - e aqui já houve perguntas nesse sentido
e certas dúvidas - em que fase, como esse alvará foi
fraudado?
Basta se atentar que isso é fácil de se conceber,
a não ser que eu esteja enganado. Por quê? Porque
no processo consta o deferimento do habeas corpus
e, se consta o deferimento do habeas corpus e o
preso foi solto, somente o foi, evidentemente, na base
de um alvará de soltura falso. Eu faço esta colocação
para indagar de V. S' se realmente a interpretação, o
comentário, o problema é esse.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - O senhor me permite esclarecer?
O SR. DJALMA BESSA - Pois não, estou aqui
para ouvi-lo.

Quinta-feira 19 21473

O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - É o seguinte, Senador. O habeas corpus é um processo
como outro qualquer, com uma diferença: ele é um remédio heróico, rápido, que não pode ficar na gaveta
do julgador três, quatro ou cinco meses. Nós, desembargadores - e eu disse isso aqui no inicio -, despachamos com assessores. Por exemplo: eu estava na
Presidência, naquele tempo, eram oito, dez assessores, secretário-geral do tribunal e os assessores.
Você recebe um lote de documentos dessa altura
para despachar. Você tem um assessor que é formado em Direito; ele sabe, ele conhece a matéria. Então,
você pergunta, o assessor traz o processo para o senhor: "Desembargador, nesse processo aqui..." como aconteceram apenas três vezes quando eu estava na Presidência -, " ... estão pedindo uma liminar
no habeas corpus. Eu já o examinei e pode ser concedido". Como aconteceu no caso do Altamiro. Então, o
senhor tem um assessor direto, é de confiança. O senhor examinou o processo? - Examinei. Cabe liminar?
- Cabe. O senhor concede a liminar e manda distribuir o processo para uma das Câmaras Criminais."
Agora, veja, um espaço tão pequeno de tempo
que trai esse raciocinio inicial que V. Ex' colocou. Quando eu concedo a liminar e assino o meu nome, veja
bem, o processo já sai do meu gabinete para os assessores. Nesse Interregno, nesse interim pode
acontecer uma maldade - e eu citei aqui como acontecem as maldades na administração pública. O que
pode acontecer? Como eu peguei alvarás - e aqui o
Senador Paulo Souto está me surpreendendo com alvarás, que eu nunca assinei, e que os processos, segundo está nas mãos dele, eu funcionei em alguns
processos desses. Então, o que pode ter ocorrido? O
assessor leva para a Secretaria para bater o alvará,
para falsificar a assinatura e o senhor não tem conhecimento. Ai o senhor é induzido, é enganado. Isso
pode acontecer aqui ou em qualquer lugar. Foi exatamente assim que aconteceu no caso do Altamiro.
Agora, ninguém disse até hoje quem foi o falsificador:
nem a Policia estadual nem a Polícia Federal, porque
não tem condições de se dizer quem é o falsificador
se o senhor não conhece e não colhe material do acusado, do acusador e da vitima.
O SR. DJALMA BESSA - Desembargador Daniel, veja se eu me fiz entendido. Vou procurarei ser o
mais claro possivel. Se o senhor recebe o pedido e
concede a liminar, não há por que falsificar o alvará.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA- Mas eu
concedo a liminar até à mão, mas o alvará ...
O SR. DJALMA BESSA - Exato.
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O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Mas o
alvará é outro processo.
O SR. DJALMA BESSA - O alvará é uma outra
fase. Já é execução, é conseqüência da liminar.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - É uma
outra fase, que eu não posso conhecer - como não
conheci o do Altamiro - e posso conhecer.
O SR. DJALMA BESSA - Mas, se o senhor
concedeu a liminar, não tem por que falsificar o alvará. Por quê? Porque foi deferido.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Não,
mas o alvará não é concedido na hora em que eu concedo a liminar não. A liminar vai para a secretaria; a
secretária manda bater; o Oficial de Justiça leva para
a penitenciária e cumpre. O Desembargador, dali
para frente, não sabe mais nem se o processo ...
O SR. PAULO SOUTO - Mas o que o Senador
está querendo dizer é que normalmente o senhor acslnarla esse alvará.
O SR. DJALMA BESSA - O senhor deu liminar.
O SR. PAULO SOUTO - Se o senhor deu liminar, despachou, etc., o senhor assinaria o alvará; é
normal.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Como
assinei o do Altamiro sem saber.
O SR. PAULO SOUTO - O senhor não assinou
o do Altamiro; o do Altamiro foi falsificado.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Sim,
mas foi falsificado, como esses que V. Ex' tem, que
são falsificados eu sabia.
O SR. PAULO SOUTO - Eu não estou vendo interesse em se fazer isso.
O SR. DJALMA BESSA - Exato. Veja bem, Desembargador, o senhor deferiu a liminar do Altamiro?
O SR. DANIEL FERREIRA DA StLVA - Não.
Ao contrário. O processo já veio pronto, com o despacho de um outro Presidente, que não era eu.
O SR. DJALMA BESSA - Exato. Mas se foi deferida a liminar, não há como faislficar o alvará. Por
quê? Porque foi deferido.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Deferida a liminar e não o alvará
O SR. DJALMA BESSA - A liminar. Mas ele
não solta?
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - A liminar é feita na Secretaria; é outra coisa.
O SR. DJALMA BESSA - Certo. Mas, vamos
dizer: no processo não consta o deferimento?
O SR. DANIEL FERREtRA DA SILVA- Da liminar consta; não consta o alvará Na hora em que eu
concedo a liminar, o alvará será produzido na secre-
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taria; o processo teria de voltar para eu assinar o alvará
o SR. DJALMA BESSA - Então, veja se eu me
fiz entendido. Foi indeferido o do Altamiro. Se não foi
concedida a liminar, nesse caso houve o propósito de
falsificar o alvará Vamos admitir ...
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Muitos
desses processos não têm liminar, não têm alvará
Por uma questão de regime: é remoção, mandado de
remoção. Entendeu?
O SR. DJALMA BESSA - O senhor disse que
deferiu a liminar. Defere ou indefere a liminar?
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Se
houver cabimento, defiro no mandado de segurança,
no habeas corpus, na ação pública, na ação popular...
O SR. DJALMA BESSA - O que eu quero dizer
é que no processo consta o despacho deferindo ou indeferindo. Agora, compreendo perfeitamente. Vamos
admitir que possa acontecer isso, que chego a entender. O senhor indeferiu; o processo foi para a secretaria, foi para um canto, para outro; depois disso, chegou o alvará de soltura e o senhor não teve condições
de comparar.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Não.
Não é possfvel comparar.
O SR. DJALMA BESSA - Exato. E pode até assinar.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - É. Eu
disse aqui que todos nós estamos sujeitos a um ato
desse. Qualquer um de nós está sujeito a isso.
O SR. DJALMA BESSA - Exato. Pode. Perfeitamente. Não houve má-fé, não houve dolo, não houve infração, não houve crime.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Não,
nenhum dolo.
O SR. DJALMA BESSA - Pode ter sido vftima
de um desacerto provocado dolosamente ou por culpa de um dos seus funcionários.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - É. Pelo
funcionário; um funcionário pode fazer isso.
O SR. DJALMA BESSA - Então, a minha observação, sobretudo, é esta: pode no indeferimento
de um pedido de alvará sair...
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Não,
de um pedido de habeas corpus.
O SR. DJALMA BESSA - Desculpe-me. Pode
no indeferimento de um pedido de habeas corpus
sair para o senhor assinar, porque não confrontou ...
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Pode
sair. Eu disse aqui logo que cheguei à Comissão que
todos nós estamos sujeitos a isso.
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O SR. DJALMA BESSA - É. Exato. Não confrontou, não conferiu, confiou no funcionário e assi·
nou. Mas a minha conclusão é a seguinte: é perfeita·
mente cabível, sem muita dificuldade, confrontar, ve·
riflcar. E é possível que esteja sendo feita alguma
apuração nesse sentido. Não sei se isso está sendo
feito no Tribunal.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Nós
abrimos inquérito administrativo e sindicância, e eu
trouxe até o processo. Está no final; só falta o pare·
cer.
O SR. DJALMA BESSA - Pronto. É só juntar veja bem - a relação desses alvarás de soltura e con·
frontar com o que foi deferido, com o que foi despa·
chado no processo.
O SR. DANIEL FERREtRA DA SILVA - Mas,
neste caso aqui, para V. Ex' ter uma idéia, fui surpre·
endido pelo Senador Paulo Souto, porque jamais
pensei que houvesse tantos alvarás de soltura falsifi·
cados, como me foi apresentado pelo Senador.
O SR. DJALMA BESSA - Exato.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Eu não
sabia e não sei até hoje.
O SR. DJALMA BESSA - Exato. Não tenho dú·
vida nenhuma.
Desembargador, veja bem: pode ficar a imagem
perante o público, perante aqueles que nos ouvem e
nos estão vendo, de que houve, em tudo isso - rele·
ve.me; é só para argumentar " um interesse. Esse
processo é do advogado tal e vai para o Desembarga·
dor Daniel. E não é possível que tenha sido isso...
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Eles
tentam muito isso lá.
O SR. DJALMA BESSA - Pois é.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Não só
para mim, como para todos os desembargadores.
Eles tentam.
O SR. DJALMA BESSA - É justamente a per·
gunta que vou fazer, para que o senhor possa justilicar-se: qual é o processo de distribuição desses alva·
rás?
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Não,
dos habeas corpus.
O SR. DJALMA BESSA - É. Dos habeas corpus.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SII.VA - É o seguinte. Nós explicamos à Mesa. Pelo fato de o habeas corpus ser um remédio heróico, uma medida ur·
gente, a sua distribuição, às vezes, difere da de outros processos durante a semana. Por exemplo, num
dia de sexta-feira - eram duas horas da tarde do dia
13 " como nesse caso que citamos aqui, o assessor
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chegou com o processo e disse: "Desembargador,
estão pedindo uma liminar nesse processo de habeas corpus. E cabe. Já examinei, e cabe". Eu disso:
"Mas não há mais distribuição. Está fechado". Ele dis·
se: "Mas o senhor manda distribuir para uma das Va·
ras no primeiro dia útil". Isso o Supremo, o Superior e
todos os Tribunais fazem, ainda mais nós, que não
contamos com um Desembargador de férias nem
com um Desembargador plantonista. Eu disse: "Você
já examinou a matéria?". Ele disse: "Já a examinei, e
cabe liminar." Eu, então, concedi a liminar, e ele levou
o processo, dizendo que era para distribuir na segun·
da·feira, dia 16, que era dia útil. Então, foi distribuído
para a 2' Câmara Criminal. O proso foi condenado, foi
recolhido. Está aqui a situação dele. A liminar, Sena·
dor Djalma Bessa, não antecipa e nem retira direito
de ninguém; ela cautela uma situação.
Eu estava explicando aqui que o Direito Penal
moderno não quer mais enclausurar o homem, não
quer mais mutilar o homem, não quer mais degolar o
homem. Hoje, o Direito Penal moderno quer o homem
ressocializado, quer o homem e,n liberdade, que é a
coisa mais cara que se tem na \lIda. Então, nenhum
juiz hoje manda enclausurar o proso por que cometeu
homicídio, estelionato, atentado 'lO pudor ou estupro.
A Justiça procura examinar o rÉ u primário, de bons
antecedentes. Então, não há per que se decretar a
prisão de um réu que é primário, tem bons anteceden·
tes, tem residência fixa na comarca da culpa, tem tra·
balho fixo na comarca da culpa. A Jurisprudência de
todos os tribunais deste País sãc- torrenciais. Eu mes·
mo' trouxe aqul-jámostrei à Me.:a-mals de vlntejurisprudências só sobre progressiio de regime e outra
matéria polêmica, nesse mesl ,)ipo. E;u mesmo trouxe mais de vinte.
O SR. DJALMA BESSA· Flesum" ido, a distribuição é objetiva. O autor de urn requerimento desse
não pode escolher o desembargador que examine a
sua proposta ...
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Não,
não pode. E lá, hoje, não fazem mais isso, não.
Qualquer distribuição hoje é aleatória, Senador.
Você não sabe para quem vai o processo.
O SR. DJALMA BESSA - Exato.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Mas
isso há pouco tempo, porque nós temoB situação pre·
cária lá. Nós não temos ...
O SR. DJALMA BESSA - Mas eles faziam a
distribuição especificada?
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - É, elaé
eletrônica; ninguém sabe onde ela vai cair. Por exem·
pio: o senhor entra com o processo no Tribunal, vai
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para segundo grau - que é o Tribunal-, ai a digitadora digita lá. A programação foi feita pelo órgão, pela ...
- não sei se é Sudam o nome. E então, fez uma distribuição aleatória. Hoje o advogado não sabe mais
para quem vai cair o processo. Isso é muito bom.
O SR. DJALMA BESSA - Mas antes também.
A Impressão que tenho - e vou mais longe até - é de
que o senhor examinou esses habeas corpus em razão do cargo que estava exercendo, em razão da sua
função, ou como Corregedor da Justiça ou como Vice-Presidente, no exerclclo de Presidente do Tribunal. Não é Isso?
O SR. DANIEL FERREIRA DA StLVA - No
exerclcio da presidência, Senador Djalma, examinei
parece que só três processos.
O SR. DJALMA BESSA - Sim, mas examinou
em razão de estar no exerclcio da presidência.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA- Mandei
para as câmaras.
O SR. DJALMA BESSA - Agora, outra coisa.
Como Corregedor, também competia ao senhor examinar esses requerimentos?
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Olhe, a
Lei nº 17, a nossa lei complementar, é muito ampla. O
Corregedor pode conceder habeas corpus até de
oficio. É a expressão da lei.
O SR. DJALMA BESSA - Mas o Corregedor,
portanto, em razão da função que exerce de Corregedor.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - O
nome já está dizendo: Corregedor-Geral de Justiça.
Então, a lei lhe dá direito de conceder até ex offlclo o
habeas corpus, sem nenhuma formalidade.
O SR. DJALMA BESSA - Exato. Então, esses
pedidos, esses requerimentos, esses pleitos teriam
que ser dirigidos ao Corregedor, embora pudesse ser
assinado pelo senhor ou por qualquer outro desembargador, o que estiver na Corregedoria é que recebe
esses pedidos, examina e aprecia.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Porque, quando você está na câmara, o desembargador
da câmara é que recebe e procesM. A câmara processa e manda cumprir as decisões.
O SR. DJALMA BESSA - Está certo.
Desembargador, veja bem, o senhor fez várias
referências, e não foram nem tão agradáveis assim
ao Procurador Regional da República. Não é exato?
Que não está se comportando adequadamente, e
que torce os fatos, que parte para providências que
também não são compa!fvels com a função dele. A
minha observação é a seguinte: Procurador-Geral
recebeu alguma representação, alguma reclamação
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contra esse comportamento que o senhor não julga
inadequado do Procurador Regional da República?
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Senador, o senhor me desculpe, eu não ouvi bem a colocação.
O SR. DJALMA BESSA - Eu queria dizer o seguinte: o senhor fez restrições ao comportamento do
Procurador Regional da República em Manaus. Não
é?
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Sim.
O SR. DJALMA BESSA - Eu pergunto o seguinte: adotou alguma providência no sentido de reclamar, representar?
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA-Adotei,
Ex'. Inclusive, o ódio que o Procurador Regional da
República tem de mim é que nós fizemos uma representação criminal ao Tribunal Regional Federal da l'
Região, aqui em Brasília, contra ele, porque ele queria interferir, se imiscuir nas decisões do Tribunal. Temos aqui uma pasta que é só da Intromissão dele no
Poder Judiciário.
Nos termos do art. 96 da Constituição, o senhor
sabe que o concurso público para juiz, para escrevente, para as varas, para escrivão, são de competência
exclusiva. Quando a competência na Constituição é
exclusiva, não tem concorrente, competência concorrente. Ele tem o processo só dele, entrando com petição, pedindo anulação do concurso, entrando com
ação, seja pública, entrando com pedido ao Ministério
Público do Estado Amazonas, ensinando o Ministério,
aliás o Tribunal como é que se faz o concurso. Tudo
isso aconteceu e eu tenho aqui nas minhas mãos a
matéria toda. Eu posso mostrar a V. Ex." até agora, se
V. Ex." permitir.
O SR. DJALMA BESSA - Não. Não há necessidade.
Outra imagem que pode passar. E a minha observação é justamente para que o senhor esclareça
essa informação e acredito que é óbvio, mas vale a
pergunta, porque pode-se passar a idéia de que o senhor tantos pedidos de habeas corpus requereu, a
tantas liminares ou deferimentos procedeu.
Então, nessas liminares, nesses pedidos de habeas corpus, o senhor teve oportunidade de - e ar eu
quero dizer que é o óbvio - de Indeferir alguns?
O SR. DANIIEL FERREIRA DA SILVA - Olha,
liminar eu concedo muito pouco em matéria de habeas corpus, porque o habeas corpus e o mandado de
segurança tiveram a mesma procedência, a mesma
origem, tanto é que no Brasil, por muitos anos, Pedro
Lessa e outros grandes luminares do Direito discutiam se habeas corpus era para proteger direito Ifqul-
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do e certo ou se era só liberatório. Pedro Lessa teve
uma briga no Supremo há muitos anos.
Hoje, o mandado de segurança enriqueceu
mais, no sentido de liminar. É dirrcil conceder uma 11minar num habeas corpus. O grande Rui Barbosa,
inclusive nas suas citações, começava dizendo:
"Aonde houver colação, cabe habeas corpus".
Então, imagine o senhor comigo uma coisa: o cidadão sai daqui, desta sala, chega ali, a policia o
prende: "O senhor está preso". "Mas eu não fiz nada.
Por que o senhor me prende?" "Não, o senhor está
preso". AI fazem uma vistoria sem mandado pessoal.
Não encontram nada no senhor. "Bem, então, o senhor vai a sua casa agora conosco." Levam-no a casa
e colocam droga no seu bolso e afirmam que o senhor
foi preso, porque portava droga. AI vem a parte técnlca. Nenhum juiz, nenhum desembargador pode-se
associar à violência. O senhor vê a grita que este Pais
está dando contra a violência, contra a arma de fogo.
Então, o juiz analisa. Cabe a liminar. O réu foi preso
ilegalmente? Qualquer juiz de responsabilidade e
bom-senso concede a liminar, que não é soltura do
preso. Não é o trancamento da ação penal. É apenas
uma ação cautelar preventiva para o preso responder
ao processo em liberdade. Ele não está livre da ação
penal. Ele vai responder à ação penal, mas em IIberdade. E, nesse despacho, o senhor diz assim: "Sem
se ausentar do distrito da culpa, sem permissão da
autoridade processante."
Geralmente, Senador, é esse o procedimento
dos juizes, dos tribunais. É esse o procedimento.
O SR. DJALMA BESSA - Então, o senhor tanto
deferiu como indeferiu.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA-Indeferi
muitos.
O SR. DJALMA BESSA - Tanto aceitou como
rejeitou vários requerimentos. Agora, essa carta, que
está no processo ar de um dos presos, foi periclada e
já declarada falsa?
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Qual?
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - A carta
do preso. Parece que é Roosevelt.
O SR. PAULO SOUTO - Não, porque o cara
está desaparecido, Senador.
O SR. DJALMA BESSA - Não, mas a carta. Parece que foi declarado que a letra não é dele.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Não,
mas, quando eu viajei para cá, acho que uma semana
antes, ele foi preso. Ele está preso agora. Disseram-me que ele está preso.
Senador Djalma Bessa, eu disse isso aqui, e
vou repetir para V. Ex".
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O SR. DJALMA BESSA - Certol
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA- Porque
V. Ex.' não esteve desde o Inicio. Mas V. Ex." viu.
Esse preso eu mandei consultar a delegada de ordem
pOlftica e social, para ver o grau de Instrução desse
preso. Esse preso tem, parece, o terceiro ano primário e, há cinco anos, estava fugido. Neste Interim,
aparece a carta. O preso - não se sabe de onde ele
estava mandando a carta para o Abdala - e o Abdala
fazendo requerimento mandando a carta para o Procurador-Regional da República. E o Procurador-Regional da República, por sua vez, pegou a carta e a publicou, junto com o Abdala, nos jornais de
Manaus, dizendo que o preso tinha dito que a mulher
dele, a irmã dele e a advogada tinham ido à minha
casa apanhar um alvará e me pagar R$21.000,OO.
Ele disse isso aqui, perante esta Comissão de Senadores.
O senhor sabe o que disse a mulher que ele
teve a coragem de falar aqui que foi na minha casa?
Ela, a motorista e mais a mulher dele? Que nunca me
viu, não me conhece, não sabe onde eu moro - a que
ele afirmou que foi na minha casa. Está aqui o depoimento dela. Nunca... Eu não sei quem é essa mulher,
Senador, até hoje.
O SR. PAULO SOUTO _ Senador Djalma Bessa, V. Ex" me permite? Tem uma coisa que não estou
entendendo: como é que esse cidadão estava preso
há cinco anos? A confusão toda é porque teve o habeas corpus? O senhor concedeu habeas corpus
para ele?
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA _ Não, foi
pela carta que ele mandou para o Abdala.
O SR. PAULO SOUTO - Sim, mas ...
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Ele foi
condenado. Agora ele é preso condenado.
O SR. PAULO SOUTO - Eu sei, mas ele não
podia estar preso há cinco anos porque ... O senhor
não deu habeas corpus para ele? O senhor falou
que estava foragido ...
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Não,
para o Charles ... Eu acho que ... Não foi nem eu que
julguei, foi o Desembargador Djalma. Ele foi condenado a quatro anos de reclusão ou coisa assim.
O SR. PAULO SOUTO - Não, não, mas esse
habeas corpus foi o senhor que deu? Ou não foi?
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Não,
eu não vou ... Eu confesso a V. Ex" que eu não estou
lembrado se eu dei habeas corpus para esse Charles. Eu sei que ele está condenado, está preso e está
cumprindo pena. O que posso dizer a V. Ex' agora,

21478 Quinta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

neste momento, é só isso. Para afirmar coisas mais
sérias,' eu tenho que ter prova em mãos.
O SR. PAULO SOUTO - Não, porque este é um
dos tais processos que tem aqui, um dos processos
que, segundo consta, foi despachado por V. Ex'; o alvará foi considerado falsificado. Realmente, é diffcil.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Qual é
a garantia que eu tenho? Como é que pode V. Ex' ou
qualquer pessoa atribuir a alguém uma culpa onde o
próprio alvará é contestado, é dito como falsificado,
meu pai do céu?
O SR_ PAULO SOUTO - Sim, mas o que estou
achando é que o senhor ... Isso é que o senhor não
entendeu, Desembargador. O senhor vem falando
sobre este caso, sobre sua atuação neste caso, o senhor foi acusado neste caso, mas nunca disse o que
todo mundo esperava num caso como este: que o senhor nunca deu alvará algum. O senhor não disse, eu
é que disse hoje.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Não,
mas eu nunca disse que não dei alvará. Eu não sei os
alvarás que eu dei e outros que foram falsificados. V.
Ex' me pegou de surpresa; eu não conheço mesmo.
O SR_ DJALMA BESSA - Pode ter sido até assinado por um outro desembargador.
O SR. PAULO SOUTO - Não, não, está tudo
despachado aqui.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Desembargador, não sei, mas eu vou citar uma coisa
para o senhor: tem um preso que está foragido também e que, segundo falam, é especializado só em falsificar assinatura, só em falsificar assinatura. Chama-se Marcelo não-sei-o-quê. Ele está fugido, trabalhava com esse Antônio Carlos Santos Reis no mesmo escritório. Agora, eu posso dizer que foi ele que
falsificou? Não, eu tenho que ter critério e conduta e
personalidade para dizer: eu não sei, eu não conheço
esse Marcelo até hoje, ele está fugido.
O SR. PAULO SOUTO - Marcelo de Oliveira
Cordeiro.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Ele
está fugido. Trabalhava na mesma mesa com o Antônio Carlos.
O SR. PAULO SOUTO - Mas ele é o quê?
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Pelo
que eu sei, ele é preso, pelo que eu sei. Agora, a qualificação profissional dele, confesso a V. Ex' que eu
não sei; eu não o conheço e nunca vi esse preso na
minha vida.
O SR. DJALMA BESSA - Sr. Desembargador,
é o seguinte: o senhor mencionou que as testemunhas citadas na carta, todas elas, negaram o fato.
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Isso é evidente, ficou multo claro. Agora, não foi feita
- ai é onde vai minha indagação - uma perlcia para
saber se essa carta foi ou não feita por ele. Pelo que o
senhor Informa, pelo grau de instrução dele, ele não
teria, jamais, condições de escrever essa carta.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - A própria tia dele, que ele acusou que tinha Ido na minha
casa, diz aí que não sabe se a letra é do sobrinho
dela, não parece ser do SObrinho dela. A própria tia
que eles disseram que teria Ido na minha casa.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Desembargador, vou fazer uma pergunta muita objetiva a V.
Ex'.
Para se dar uma progressão de regime fechado
para o regime aberto, V. Ex' acha que isso pode ser
feito por uma liminar? Isso é tão urgente, que possa
ser dada por liminar?
Estou lhe fazendo uma pergunta objetiva e o senhor pode responder se quiser e pode Justificar.
A pergunta que formulo é a seguinte: o cidadão
traficante, ou envolvido com entorpecente, está preso
e, por um pedido de correção parcial, ou por um pedido de habeas corpus, pede-se a transformação do
seu regime fechado para regime aberto. Justifica, é
causa suficiente para uma liminar?
OSR. DANIEL FERREIRA DA SILVA- Não, liminar não existiu.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Não.
Uma decisão rápida?
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Justifica.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Sem ouvir Ministério Público?
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Não ...
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Só um
minutinho. Estou fazendo a pergunta e vou concluir.
Não se trata de conceder liminar, porque a pessoa está condenada a tantos anos de cadeia, está
condenada por narcotráfico, por um crime que está
tomando conta da juventude brasileira, está prejudicando as nossas famflias; e ai alguém entra com pedido de correção parcial e, olhando para a petição,
examinando a petição, sendo competência da Justiça
Federal, e mesmo que não fosse, de imediato o corregedor, sem ouvir o juiz, pode conceder de imediato
uma liminar? Há algo que justifica isso conceder de
imediato? Ou carece de um melhor exame da matéria?
A pergunta é de ordem objetiva.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Muito
bem, só que a doutrina é demorada. O problema de
progressão de regime é um processo que corre no
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Conselho Penitenciário_ O Diretor do Conselho Penltenciário examina, a Comissão Técnica da Penitenciária examina.
SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Mas no
caso é um Corregedor de Justiça que, tendo o Conselho Penitenciário examinado ou não, conclurdo inclusive pela negativa ... Como o advogado chega para V.
Ex', para o corregedor e diz assim ... Vamos ser claros: já é tarde da noite, V. Ex' não tem pressa e nós
também não, mas temos que esclarecer as coisas. V.
Ex' recebe um desembargador que é corregedor, um
desembargador recebe um pedido para sair do regime fechado para o regime aberto. O que significa?
Embora tome todas as cautelas para o sujeito não fugir, diga para não sair do domicfllo, etc. e tal, ele colocou o sujeito em condições de ir embora. Pergunto: é
matéria de correção para ser decidida sem ouvir mais
ninguém?
SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Nesse
caso, vou explicar a V. Ex".
SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Não estou dizendo nem que sim nem que não. Só quero ouvir a explicação.
SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Esse
processo de progressão corre na penitenciária. Com
a Comissão Técnica da Penitenciária examinando,
concluindo, esse processo vai para a Vet, levado pelo
advogado - seja ele quem for. Na Vet, o juiz pega o
processo, como tem nessa progressão, com parecer
favorável à concessão da progressão de regime. A
progressão é um direito do réu, não é uma obrigação
do juiz. O réu tem direito... Hoje, o réu é sujeito de direito no processo, não é mais objeto. Então, o juiz é
obrigado a conceder a progressão de regime. O juiz
não concedeu. Ela, então, ou ele, que não sei quem
foi o advogado, entrou com um pedido de correição
parcial em cima do despacho do juiz. Por quê? Porque o réu já tinha cumprido mais de um sexto da
pena, e o Código Penal Brasileiro, no art. 33 e seus incisos, diz que, quando o réu cumpre mais de um sexto
da pena, ele tem direito a mudar de regime. E hoje o
Superior é muito mais rápido...
SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - A minha
pergunta, doutor, é a seguinte: tendo isso chegado à
consideração de um Desembargador Corregedor "x",
esse Desembargador dá logo aquilo? É tão urgente
assim?
SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Não,
não é assim, porque eu passei três ou quatro dias
para dar, porque são dez laudas de papel. Meus despachos são de dez laudas, inclusive, com doutrina
moderna. Não é com o Código de 1832. Nós ainda
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não estamos acostumados, no Brasil, com a lei penal.
Há advogado, inclusive, que não está familiarizado
com o Código Penal e nem com o Código de Processo. Quando eu me referi que há procuradores - eu
não quis, de maneira nenhuma ofender V. Ex', nem
ninguém, nem faço isso, estou citando fatos -, procuradores em que o réu não foi, na sentença de pronúncia, condenado. Dez anos solto, em liberdade,
quando o réu é julgado, eles pedem mandado de prisão, quando a jurisprudência do Supremo, do Superior, do nosso Tribunal, de São Paulo diz que, se o réu
não foi preso na sentença de pronúncia, ele tem o dlreito de apelar em liberdade, nos termos do art. 594
do Código de Processo Penal. Então, não somos legisladores, Excelência; nós somos seguidores da lei.
a SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - V. Ex'
está se referindo a Procurador. Procurador manda
soltar?
SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Não,
ele dá parecer.
SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Então,
não foi ele quem mandou soltar.
SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Mas no
processo de correição parcial tem o parecer dos Procuradores que funcionaram.
SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Parecer,
Dr. Daniel. Parecer é uma coisa, decisão é outra.
a SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Sim,
mas minha decisão não podia ser ... Agora mesmo o
Senador disse que eu não podia julgar contra a lei. Eu
não posso deixar de conceder um beneffcio que é direito do réu. Não existe isso.
a SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - O que se
está questionando aqui, Ex', é que, via de regra, os
presos eram traficantes, oriundos do narcotráfico, estavam presos, cumprindo pena. A competência era
da Justiça Federal. E os casos eram decididos ou Iiminarmente, em habeas corpus, ou em correição parcial. É esse o cerne da questão, que V. Ex" tem que
responder.
SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Mas eu
vou responder. Primeiro, eles não eram mais presos
federais. O processo estava na Vara de Execução
Criminal. Já tinha sido julgado. Não tinha mais prazo
para a Justiça Federal.
SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Na decisão, V. Ex' podia até ter razão. O que se questiona é
a rapidez da decisão. Veja bem, a sociedade quer
que a Justiça seja célere, para atender os cidadãos
humildes, quem realmente é oprimido. Mas atender
traficante com essa rapidez enorme ... É isso que todo
mundo está questionando aqui. Nós queremos saber.
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Não é todo mundo que é acusado de ser traficante
que vai ficar na cadeia, ele pode ser inocente. Mas,
veja bem, nos casos há sentenças condenatórias, há
mudança de regime fechado para aberto com rapidez
muito grande.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Não foi
com tanta rapidez, porque eu passei...
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Há liminares concedidas em habeas corpus também com ra·
pidez muito grande. Desembargador, há habeas corpus que V. Ex" recebeu contra traficante numa sexo
ta.felra, nem os processos foram distribuldos. Essas
são as perguntas·chave que nós temos que dar satis.
fação à sociedade.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Eu expliquei esse problema.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Se V.
Ex" julga que está explicado, está explicado.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA _ Preste
atenção. Eu disse aqui, no inicio, que esse processo
do Juraci...
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) _ Os processos estão ai para nós vermos. Nós estamos que.
rendo ouvir a opinião de V. Ex".
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Eu vou
dar minha opinião. Aliás, eu já dei e vou repetir. Esse
processo do Juraci foi exatamente o que eu falei para
a Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Eu não
perguntei nada de Juracl, Doutor. São vários proces·
sos, não apenas esses.
O SR. DANIEL FERREIRA DA,SILVA - Jogo
de sinuca, Senador. Foi esse o caso que dfscutiram
aqui. Então, veja bem, na sexta·feira, concedi a limi·
nar e mandei distribuir o processo no primeiro dia útil,
que era dia 16.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Tudo
bem, se fosse um caso ou outro.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Não,
mas eu não tenho mais nenhum caso desse. Não te·
nho nenhum caso. V. Ex" está rindo, V. Ex" está fazendo juizo de valor",
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) _ Não estou rindo, estou achando isso muito sério, por isso es.
tou insistindo. É a primeira vez que, como Presidente,
estou Insistindo tanto em perguntas porque estou
vendo, temos alguns documentos aqui e V. Ex" está
dando respostas que quero esclarecer. Como essa
agora mesmo, o Relator lhe mostrou um documento e
o senhor parece que nem entendeu o documento.
Trata·se de documentos que provam que havia liga·
ções telefônicas, isso prova.
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O SR. DANtEL FERREIRA DA SILVA - Não,
não pode provar.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Então,
as telefônicas estão mentindo.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Não, a
sua empregada, a minha empregada, todos podem
atender um telefonema em sua residência.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - 30, 40,
07, 08 minutos?
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Pode
atender e pode conversar até uma hora.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Está
bem.
Concedo a palavra ao Senador Djalma Bessa.
O SR. DJALMA BESSA - Vou concluir, antes,
porém, consignando que o objetivo da CPI é investigar fato, fato determinado. E, no curso dessa investi·
gação, na oitiva de hoje, examinamos a teoria do DI·
reito Penal, a doutrina do Direito Penal, a Ciência do
Direito Penal e a Filosofia do Direito Penal. Portanto,
foi uma audiência rica, não só na prática, como na
técnica e na teoria.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Concedo
a palavra ao Senador Geraldo Althoff.
O SR. GERALDO AL THOFF - Em primeiro lu·
gar, gostaria de fazer um questionamento, rapidamente, ao próprio Relator, só ratificando de que os
pedidos de habeas corpus, na sua quase totalidade,
tinham como advogado a Dr.". Maria José.
O SR. PAULO SOUTO - Não a totalidade, mas
diria que uma grande maioria do que temos aqui.
O SR. GERALDO AL THOFF - V. Ex" poderia
me dizer a data de quando aconteceram?
O SR. PAULO SOUTO - Terá que ver em cada
processo.
O SR. GERALDO ALTHOFF - Tudo bem. Mas,
isso foi no ano passado?
O SR. PAULO SOUTO - É, recentemente.
O SR. GERALDO ALTHOFF· Quero exteriori·
zar aqui uma preocupação. A minha preocupação é
quando o Desembargador Daniel colocou aqui para
nós de que a Dr." Maria José teria terminado o seu
curso de Direito há três meses.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Três ou
seis, não estou bem certo.
Com permissão de V. Ex", qualquer homem da
rua, qualquer preso, pode requerer um habeas corpus de dentro da cela.
O SR. GERALDO ALTHOFF - Não sabia.
Aprendi mais uma. Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Sr. Rela·
tor, quer mais alguma pergunta?
O SR. PAULO SOUTO - Vou falar isso porque o
senhor citou tantas vezes, tantas vezes o senhor cio
tou um jurista famoso, o Dr. Damásio de Jesus, citou
tantas vezes e com tamanho respeito, que é nota de
jornal, mas só vou ler um pouquinho o que ele dia: "
Desembargador orienta, mas não decide para o Juiz.
Integrante da Comissão que estuda mudanças no
Código Penal, Damásio de Jesus, que foi o autor - citado várias vezes por V. Ex' - de 19 livros sobre Direito Penal, portanto, da mesma forma que o senhor falou, homem respeitável, disse que um corregedor-gerai não pode conceder correção parcial a advogado e traficantes. Cabe ao Desembargador orientar
um Juiz e não tomar decisões no lugar dele. Damásio
considera também um absurdo o fato de o advogado
pedir correção parcial para libertar um réu preso dm
flagrante. O advogado deve se dirigir à Câmara do
Tribunal."
Não quero entrar nessa discussão, mas como
foi um autor citado inúmeras vezes por V. Ex', citei
também.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Eu cito
e tenho todas as obras do Damásio, inclusive, a última que ele lançou agora sobre problemas no Japão.
Só que as coisas são colocadas no jornal como os
acusadores querem - e falei isso para vocês. V. Ex'
sabe quem fez essa consulta para o Damáslo e não
sei nem se ele sabe quem é Damásio? O Amaury da
Globo.
O SR. PAULO SOUTO - Aqui não tem acusação. Então, ele desmentiu aqui?
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Essa
notfcla está Incompleta sobre o Damáslo.
O SR. PAULO SOUTO - O jurista desmentiu ou
não essa notfcia?
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Não sei
se essa expressão é do Damásio, eu não vi, eu nunca
vi esse jornalista como Damásio. São coisas que vocês têm que respeitar o meu direito de responder. O
que não posso é vocês me apresentarem aqui e dizer:
olha, o senhor mandou guilhotinar o fulano de tal? Ah,
Senador, mandei matar o fulano de tal dos anzóis.
Isso não existe na formação, na estrutura, na personalidade de um Senador.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Todos os
fatos aqui já eram do conhecimento de V. Ex', tanto
que V. Ex' confirma que trouxe farta documentação
sobre eles. O que pegou V. Ex' assim melo de surpresa é porque a Comissão não tinha obrigação nenhuma de revelar a V. Ex'. Foi aquela lista de relação de
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telefonemas que V. Ex' assim se pronunciou. Estou
falando ao fato, o resto era noticiário de imprensa. o
senhor ouviu todos os depoimentos aqui. Essa é a
vantagem da CPI, ela trabalha de forma transparente,
de forma aberta. V. Ex' falou aqui, apesar de muita
gente não concordar com V. Ex', V. Ex' falou à vontade.
O SR. PAULO SOUTO - Quero insistir um pouco numa coisa que considerei importante no princípio
e vou concluir aqui. Os processos referidos pelo Desembargador em seu depoimentos, tratados por ele então, não são coisas de não sei, não me lembro são tratados por ele em depoimentos recentes, são
processos cujos alvarás de soltura foram considerados falsos. Estou insistindo porque acho importante até acho que o senhor pode usar até isso como sua
defesa.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Sim,
mas se não sei mesmo.
O SR. PAULO SOUTO - O que me surpreende,
é que se fosse uma coisa que o Sr. não conhecesse,
não. O senhor se referiu sobre eles, falou esse caso
foi assim e está dizendo aqui que o alvará é falso e
que tem interferência do senhor antes e depois. Acho
que o senhor não podia responder isso agora. É isso
que espero e vou pedir que a CPI encaminhe a V. Ex'
ou, então, algum assessor de V. Ex' venha tratar desse assunto para passarmos Isso para que o Sr. encaminhe uma explicação razoável sobre por que Isso
aconteceu.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Pediria a
. V. Ex' que se for mandar assessor, mande assessor
realmente da sua absoluta confiança. Pelo que estou
vendo, tem muita coisa que os assessores são culpados - foi o que V. Ex' falou. V. Ex' disse que assina
papéis e Isso é comum mesmo.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA -Isso ÉI
comum, aqui no Senado, na Câmara, no Congresso,
na Casa Branca, qualquer assessor pode fazer.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Só que
eu assumo, quando é assessor meu faz, eu assumo.
Quando o assessor leva documentos para o senhor,
o senhor disse que assina no melo de muitos papéil,.
V. Ex' falou até em mandados de despejos falsos.
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA - Tem e
eu tomei providências. O que Interessa é que a corregedoria tomou providências sobre esse fato.
Agora, me diga uma coisa, Senador: eu tenho
um ano de corregedor, eu posso ser responsável pelas falsificações que houve no Tribunal? Funcionário
que não é da corregedoria, seria vocês quererem me
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aplicar uma pena por informação e a Comissão não é
constituída para isso.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Só estamos dizendo que esses fatos estão sendo mencionados há muitos anos, é isso que estamos mencionando.
O SR. PAULO SOUTO - Pedi uma explicação
sobre esses fatos.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Alguém
quer fazer alguma pergunta?
O SR. DANIEL FERREIRA DA SILVA _ Quero
agradecer à CPI do Judiciário e dizer que vim aqui a
convite desta Comissão e pedir desculpas se eu, realmente, ofendi alguém, ou disse alguma coisa desagradável. Quando se está ferido, perde-se a serenidade. Quero pedir desculpas ao Presidente, ao Senador Paulo Souto, mas procurei de maneira leal e franca, explicar o que sei. Não posso ser forçado a explicar o que não conheço.
Muito obrigado pela atenção dos senhores e
continuo à Senador da Comissão, à disposição da
justiça para prestar quaisquer esclarecimentos que
necessitem de minha parte.
Foi um prazer conhecê-lo pessoalmente, Senador Ramez Tebet, espero que não fique nenhuma
mágoa, nenhuma queixa entre nós, e continue dispondo de seu amigo.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Antes de
encerrar a reunião, lembro aos Srs. Senadores da
nossa reunião administrativa, às 9 horas, pontualmente, se Deus quiser.
Muito obrigado a todos e ao ilustre advogado do
Desembargador.
Está encerrada a reunião.
(Levanta-se

a reunião às 21h55min.)

Ata da 36' Reunião, realizada em 4·8·1999
Aos quatro dias do mês de agosto do ano de um
mil novecentos e noventa e nove, às nove horas e
quarenta minutos, na sala 02 da ala Senador Nilo Coelho, reúnem-se os Senhores Senadores Ramez Tebet, Paulo Souto, Carlos Wilson, Jefferson Peres, Lúdio Coelho, José Eduardo Dutra, Ney Suassuna, José
Agripino, Gerson Camata, Maguito Vilela e Luzia Toledo, membros da Comissão Parlamentar de Inquérito "destinada a apurar, no prazo de 120 (cento e vinte)
dias, fatos do conhecimento do Congresso Nacional,
e outros divulgados pela Imprensa, contendo denúncias concretas a respeito da existência de irregularidades praticadas por integrantes de Tribunais Superiores, de Tribunais Regionais, e de Tribunais de Justiça". Compareceram também os Senhores Senadores
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Roberto Requião, José Alencar e Wellington Roberto.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente
declara abertos os trabalhos da 36' Reunião Ordinária da Comissão destinada, inicialmente, ao exame
dos trabalhos da Comissão em caráter reservado.
Dentre os diversos assuntos tratados, o Senhor Relator realizou com a anuência dos membros presentes
um balanço geral relativo aos casos Investigados pela
Comissão Parlamentar de Inquérito. Foram aprovados, por unanimidade da Comissão, 06 (seis) Requerimentos de autoria do Senador José Eduardo Dutra e
01 (um) Requerimento de autoria do Senhor Relator,
Senador Paulo Souto, a seguir relacionados: 1) Requer, seja solicitado ao Ministério Público Federal em
São Paulo, cópia do Inquérito Civil Público nº 04/99;
2) Requer, seja solicitado ao Banco OI< de
Investimentos S/A, referente aos empréstimos que
este banco fez com todas as empresas do Grupo
Monteiro de Barros Filho; 3) Requer, seja solicitado
ao Exmo. Sr. Senador Luiz Estevão de Oliveira Neto,
a (s) cópia (s) do (s) contratos particulares relativos à
compra da Fazenda Lagoão, em Sandolândla - TO,
relativa aos 34 mil hectares a que fez referência em
seu depoimento prestado a esta Comissão no dia
30.06.99, haja vista a posssibilidade de a (s) data (s)
da efetiva compra não corresponder àquela (s) da lavratura das escrituras e respectivos registros em Cartórios de Registro de Imóveis; 4) Requer, seja solicitado ao Sr. Fábio Monteiro de Barros Filho, cópia de
todo (s) o (s) contrato (s) particular (es) relativos à
compra da Fazenda Santa Terezinha (divididas em
12 áreas: Faz. São Francisco de Assis, Fa. Tamarana, Faz. São Paulo, Faz. Nossa Senhora, Faz. Santana, Faz. Reunidas, Faz. Santo Estevão, Faz. Santo
Antônio, Faz. São Domingos, Faz. São Judas e Santa
Terezinha), celebrados entre pessoas físicas ou jurfdicas envolvidas, segundo fez referência em seu depoimento prestado a esta Comissão no dia 30.06.99;
5) Requer, seja solicitado ao Banco do Brasil, cópia
do cartão de assinaturas da conta da INCAL
INCORPORAÇÕES S/A que recebia verbas públicas
para construir o prédiO do TRT de São Paulo;
6) Requer, seja solicitado ao Banco Central do
Brasil, cópia dos cheques administrativos adquiridos
pelas empresas do Grupo Monteiro de Barros cujos
registros esta Comissão Parlamentar de Inquérito dispuser, no perfodo de 1992 até 1999, e finalmente, Requerimento de autoria do Senador Paulo Souto, 7)
Requer, nos termos regimentais, eu os Senhores Fábio Monteiro de Barros Filho e José Eduardo Correia
Ferraz, sejam oficiados por esta Comissão Parlamentar de Inquérito, afim de informa, no prazo de sete
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dias, a que Iftulo foram emitidos os cheques qualificados em anexo, apresentando, inclusive, a documentação comprobatória correspondente. Ademais, requer, que os mesmos informem também, se além dos
cheques relacionados em anexo, há outros cheques
emitidos por suas empresas, em favor de empresas
do Grupo OK e, em caso positivo, que esses cheques
sejam relacionados e especificados. A Presidência
suspende a presente reunião por 10 minutos, determinando à Secretaria que tome as providências para
tornar-se pública a presente reunião. Reaberto os trabalhos, o Senhor Presidente após consulta ao Plenário, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, que
é dada como lida e é aprovada por unanimidade.
A seguir, o Senhor Presidente esclarece que
esta fase da reunião destina-se a ouvir o depoimento
dos Advogados de Goiânia, Drs.: Waldomiro de Azevedo Ferreira, Sérgio Mello Vieira da Paixão, Paulo
Roberto Viana Martins e Neiron Cruvinel. Prosseguindo, o Senhor Presidente determina à Secretaria que
faça entrar no recinto da reunião os depoentes, convidando-os a tomar assento à Mesa dos Trabalhos.
Após a qualificação dos depoentes, o Presidente concede a palavra pela ordem ao Dr.. Waldomiro de Azevedo Ferreira, Dr. Sérgio Mello Vieira da Paixão, Paulo Roberto Viana Martins e Neiron Cruvinel. Após a
fala dos depoentes, o Senhor Presidente concede a
palavra ao Senador Carlos Wilson e de acordo com a
ordem de inscrição, fizeram uso da palavra os Senadores Djalma Bessa, Gerson Camata, Maguito Vilela,
Paulo Souto e outros. A Presidência determina à Secretaria para providenciar cópias dos depoimentos
prestados pelos Srs. Advogados perante esta CPI e
os encaminhe, para conhecimento, aos seguintes órgãos: 1) Comissão Parlamentar do Sistema Financeiro do Senado Federal, 2) Caixa Econômica Federal,
a0 Banco do Brasil S/A e ao Banco Banespa;
3) Banco Central do Brasil. Antes de encerrar os
trabalhos, o Senhor Presidente concede a palavra ao
depoente Dr. Paulo Roberto Viana que solicita à Presldência um prazo mfnimo para organização da documentação comprobatória, entregando-a em seguida
à CPI, deferido pelo Presidente. Não havendo mais
oradores inscritos e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declara encerrada a presente reunião e, para constar, eu, Ou/c/d/a Ramos Ca/háo, Secretária da Comissão, lavrei a presente ata que,lida e
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e irá
à publicação, juntamente com o acompanhamento taqulgráflco, que faz parte integrante da presente ata.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - srªs e
Srs. Senadores, havendo número regimental, declaro
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aberta a 36" reunião desta Comissão Parlamentar de
Inquérito. Como sempre, indago ao Plenário se é ne-'
cessário a leitura da ata da reunião anterior ou se a
dispensam.
Há requerimento do Senador Djalma Bessa.
Está requerida a dispensa da leitura da ata.
A ata está em votação. (Pausa)
Aprovada por unanimidade a ata da reunião realizada em 03 de agosto de 1999.
Não há leitura de expedientes, nem recebidos e
nem expedidos.
Comunico que a presente reunião destina-se a
ouvir as exposições dos advogados que têm exercfcio profissional no Estado de Goiânia, Drs. Sérgio
Mello Vieira da Paixão, Paulo Roberto Viana Martins,
Neiron Cruvinel e Waldomiro de Azevedo Ferreira.
Esta Presidência informa que todos comparecem aqui a fim de apresentarem fatos sobre o mesmo
assunto. Portanto, a Presidência, já tendo consultado
o Plenário, entende que os quatro poderão adentrar
ao plenário e será ouvido o depoimento de um deles e
será permitido qualquer complementação, tendo em
vista que os advogados comparecerão para a narrativa de mesmos fatos e de fatos que todos têm conhecimento, não havendo necessidade, portanto, de um
não ouvir o depoimento do outro, porque eles se prontificaram a vir juntos e se apresentaram ao Vice-Presidente em conjunto. De tal ordem, tudo indica
que os trabalhos se realizarão de forma mais adequada e célere se assim proceder.
Determino à Secretaria que convide os Drs. Sérgio Mello Vieira, Paulo Roberto Viana Martins, Neiron
Cruvlnel e Waldomiro de Azevedo Ferreira a adentrarem ao plenário, comunicando que os quatro advogados firmaram termo de compromisso, consoante os
termos do art. 203, do Código de Processo Penal, e fizeram a ressalva do art. 5º, Inciso 63, da Constituição
Federal.
Conforme entendimento, os quatro ilustres advogados, como Irão falar sobre os mesmos fatos, serão ouvidos em conjunto.
Pergunto qual dos senhores fará a primeira narrativa, a primeira exposição. Favor declinar o nome.
O depoimento será Iniciado pelo Dr. Waldomlro
de Azevedo Ferreira, que já está perfeitamente identificado no termo de compromisso que assinou.
Concedo a palavra ao Dr. Waldomiro de Azevedo Ferreira para suas considerações iniciais.
O SR. WALDOMIRO
DE
AZEVEDO
FERREIRA - Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente, Sr.
Relator, demais Senadores que compõem esta Comissão Parlamentar de Inquérito, atendo à convoca-
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ção desta Comissão com a consciência de estar cumprindo o meu papel cívico constitucional, de estar
também cumprindo o meu juramento do grau de advogado e, principalmente, de estar trazendo a minha
modesta contribuição para que este País seja realmente passado a limpo. Coloco-me Inteiramente à
disposição de V. Ex·s para perguntas ou para fazer
uma narrativa sucinta dos fatos que serão denunclados nesta reunião.
O SR. CARLOS WILSON - Como se trata do
primeiro caso, Dr. Waldomiro de Azevedo Ferreira,
esta Comissão pede que V. S· faça uma narrativa sucinta do caso.
O SR.
WALDOMIRO
DE
AZEVEDO
FERREIRA - Perfeitamente, Senador. As denúncias
que trazemos a esta reunião dizem respeito - entendo que seja até um fato isolado do Judiciário do Estado de Goiás - à vara privativa de falências e concordatas, por onde tramita o processo de falência da
Encol, fato rumoroso por todo o País.
Inicialmente, acredito que seja necessário explicar que a Comarca de Goiânia dispõe de uma vara
privativa de falências e concordatas, o que não acontece no restante do País. É que o nosso Código de
Organização Judiciária, um código um pouco ultrapassado, não sofreu as mudanças que deveria sofrer
ainda, e, em função disso, há uma vara privativa de
concordatas e falências da Comarca de Goiânia, ou
seja, todas as concordatas e falências são submetidas a um único juiz. E são sobre esse juiz, Avenir
Passo de Oliveira, as denúncias feitas nesta reunião.
O Juiz Avenlr assumiu a Vara de Falências por
volta de 1995, demonstrando, durante algum tempo,
muita austeridade e um apego muito grande à Lei de
Falências, que data de 1945. A aplicação da lei pelo
Juiz Avenir, por um bom tempo, era feita de acordo
com o que está no texto da lei; nenhum bom senso
era aplicado. Com isso, o número de falências em
Goiás começou a crescer, empresários mal sucedidos começaram a ter suas prisões decretadas unlcamente em função de falta de um ou dois documentos
no seu requerimento de concordata, Inúmeras concordatas requeridas foram negadas e decretada a falência de empresas, colocando o desemprego em numerosas famílias, fornecedores que ficavam sem receber, e levando a catástrofe àqueles empresários
mal sucedidos, que, às vezes, não tinham culpa do
fato.
A austeridade do juiz perdurou durante algum
tempo, chegando inclusive a determinar a lacração
de estabelecimentos, ainda sem trânsito em julgado
das sentenças por ele proferidas. Em processos ain-
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da em grau de recurso, ele fazia atalhos e decretava a
lacração dessas empresas. Isso aconteceu por Inúmeras vezes.
Entretanto, quando a Encol já se encontrava
moribunda aqui em Brasma, quando já não tinha mais
condições de sobreviver, quando a Justiça de Brasília
já ensaiava a decretação de sua falência, o Juiz Avenlr aceitou ... A Encol transferiu a sua sede para Goiânia - de uma forma inexplicável, porque nenhum dos
seus diretores residia em Goiânia à época -, e o Juiz
Avenlr concedeu a concordata à Encol. Era o prazo
que talvez a empresa precisasse para acabar de di lapidar seu patrimônio, deixando na Insegurança, no
prejuízo, seus Inúmeros mutuários por todo o Brasil.
Depois dos fatos da Encol e da austeridade que
ele demonstrava em outros casos, eu, particularmente, tomei a iniciativa de denunciá-lo à Corregedoria de
Justiça do Estado. A denúncia, depois de analisada
pela Corregedoria, sofreu uma análise técnica, ou
seja, ao final do meu requerimento, eu denunciava
inúmeros fatos e pedia que, apurados os fatos, o juiz
fosse afastado da Vara de Falências. A Corregedoria
ignorou todas as denúncias e preferiu fazer uma análise técnica, dizendo que eu não tinha legitimidade, de
acordo com a Lei Orgânica da Magistratura, para requerer a remoção do juiz. Com isso, o requerimento
foi arquivado. Isso data de um ano.
Na denúncia que fazíamos, abordávamos inúmeros casos que acabaram depois por comprometer
as mesmas pessoas no caso Encol. Ou seja, o Juiz
Avenir dentro da Vara de Falências sempre ignorou o
art. 60 da Lei Falenclal. O art. 60 é muito claro em relação a duas posições, uma delas é de que o síndico
da falência ou o comissário da concordata deve ser
escolhido entre os maiores credores residentes na
comarca e de reputação idônea. Ele sempre ignorou
Isso. E o mesmo art. 60 diz que não pode ser síndico
ou comissário aquele que é já é de uma concordata
ou de uma falência, ou seja, não pode ser ao mesmo
tempo de duas.
O Juiz Avenir tendo ao seu lado pessoas que
também hoje compõem o grupo da Encol, o grupo
que cuida da falência da Encol, nomeou por onze vezes o Sr. Michael Heber Mateus como comissário e
como síndico de falências. Nomeou como comissário
e como síndico o cunhado e sócio de escritório do Sr.
Michael Heber Mateus, o Sr. Frederico. Nomeou para
comissária de concordata em Goiânia um sua prima,
que não era credora da concordatária. Nomeou como
comissário de uma outra concordata o marido dessa
sua mesma prima. Nomeou como comissário de outras concordatas o sócio do advogado que viria a ser,
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posteriormente, o comissário da concordata da Encol
e, posteriormente, sfndlco da falência da Encol, advogado Habib Tamer Abadião.
Isso tudo foi denunciado, mas nenhuma providência foi tomada. Hoje, as mesmas pessoas denunciadas, as mesmas pessoas envolvidas em outros casos, que acabaram indo para o arquivo, são as pessoas que gerem a falência da Encol. O Juiz Avenir participa de uma entidade denominada Academia Goiana
de Direito. É uma entidade que cuida de estudos jurfdicos, formada por renomados juristas de Goiás, por
pessoas fntegras, por pessoas idôneas de Goiás.
Mas o Juiz Avenirfaz parte também dessa academia.
E foi nessa condição que ele organizou um bingo visando angariar fundos para a construção da
sede própria da Academia Goiana de Direito. Ao fazê-Io, ele necessitava ter um terreno para a construção dessa Academia Goiana de Direito, e ele conseguiu a doação desse terreno exatamente de uma pessoa que se encontra indiciada no Inquérito judicial
que apura responsabilidade dos diretores do Banco
Brasileiro Comercial, que teve a sua quebra, a sua 11quidação decretada pelo Banco Central. Exatamente
uma das pessoas envolvidas no inquérito judicial, é
que, a pedido do Juiz Avenlr, doou o terreno para a
construção da academia. Doado o terreno, o Juiz
Avenir organizou um bingo visando angariar fundos.
O ingresso do bingo foi vendido à bagatela de um mil
reais, cada Ingresso. E os compradores, Senadores,
de todos os bilhetes eram todas as pessoas ligadas à
Vara de Falência, ou advogados que dependiam da
sentença do juiz ou partes. E os doadores dos bens,
que seriam sorteados no bingo, também pessoas Iigadas à Vara de Falência.
O primeiro prêmio era um Volkswagen Santana
zero km, que foi doado por um empresa concordatária. Dois Gols foram doados para o bingo, pela empresa exatamente que está assumindo as obras da
Encol, é uma construtora de Goiás. E pasmem os Srs.
Senadores quem foram os ganhadores dos três prêmios. O primeiro prêmio foi ganho por um advogado
de uma concordatária que havia doado o bem. O segundo prêmio foi ganho pelo Presidente da Academia
Goiana de Direito, e o terceiro prêmio a Academia
Goiana de Direito ganhou, por meio de um bilhete que
não fora vendido.
Esse foi o bingo para a construção da sede da
Academia Goiana de Direito, organizado pelo Juiz 7,
e, em inobservância total aos expressos termos da
Lei Pelé, hoje, em vigência. A Lei Pelé é muito clara: a
organização de bingos em todo o Pafs deve obedecer
a delenninados critérios. Tem que haver autorização
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do Indesp, ou então do Instituto Nacional do Desenvolvlmento do Desporto, ou de alguma entidade estadual que tenha recebido delegação de poderes, no
caso, loterias estaduais ou secretarias da Fazenda.
Na revista da Academia Goiana de Direito, há
uma noticia, por parte do Sr. Presidente, de que a reallzação do bingo estaria previamente sendo requerida junto ao Procon. Ora, uma entidade de juristas e
um bingo organizado por um magistrado .. não teria
ele conhecimento de que quem está autorizado pela
Lei Pelé a autorizar a realização de bingo seria o
Indesp ou uma entidade delegada, ele desconheceu
Isso. Mas, mesmo assim, eu tomei o cuidado de requerer ao procon uma certidão, dando conta do pedido, ou não, de autorização, e o Procon foi taxativo:
nenhuma autorização foi pedida ao Procon para areallzação do bingo.
A loteria do Estado de Goiás, que estaria autorizada, também não recebeu nenhum pedido. O bingo
foi realizado. Felizmente, não me fiz presente, porque, à época, eu já era considerado uma ovelha negra na Vara de Falências, e não fui "convidado" a adquirir o ingresso a mil reais. Mas os advogados que se
fizeram presentes, inclusive alguns dos colegas que
estão aqui na mesa, foram unânimes em afirmar:
duas vezes foi cantada a mesma pedra, a pedra 60 foi
cantada duas vezes. E a Lei Pelé é muito clara: não
pode haver contato no sorteio de bingo. O sorteio de
bingo deve ser realizado de forma eletrônica. Houve
contato manual, e este foi por parte do próprio juiz
responsável pela realização do bingo. Então, o bingo
acabou por contemplar diretores da Acade e pessoas
ligadas a ele. Coincidentemente, e nós estamos de
posse de documentação comprobatória, todas as
pessoas ligadas à falência da Encol, hoje, pertencem
à Academia Goiana de Direito, Senador, todas elas.
O sfndico destitufdo da falência da Encol é membro
da Acade. O juiz é membro da Acade. O seu substituto na Vara de Falências é membro da Acade. O atual
sfndlco da falência da Encol é membro da Acade. Todos são membros dessa mesma academia.
Entendo também dessa forma, Senador Gerson
Camata, entendo também dessa forma.
Essas são as denúncias que foram levadas à
Corregedoria e foram arquivadas. Em função do arqulvamento das denúncias que fiz ao juiz, respondo,
hoje, a uma ação penal por calúnia, mas tive a coragem de, ao ser questionado pelo juiz que preside a
ação penal contra mim, se ele aceitaria a suspensão
condicional que me é facultada pela Lei nº 9.099, uma
vez que sou primário e de bons antecedentes, tive a
coragem de dizer que não aceito, que quero ser julga-
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do pelo Justiça de Goiás, porque confio na Justiça.
Vejo os fatos, hoje denunciados, como fatos isolados.
O Juiz Avenir é um fato isolado na Justiça de Goiás.
Por isso, respondo, hoje, a uma ação penal e tenho
conhecimento de uma outra que ele entrou. Que venham mais, mas as denúncias não vão parar.
Denunciei novamente ao Sr. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, denunciei ao
Ministério Público, que está tendo uma atuação
exemplar em Goiás, o Ministério Público está prosseguindo na investigação, na apuração dos fatos denunciados. E, o Tribunal de Justiça, desta feita, na
nova administração, também está tomando as primeiras providências. Não sei aonde as coisas vão chegar, mas as providências estão sendo tomadas.
O Juiz Avenir, depois de tudo isso, depois de
Encol, depois de fatos que os advogados da Encol
Irão narrar por certo, dos quais tenho conhecimentc.
de que não participei, passei a externar sinais de riqueza. O Juiz Avenir reside numa mansão de mais de
mil metros quadrados de construção, num terreno de
mais de quatro mil metros num setor nobre de Goiânla. A par disso, o Juiz Avenir constrói hoje um conjunto de casas (são nove casas num condomlnio fechado numa vizinha cidade) e um prédio comerciai de
sua propriedade, uma vez que há uma placa na construção dizendo ser dele a propriedade. Há duas reclamatórias trabalhistas, cujas cópias estão comigo, de
dois operários que reclamam contra ele, dizendo que
ele era o proprietário e ele era quem pagava.
Estou certo de que o Juiz Avenir, quando for
chamado, já estará com a resposta pronta: "As casas
que eu estou construindo em Trindade estão sendo
construldas com a ajuda de parentes dos pais". Mas
são os pais, os mesmos pais que são sustentados por
ele? Foi o que informou à autoridade policial, em
1984, quando respondeu a uma ação penal por extorsão na Comarca de Trindade. Lá, ele preencheu o
seu boletim de vida pregressa e informou que tinha
um carro e um pequeno sitio em Goiânia - isso em
1984. A estações de televisão de Goiânia ele informou que a riqueza dele provém da advocacia. Entretanto, editou um livro de Direito prefaciado e com
agradecimentos às mesmas pessoas que compõem
a falência da Encol hoje. O advogado Habib Tamer
Abadião é agraciado com uma homenagem no livro
também. À época, o Juiz Avenir diz que advogou por
dois anos e posteriormente fez um concurso. Foi
aprovado para delegado da Policia Federal e não tomou posse. Inexplicavelmente, Srs. Senadores, ele
não tomou posse. Posteriormente, fez um concurso
para promotor no Estado de Minas e foi aprovado; foi
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aprovado, depois, para um concurso no Ministério
Público em Goiás e posteriormente assumiu a magistratura. Então, o Juiz Avenir se tem sua riqueza provinda da advocacia, foi adquirida em dois anos, porque de lá para cá ele está no serviço público. Esses
fatos todos foram denunciados. A documentação
está em meu poder.
Posteriormente, mais recentemente, a revista
IstoÉ esteve em Goiânia, fazendo um levantamento.
Acabaram repórter e fotógrafo sendo agredidos dentro do gabinete pelo juiz, que evitava a reportagem da
IstoÉ e evitava ser fotografado. Repórter e fotógrafo
foram presos pelo juiz. Ambos, hoje, sob o meu patroclnio, estão acionando o juiz na Justiça por abuso de
autoridade, com base na Lei nº 4.898.
Em slntese, são esses os fatos que eu gostaria
de narrar. Não vou descer a detalhes com relação a
fatos relacionados com a Encol, porque não participei, jamais fui advogado da Encol, não há qualquer
vinculo meu com a Encol. Os fatos que eu denuncio,
de uma forma geral, são esses. A documentação está
em meu poder. Coloco-me à disposição dos Srs. Senadores, se houver qualquer dúvida.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Antes,
porém, vamos ouvir o Dr. Sérgio Mello Vieira da Paixão. As perguntas serão formuladas posteriormente
pelos Srs. Senadores.
Com a palavra o Dr. Sérgio Mello Vieira da Palxão.
O SR. SÉRGIO MELLO VIEIRA DA PAIXÃO Sr. Presidente da Mesa, Sr. Relator, Srs. Parlamentares, pessoas presentes no recinto, boa-tarde.
Fui advogado da Encol e permaneço como advogado do falido, contratado durante o ano de 1997.
Fui eu quem fiz à revista IstoÉ a denúncia a respeito
do dinheiro do gado e à respeito da concordata da
Encol e tudo que envolve o caso Encol. Trabalhei na
Encol durante o ano todo de 1997 e até a época da
quebra. Hoje permaneço como advogado do falido,
como disse. Mas essa denúncia, após ser feita, Sr.
Presidente, no momento e no dia ...
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - V. S' poderia especificar melhor a denúncia.
O SR. SÉRGIO MELLO VIEIRA DA PAIXÃOA denúncia é a respeito do dinheiro proveniente da
venda de três mil setecentas e sessenta e quatro cabeças de nelore, que eram de uma fazenda da Encol.
A Encoltem várias coligadas; há várias empresas de
sociedade anônima das quais ela detém a maioria
das ações. Esse gado figura no meu contrato de honorários, me foi passado a titulo de pagamento de honorários, mas eu nunca o recebi. Então, quando foi
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proposta uma ação revogatória contra a minha pessoa e os demais advogados, detectei ali que o Juiz
era uma manobra para poder decretar a prisão, para
desmoralizar o advogado que teria trabalho e que
sabe muitos dos casos que estão montados e o que
está acontecendo. O Projeto Encol foi desvirtuado,
mas não era esse o projeto no qual entramos quando
fomos contratados para trabalhar na Encol.
O que quero relatar primeiro é que, no momento
em que fui ... , desde essa época e quando me dirigi ao
Ministério Público em Goiás, órgão que apura essas
denúncias, venho sofrendo constantes ameaças de
vida por telefone, venho sendo perseguido em Goiânia. Para eu conseguir chegar aqui hoje, já passei
pela pressão da própria OAB, que me autuou sem
motivo nenhum, porque a portaria baixada para que
fosse autuado não diz do que se trata, não tenho
nada contra os outros advogados figurados no bojo
da reportagem e culminou com o atentado contra mim
na sexta-feira última passada, dia 30 de junho.
Então, sou sabedor da lei que foi unanimemente
aprovada nesta Casa em proteção à testemunha e
preciso de proteção para mim e para minha família,
para eu poder ter tranqüilidade e dar prosseguimento
a isso tudo, Sr. Presidente, até ver a apuração e a
conclusão disso tudo. Necessito pedir a esta Casa
proteção, já que não posso ... Há uma briga contra o
magistrado... E o corporativismo que existe nisso
tudo ... Então, não posso me entregar totalmente sem
a proteção que estou aqui para lhe pedir.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - O senhor
vai concluir?
O SR. SÉRGIO MELLO VEIRA DA PAIXÃONão.. Vou continuar, mas preciso saber se vou ter a
proteção.
O SR PRESIDENTE (Ramez Tebe!) - Dr. Advogado, existe uma lei. A Comissão Parlamentar de
Inquérito vai comunicar isso às autoridades compe·
tentes de acordo com a lei para que lhe dê garantia.
Agora, quando V. S' veio depor, ofereceu·se, não falou isso. A Comissão não pode ser responsável pela
sua vida. Isso quero deixar claro a V.S·. O que a Comissão pode é solicitar que uma lei que existe, se
V.S· se enquadrar nela, porque as coisas estão co·
meçando agora, sejam cumpridas. Temos que falar
com a devida franqueza. Aqui há quatro advogados e
mais dois cuja presença agradeço :0 Dr. Newton Cruvinel Filho e o Dr. Wilson Azevedo dos Santos. Os se·
nhores sabem como são essas coisas na vida: não
existe nada, não existe garantia absoluta. Vamos pedi-Ia. Agora, o senhor avalie, o que é algo pessoal.
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A princípio, todos estão sob a proteção da lei.
Todos merecem por parte do Estado garantia de vida.
Essa lei que o Congresso Nacional aprovou, V. Ex',
como advogado, sabe muito bem, tem o objetivo de
desvendar crimes, ajudar a apuração de fatos. E como
o faz? Procura oferecer garantias às pessoas que colaborarem com o Poder Judiciário. Nesse sentido, estamos dispostos, desde que as coisas fiquem claras,
a pedir ao senhor garantia de vida, seja com fundamento nesta lei, seja com fundamento em outra.
Agora, o senhor tem que compreender as limitações da Comissão Parlamentar de Inquérito, do Congresso Nacional e assim por diante. Os senhores estão aqui depondo porque espontaneamente procuraram alguém da Comissão, alegaram fatos gravfssimos, e nós, desta CPI, queremos ajudar a sociedade
brasileira. Como tal, se havia denúncias contra uma
empresa que, sem dúvida nenhuma, causou grandes
prejufzos à sociedade brasileira em razão de mutuários, de pessoas que acreditaram, que entregaram os
seus parcos recursos para adquirir os seus imóveis,
que está em processo falimentar, que está sendo,
sob certo aspecto a Comissão Parlamentar de Inquérito que averigua o Sistema Financeiro brasileiro.
Está analisando inclusive os problemas atinentes ao
Banco do Brasil e às outras entidades referentes à
Encol.
Então, a Comissão acedeu em ouvir V. S's.
Dessa forma, não entendo até onde vai essa condição que V. S' apresenta. Eu até compreendo, porque
V. S' acabou de falar que foi vitima de um atentado
recentemente; mas quero ver em que termos V. S' situa essa condição, para, diante das observações que
faço, em nome da Comissão - é atribuição do Presidente fazê-lo -, verificarmos até onde as coisas vão
caminhar, para que então possamos decidir. Caso
contrário, positivamente, não vamos chegar a lugar
nenhum. Sou franco.
O SR. CARLOS WILSON - Sr. Presidente, antes do deslocamento deles a esta Comissão, ele teve
o acompanhamento da Polícia Federal?
O SR. SÉRGIO MELLO VIEIRA DA PAIXÃONão, não tive.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Mas
quero dizer a V. Ex's que ontem eu despachei, apesar do pedido de última hora. A Secretaria pode informar a esta Comissão Parlamentar de Inquérito que,
no final dos trabalhos de ontem, eu despachei, determinando à Polfcia Federal que, a partir de tal hora, um
ou dois agentes fossem deslocados para lá, a fim de
trazê-los até aqui. Não me lembro bem da hora; pare·
ce·me que eles viriam pelo vôo da Tam das 8h40min
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- agora estou me lembrando. Houve uma solicitação
deles, e tomamos essas providências.
O SR. CARLOS WILSON - O que é uma demonstração de que a Comissão cumpriu com seu papel e procurou, por intermédio da Presidência, solicltar à PoHcia Federal que os acompanhasse.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Senador
Carlos Wilson, o que estou querendo esclarecer bem
é que a Comissão Parlamentar de Inquérito existe
para apurar irregularidades administrativas no selo
dos tribunais e do Poder Judiciário. Essa é a finalidade da Comissão Parlamentar de Inquérito e é nesse
sentido que pretendo - e V. Ex's naturalmente pretendem - continuar ouvindo os ilustres advogados de
Goiás que aqui comparecem.
Esclareço que nós não os convocamos; V. S's
vieram de livre e espontânea vontade, o que nós,
aliás, agradecemos.
O SR. SÉRGIO MELLO VIEIRA DA PAIXÃO Viemos por considerar extremamente importante dar
conhecimento a esta Comissão de um caso volumoso
como o da Encol, e que envolve o Judiciário.
Sou filho de um homem que foi cassado pela
Revolução, foi preso e nunca se abateu. Eu aprendi
que você não se abate, você não deixa que lhe coloquem canga, mas você caminha.
Na realidade, trabalhei montando um projeto na
época. Quando fui contratado, acreditava na recuperação da Encol, porque não conhecia seus números.
Quem diz que os conhece mente. A Encol é multo
grande para se afirmar que se conhece todos os números.
Quando Iniciamos, sabramos que existiria a
possibilidade de discussão de drvlda bancária. Ficou
provado, por meio de empresa que contratamos, que
a Encol pagou aos bancos mais do que o devido. Era
uma empresa que rodava no hol money mais de 50
milhões por dia, uma empresa em que facilmente poderia haver desvios ou pagamento indevido a bancos,
débito em conta. Então, sabramos que tlnhamos essa
frente a atacar.
Sabramos também que os impostos a ela imputados pelos federais estavam sendo cobrados, Sr.
Presidente, como se a Encol tivesse terminado as
obras. No entanto, muitas das obras da Encol, quando iniciado o processo de dificuldade, foram paralisadas naquele patamar. Sabíamos que havia uma falha, porque o INSS tem a matrrcula da obra e considera que em dois ou três anos ela termina, Então o INSS
faz o lançamento. Dessa forma, sabramos que tinhamos várias frentes a atacar, como advogados. O que
nos causou estranheza foi a forma. A Encol sofria pe-
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nhoras constantes, e não tinha mais como viabilizar
recursos. Não havia credibilidade, embora houvesse
um volume de 2 bilhões de contratos de obras. Ela
não tinha condições. Então foi montado um projeto
para que ela não perdesse a incorporação, mas cedendo a construção para uma outra construtora, permanecendo com os ativos resguardados, tal quanto
fosse. Ela cederia o suficiente para acabar a obra, e o
resto ficaria no seu caixa.
Foi montado um projeto para o qual ela chamaria parceiras e buscaria financiamento. A Encol, então, transferiu-se para Goiânia. Fui voto vencido, porque entendia que a Encol deveria seguir para São Paulo, onde estava um terço das suas operações. Entretanto, o método de convencimento utilizado pelo Dr.
Micael com o Dr. Pedro Paulo foi mais forte.
Quando o Dr. Pedro Paulo prestou depoimento
em uma comissão dos consumidores, em setembro
de 1997, o Dr. Avenir também se encontrava no pienário. A Encol atravessava pedidos de falência constantes em 8rasflia, nos quais eu e o Dr. Paulo Viana já
trabalhávamos, montando as defesas. O Dr. Micael
seduziu o Dr. Pedro Paulo - eu queria que a Encol
fosse para São Paulo -, dizendo que o juiz estava em
plenário e ouviu o Dr. Pedro Paulo prestar depoimento na Comissão. Ficando condordo com aquela situação, considerou que, se a Encol fosse para Goiânia,
deferiria a concordata da Encol.
Eujá trabalhava mais em São Paulo, onde já havia uma concordata, e acreditava que o juiz não deferiria, porque uma mudança de sede da Encol- embora ela já não fosse em 8rasflla - seria um escândalo e
por nunca ter deferido uma concordata de uma empresa com protesto. Era norma dele. A Encol tinha
centenas de tltulos protestados. Eu pensava que ele
não deferiria nunca. Mas o Micael garantiu.
O Dr. Mlcael participa da elaboração da nova
Lei de Falências, a Lei de Recuperação de Empresas, juntamente com o Dr. Avenir, Indicados pelo Deputado Jovair Arantes, na Câmara.
O Dr. Micael, então, falou ao Dr. Pedro Paulo
que ouviu o Dr. Avenir dizer que, se a Encol fosse
para Goiânia, deferiria a concordata. Voto vencido, a
Encol seguiu para Goiânia, onde residia seu Diretor-Presidente na época, Dr. João Ferreira. Quando
Isso aconteceu - meus contratos são firmados em
8rasflia e em Goiânia -, foi feito um contrato para que
eu pedisse a concordata da Encol, juntamente com o
Dr. Paulo Viana. Depois, o Dr. Neiron foi contratado.
O Dr. Paulo depois explicará esses contratos para
que eu não me perca nos outros documentos que tenho.
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Sr. Presidente, após a transferência da Encol
para Goiânia, nunca mais ela foi administrada sem a
interferência do Judiciário - e a Lei de Concordata
não prevê isso. O comissário é tão-somente um fiscal
que acompanha e fornece ao juiz dados sobre as
operações da empresa, se ela está gastando muito
ou pouco; se ela está cumprindo a sua finalidade ou
não. Ele participava sistematicamente de reuniões,
mapeando obras.
O SR. PAULO SOUTO - Ele quem?
O SR. SÉRGIO MELLO VIEIRA DA PAIXÃO O Dr. Habib Tamer Abadião, o comissário na época,
juntamente com o Dr. Micael, compondo a mesa de
construções da Encol, com o Dr. Pedro Paulo e com o
Dr. Juscelino Braga.
O SR. MAGUITO VILELA - Quem é Micael e
qual a sua participação nessa história toda?
O SR. PAULO SOUTO - Ele está pensando
que já sabemos de tudo, e não sabemos.
O SR. MAGUITO VILELA - Não sabemos de
nada. Por que essa influência tão grande do Micael?
O que ele é?
O SR. CARLOS WILSON - É preciso saber
quem são Micael e Badião, porque é a primeira vez
que chegam à Comissão informações sobre esse
caso.
O SR. SÉRGIO MELLO VIEIRA DA PAiXÃO Quando comecei a trabalhar na Encol, como advogado, em 1997, fui contratado também como assessor
do Dr. Pedro Paulo. Ficava sempre uma pessoa para
conversar com o Dr. Pedro Paulo, o Dr. Micael Heder
Mateus, que, até então, ainda não era advogado, mas
síndico de uma falência de urna construtora muito
grande em Goiânia. A Encol começou em Goiânia,
onde havia também a Provale, que acabou quebrando.
O
SR.
WALDOMIRO
DE
AZEVEDO
FERREIRA - Sr. Presidente, pela ordem. Gostaria de
interromper um pouco o Dr. Sérgio para dizer que o
Dr. Mlcael Heder Mateus, formado há dois anos, não
trabalhou só na falência da Encol. Ele é, por nomeação do Juiz Avenir, síndico e comissário de onze concordatas ou falências em Goiânia. Então, é uma peso
soa da estreita ligação do juiz há muito tempo, tanto
que ambos compõem, por indicação da Bancada Fe·
deral de Goiás, a comissão que estuda as inovações
na Lei de Falências.
O SR. SÉRGIO MELLO VIEIRA DA PAiXÃO O Dr. Micael, então, prestava assessoria ao Dr. Pedro
por amizade, por afinidade, porque a Encol tem um diretor de 30 anos, o Dr. Marcos Borela, que é sobrinho
do Nabor do Vale, dono dessa construtora Provale,
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que chegou à falência em Goiânia; a falência já tem
23 anos. E, na saída do Jorge Washington, os jornais'
noticiaram que ela poderia quebrar a qualquer momento, eles se interessaram em conversar com alguém que militasse em falências e foram lá conversar
com o Micael, para ele contar corno era urna concordata, urna falência. E ele acabou ficando ali como um
apêndice, corno uma pessoa que dava palpite e ajudava o Pedro Paulo. Inclusive, orientava o Pedro Paulo, que estava muito inseguro com relação aos seus
advogados, porque já tinha cedido a presidência para
outra pessoa, indicada pelo Banco do Brasil, e tinha
medo de esse outro presidente, com os advogados,
levar... Então, ele queria saber: tudo que nós falávamos, ele conferia se era verdade, se aquilo acontecia
mesmo, com concordata e tudo mais. Então, o Micael, na época, também fazia parte dessa comissão que
elabora a nova Lei de Falência.
O SR. PAULO SOUTO - Junto com o Dr. Avenlr?
O SR. SÉRGIO MELLO VIEIRA DA PAiXÃO Ele ia todo final de dia à Encol, perguntava ao Dr. Pedro Paulo corno fora o dia, tudo o mais, como se tinha
feito a defesa da falência, como se estava prosse·
guindo o caso Encol. E, ali, em uma dessas conversas, ele falou para o Dr. Pedro Paulo: "Olha, o senhor
depôs, hoje, na CPI do Consumidor - se não me engano -, e eu estava no plenário e o vi junto com o Dr.
Avenir, passando por ali. E o Dr. Avenir ficou condoí·
do, quando o senhor disse que os advogados estavam tentando fazer defesas de falências em Brasília,
mas estava multo difícil; que o juiz de Brasília não entendia, porque, em Brasília, por não haver custas - as
custas em Brasília são muito baratas -, qualquer pe·
dido, e o juiz aqui estava acatando pedido de falência
contra a Encol. A Encol iniciou a obra e não prosseguiu, a pessoa pegava o contrato ... Está certo? A Lei
de Falência diz que tem que ser por pedido líquido e
certo, por título extrajudicial ou por sentença, mas
apurados já os valores. Aqui, a pessoa fazia o seguinte: a Encol não prosseguia, e ela entrava com o pedido de rescisão e queria o dinheiro de volta. O juiz
mandava pagar e já entrava pelo art. 2" da Lei de Fa·
lências, sob pena de decretar a quebra. Estava uma
situação de esgotamento, ele não tinha caixa e reclamava muito. E o Micael falou para ele que, se fosse
para Goiânia, o juiz deferiria a concordata dele lá e
daria tempo para ele. O Micael é essa pessoa, então,
que participava dessa comissão, junto com o Dr. Avenir. Eu, na época, retornando dali, fui contra, porque
entendia que tinha que ser São Paulo. Eu entendi que
Goiânia seria um escândalo; não caberia à Encol ir
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para lá e depois pedir concordata logo em seguida,
senc(q,que ijla estava com uma porção de pedido de
falência em Brasflia. Determinou-se que a Encol Iria
para Goiânia e ficaria lá por 6 meses, para consolidar
Goiânia como base e depois pedir a concordata. Só
que a Encol foi para Goiânia em setembro; no começo de outubro, ela mudou-se fisicamente para Goiânia. A mudança na Junta se deu em setembro. Quando ela lá chegou, em outubro, e se instalou, os pedidos continuaram aqui, e o juiz daqui continuou despachando. Ela la pagando na medida do posslvel. O Dr.
Paulo, reunido com o Dr. Neiron e comigo, achou que
era conveniente pedir a concordata dela ali, em novembro. Foi chamado o Pedro Paulo para dizer a ele
que não tinha mais como suportar o pagamento dessas dividas e que teria que ser pedida a concordata.
O Pedro Paulo esteve lá e telefonou para o Micael,
que esteve no escritório e disse que era um absurdo,
que o juiz não iria, estava de férias; que não havia
como: a Encol estava lá desde outubro só, o juiz estava de férias, e estava acordado que transferiria e daria 6 meses para pedir essa concordata; que ele não
podia, de forma nenhuma, assumir a responsabilidade de ser deferida àquela altura, já que o juiz não estava na Vara, somente o substituto.
O Dr. Paulo montou, então, o pedido de concordata da Encol, especificando, na contabilidade, todo o
material que a empresa tinha, por uma planilha, que
não era sintética, mas analftica, dados por dados.
Deu um processo supervolumoso. Foi uma forma que
se encontrou de, até ser autuado o processo, o juiz
estar retornando. Então, o processo foi autuado e,
quando chegou ao juiz, este já estava de volta à Vara
e deferiu o processamento da concordata. E o Micael
garantiu ao Pedro Paulo que o juiz deferiria. E, de
fato, foi deferida a concordata. Ele deferiu por achar
que era um caso de apelo social e que deveria deferir
a concordata da Encol.
A partir do momento do deferimento da concordata, foi nomeado como comissário pelo Banco SSC,
Dr. Habib Tamer Abadião, advogado da área trabalhista, que nunca foi falencista, nunca figurou em falência, mas que foi posto por uma imposição do Juiz.
O Dr. Habib Tamer Abadião junto com Micael passaram a compor uma mesa que eles criaram dentro da
Encol, formada por um comitê de recuperação criado
pelo juiz, o qual não é previsto em lei, em que na nova
lei de falência estão tentando levar isso, é um comitê
criado por um representante dos empregados, dos
maiores credores, dos impostos, da União, maiores
credores de impostos, para que todas decisões tomadas sejam compostas por aquele comitê, levado a
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ele, discutido para depois serem propostas para o
juiz. Ele criou esse comitê com a finalidade de simplesmente travar o andamento dessa concordata.
Quanto à concordata, àquela altura, já Unhamos
conhecimento de que era o tempo que precisávamos
para podermos fazer as escrituras o máximo posslvel, massificar as escrituras dos condôminos para tirar isso do fogo. Quem trabalha com falência sabe
que é morosa, lenta, e uma falência com 40 mil pessoas dentro é imposslvel conseguir fazer. Você não
consegue, vai ficar uma fazenda super pesada e demorará 50 ou 60 anos. Então trabalhar no sentido de
escriturar, tirar os condôminos da falência, que seria
longa e dolorida e depois, se fosse o caso, ela quebrar o mais leve posslvel para ser uma falência rápida, mais discussões de bancos, hipotecas e tudo
mais. Só que essa mesa criada passou a travar o andamento dessa formação de condomlnio, como? As
obras que mais interessavam eram mapeadas pela
mesa e não tinham voto para liberação delas. A Encol
tinha na época 7 mil e poucos apartamentos no estoque. A lei não prevê na concordata, já que esse estoque é um ativo circulante dela, que ela tenha que pedir alvará para formação desse estoque, mas o juiz
determinou que fosse feito um alvará para que ele pudesse ter a Encol na mão e saber o que ela tinha no
estoque, o que iria pedir de alvará e para onde seria Iiberado. Isso era feito por meio dessa mesa, composta pelo Dr. Habib, Dr. Micael, outro representante de
uma construtora local, de Goiânia, que era o Dr. Juscelino Braga e o Dr. Pedro Paulo.
Eu, por discordar daquela situação, optei por
abandonar, já que eu e o Dr. Paulo pedimos a concordata e cuidávamos do processo, mas como a Encol tinha uma ação fiscal muito grande em São Paulo, optei por cuidar de São Paulo, já que éramos poucos advogados para cuidar de tudo, para eu cuidar do fato
principal, cuidaria da ação fiscal da Encol em São Pa·
ulo e da cfvel, vindo aqui só nas decisões mais necessárias. E ficou para cuidar do processo o Dr. Neiron,
junto com o Dr. Paulo Viana.
O fato é que no contrato que fiz com a Encol figura como uma das formas de pagamento o gado. O
gado que me foi passado no contrato nunca chegou
às minhas mãos, nunca recebi esse gado e havia
sempre uma dificuldade para tirar o gado porque, na
verdade, a Encol tinha que autorizar as coligadas
dela, que também são S/A, a me passar o gado a título de pagamento e debitarem esse custo para a
Encol. O gado não pertencia à Encol, mas era uma
forma de pagamento no contrato. Toda vez que eu
pedia para retirarem o gado diziam que não poderiam
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tirar porque se retirarem o gado da fazenda do Pará
os sem-terra invadiriam a fazenda porque são fazendas grandes. No momento seguinte não poderia tirar
porque estava chovendo muito no Pará, sempre havia uma dificuldade. O Dr. Mlcael perguntou se eu
queria que fosse dada uma procuração para o Irmão
dele para buscar o gado para mim, fato esse em que
foi dada uma procuração ao irmão dele buscasse o
gado. Quando cobrei do Pedro Paulo o resultado da
venda do gado do Micael, ou que ele me passasse o
gado para eu poder vender porque eu estava trabaIhando e precisando de recursos para pagar os advogados que trabalharam para mim, contratei vários advogados para trabalhar. Quando Mlcael me disse que
o dinheiro do gado seria usado para suportar as despesas do comissariado e para dar para o juiz. Disse
para ele que absolutamente, eu não iria nunca aceitar
que uma forma de pagamento no meu contrato fosse
dividida para magistrado e para comissário. Eu não
devia nada para comissário e achava aquilo uma desfaçatez. Eu não vou com pactuar. Eu não vou nunca
assinar. E me foi pedido em seguida que assinasse
recibo. A Encol veio com o recibo para eu assinar. Eu
falei que eu não iria assinar. Fui cobrar do Dr. Pedro
Paulo. Ele me pediu que era para fazer ... que atendesse àquilo que o Micael que ele ia dar um jeito de
substituir aquele pagamento. Ele iria ajudar encontrar
outro imóvel, que eu pudesse procurar ali para poder
fazer dinheiro rápidO, para eu poder substituir o meu
contrato. Mas esse recibo ficou em branco. Eu não o
assinei.
Durante todo o processo da concordata, era fluente dentro da Encol, em conhecimento de todos os
advogados que lá trabalharam - quando eu digo os
advogados são os advogados da concordata - que
esse gado contava, não sei se como bravata, mas era
dito por ele, Micael, que esse gado, ele deu o dinheiro
para o juiz.
E transcorreu a concordata. E eu nunca fiz essa
denúncia durante a concordata. Havia dois motivos.
Primeiro, que havia um projeto a ser executado para
tirar os condôminos, e ele ia transcorrendo e fluindo o
prazo de que nós precisávamos. Segundo, eu tinha
exatamente a história que eu contei para a Isto É,
para contar durante a concordata. E eles poderiam
perfeitamente pegar a contabilidade da Encol, fazer
um contrato para o Micael, dandO o gado como assessoria que estava prestando, e dizer que eu estava
ficando absolutamente maluco, que aquele dado foi
dado para os dois. Mas, depois, resolveram pagar o
Mlcael e substituir o meu. E eu iria ficar desmoralizado. Eu sou um advogado e preciso ir... Além disso, eu
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estava trabalhando para um cliente e eu Iria levantar
isso contra o meu próprio constlturdo, o que seria
para mim uma catástrofe.
E transcorreu todo o ano de 98 com essa conversa, mas eu nunca vi esse gado.
O SR. PAULO SOUTO - Nem dinheiro nenhum? Nunca viu o gado?
O SR. SÉRGIO MELLO DA PAIXÃO - Nunca vi
dinheiro. Nunca vi o gado. Nunca tive um tostão desse dinheiro. Nunca tive um tostão desse gado.
Com a quebra da Encol ...
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - O senhor
tinha contrato?
O SR. SÉRGIO MELLO DA PAIXÃO - Eu tenho
contrato, contrato contabilizado com o Imposto Retido
na Fonte, com as DIF (?)
O SR. PAULO SOUTO _ São quantas cabeças?
O SR. SÉRGIO MELLO DA PAIXÃO _ São três
mil setecentos e sessenta e quatro cabeças de nelore.
O SR GERSON CAMATA - Quanto dá isso?
O SR. SÉRGIO MELLO DA PAIXÃO - Na época, dava R$888 mil, se não me engano. Porque tinha
bezerro - parece - no meio dele. Não era só gado, boi
inteiro - não sei como é isso.
Bom, o que me chamou a atenção? O que motivou essa denúncia? Eu sou a pessoa que mais trabalhou na parte documental. Eu sou a pessoa que mais
trabalhou ho projeto de recuperação de contratos da
Encol com o banco. Eu sei, por Intermédio do pessoal
todo o que movimentava no caixa e o que ela pagou a
mais para o banco, de toda essa discussão que ia ter.
A parte documental toda, eu trabalhei muito nisso.
Trabalhava em São Paulo, mas sempre guardando
documento, carteira da Encol e tudo o mais.
Eu, então, seria uma peça importante para qualquer coisa que fosse seguir depois da falência, para
montar condomrnio ou para a Encol discutir uma drvida de banco e tudo o mais, porque eu tinha as informações e as pessoas que ali teriam.
Quando eles montaram esse roteiro para tirar o
gado, o juiz, quando determinou a quebra da Encol,
em março de 99, numa sentença que ele fez, esdrúxula, in disponibilizou e bloqueou os meus bens, do
advogado que trabalhou, Indisponibilizou, bloqueou
os bens e estendeu os efeitos da falência à minha
pessoa. Eu trabalhei com contrato firmado e contabilizado. E o mais grave é que ele desconstituiu a personalidade jurrdica minha, a personalidade que você
adquire no Código, no momento da concepção. O juiz
diz que eu não existo. Uma sentença absurda e que o
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tribunal não apreclou_ E, hoje, no transcorrer do depoimento, vocês vão saber por quê.
O que acontece? Foi feito agravo e tudo o mais.
Mas eu já detectei clara a intenção dele de intimidar o
advogado, de me colocar como se fosse ... contra a
parede. Mas prosseguir na forma jurldica, já que a
discussão era jurldlca.
Foi proposta uma suspeição contra o magistrado, porque ele, duas horas após a quebra, foi para a
imprensa dizer que o dinheiro apurado da Encol só
dava para pagar aos trabalhistas, que não dava para
pagar a mais ninguém. E era absurdol Era infundadol
Ele não tem como fazer isso, porque não tinham nem
começado as habilitações de crédito. Ele não tinha
nem começado a arrecadar. Então, ele estava já começando, através da mldla, a manipular Informação.
Então, nós fizemos uma suspeição de que ele estava
antecipando sentença. Entramos com isso...
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Fizeram
a suspeição em nome de quem?
O SR. SÉRGIO MELLO DA PAIXÃO - Quem
fez a suspeição foi o Dr. Nelltom Cruvinel, Dr. Nelron
Cruvlnel. Os advogados fizeram em nome de todos
os falidos e do Dr. Pedro Paulo, da Encol, porque na
sentença ele quebrou umas vinte pessoas.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Quer dizer que a própria Encol requereu a suspeição?
O SR. SÉRGIO MELLO DA PAIXÃO - Requereu a suspeição do juiz pelos atos porque ele estava
juntando cópias de fitas gravadas no vldeo, antecipando, de jornais publicando.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Mas a
Encol não ia pegar o gado para pagar o juiz, conforme
o senhor. disse? Não estou entendendo.
O SR. SÉRGIO MELLO DA PAIXÃO - Um minuto que vou chegar lá. A Encol pedir a suspeição do
Juiz não tem nada a ver com o pagamento. O maglstrado não pode receber.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Se ela
está pagando ao juiz. No meu racioclnio, se ela estava pagando ao Juiz, ela não teria interesse de requerer a suspeição dele.
Vamos continuar a ouvi-lo. com o maior prazer,
mas, devo dizer-lhe, em nome da Comissão, que queríamos que o senhor. apontasse fatos de imoralidade
referente ao Poder Judiciário. Esse é o ponto fundamental para nós. Se esclarecimentos paralelOS ou Iigados a isso vão levá-lo a essa convicção, tudo bem
para nós. O senhor tem todo o direito de expor os fatos até chegar a uma conclusão.
O SR. SÉRGIO MELLO DA PAIXÃO - Então,
vamos chegar à conclusão. Tenho que desvincular a

Agosto de 1999

figura do Pedro Paulo como maior acionista da Encol
da figura da Encol, para quem eu trabalhava e os diretores eleitos em assembléia que trabalhavam para a
Encol. Juridicamente, não são as mesmas pessoas,
um é acionista e o outro é a empresa. A suspeição foi
levantada pela conduta que ele estava tendo, manipulando e levando já a deslnformação para o prejulzo. Detectando Isso, foi proposto. Ele la ser julgado
na terça, quando na segunda-feira veio a proposta revocatória. Os jornais falavam dos contratos milionários dos advogados. Então eu me deparei com o recibo, na revocatória, do qual a assinatura não era minha, um recibo da Encol, que nunca teve uma cabeça
de gado, assinado, e o recibo das coligadas dela, juntado na revocatória, em branco.
O gado que, na época, o Mlcael me disse que
iria usar o dinheiro para o pagamento do juiz da concordata. Foi a história que contei a IstoÉ. Eu fui até o
carro do Micael, ele estava com dinheiro dentro de
uma sacola da Nlke, uma sacola cinza meio esverdeada. Eu segui o carro dele, uma Cherokee que ele tinha na época, até a casa do Habib. Lá ele saltou da
Cherokee e entrou na casa do Habib, que era o comlssárlo da Encol na época. Demorou uns cinco a
dez minutos, Aios dois salram e se dirigiram para a
casa - depois vim a descobrir que era a casa do juiz.
Lá adentraram com essa sacola.
A prova do enriquecimento do Juiz eu tenho
como juntar: fotos de casa, fotos das construções que
ele está fazendo, as Viagens ao exterior que ele faz
duas, três vezes por ano. Toda sexta-feira ele viaja e
só retoma na segunda passagens aéreas. Você tem
o fruto, mas eu nunca o vi pegar o dinheiro e entregar
na mão do juiz e eu nunca disse isso em lugar nenhum.
O fato que foi apurado, quando ele propôs a revocatória para que a suspeição não pudesse ser julgada contra ele. Em nada melhorou a situação da
Encol a prisão do Pedro Paulo. Ele não pôde melhorar em nada, ele não pôde fornecer ao juiz informação
nova nenhuma. Ele continua preso, com a prisão total mente irregular, e nada pôde informar.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Quem
mandou prender o Pedro Paulo foi esse juiz?
O SR. SÉRGIO MELLO DA PAIXÃO - Quem
mandou prender o Pedro Paulo foi o juiz. Uma sem ana antes de ser preso, o Pedro Paulo sabia que la ser
preso. O Juiz podia muito bem chamar o Pedro Paulo
para depor, para dar esclarecimento, e decretar a prisão dele na hora, se assim quisesse fazer.
Ocorre que a Encol tem através do seu slndico,
que lá foi. colocado pelo Juiz, e todos advogados que
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foram colocados para o Habib, hoje aproveitados
como assessores do síndico dentro da Encol. Esses
slndicos e os assessores consumiram, bagunçaram a
informação e dizem hoje que a Encol não tem um tos"
tão a receber. A Encol tinha, antes de quebrar, 60 mio
Ihões de receblveis. Como é que não tem nenhum
tostão? Montaram uma operação para financiamento
de obras da Encol colocando Camargo Corrêa, Gou"
vesa e o Bradesco, financiando. São 600 milhões de
obra. O transcorrer da narrativa desses fatos talvez
seja morosa, porque, como V. Ex' e muitos dos presentes não têm conhecimento da Lei de Falências,
terei que Ir, passo a passo, explicando onde ela é
confrontada. A prova é daquilo que foi montado
como a "máfia da falência", que funciona hoje em Go"
iânia dentro da Vara de Falências, e uma que, hoje,
trabalha na Encol. E tudo o que eles estão levando
para o prejuízo total, o desvio que está tendo. Quanto
a isso, eu tenho documentos e estou falando e com"
provando.
Então, todo o passado que tem o caixa da
Encol, os pagamentos que tinha para o Habib, os pe"
quenos pagamentos para o Dr. Micael, que nunca asslnaram um bilhete para a Encol, nunca foram advogados da Encol, não podiam receber, eu trouxe cai"
xas. Eu tenho caixas de informação de obras da
Encol, onde some um lucro de 10, 12 milhões numa
obra; eu trouxe os documentos para juntar aos documentos.
Então, são todos esses fatos que levam a ter
que Investigar. Por Isso, Sr. Presidente, é que estou
colocando...
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Até queria que V. S' explicitasse que tem conhecimento des"
tes fatos em razão de ser advogado da Encol.
O SR. SÉRGIO MELLO VIEIRA DA PAIXÃO Sou advogado da Encol. Tenho conhecimento do fa"
tos e posso falar, porque foram coisas feitas pela...
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - V. S'
continua como advogado da Encol?
O SR. SÉRGIO MELLO VEIRA DA PAIXÃO Continuo como advogado do falido.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Do falido, quem? Da falida Encol?
O SR. SÉRGIO MELLO VEIRA DA PAIXÃO Por força da Lei das S. A., o falido é quem é Presidente no momento, no caso, o Sr. Rubens José Silvestre;
o Pedro Paulo, é o acionista da falida; e o slndico da
massa, que gere a falência, no caso, é o Dr. Roldão,
que administra todo esse bojo.
Então, as narrativas que tenho são em função
daquilo que sei enquanto advogado da Encol e de
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tudo o que lá aconteceu, o que está ocorrendo e os
reflexos disso tudo. A Encol, quando quebrou, tinha
montado toda a contabilidade dela de maneira organi"
zada, para se detectar onde é que tinha um receblvel
ou não. Havia dentro dela 60 milhões de recebível. O
síndico pode cumprir um contrato bilateral, se ele qui"
ser ou não; ao slndico é facultado isso. Se ele não
quer mais cumprir esse contrato, ela tem espalhado,
pulverizado entre os bancos mais uns 150, 200 ml"
Ihões.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet)·- Só para
esclarecer, ainda que V. S' esteja Indo tão bem nu
sua narrativa: esse dinheiro foi desviado pela Encol?
O SR. SÉRGIO MELLO VEIRA DA PAIXÃO -"
Não; esse dinheiro desviado hoje -- e o slndlco diz
que não tem nenhum tostão para receber, que são re'
ceblveis - desapareceu porque ele juntou; pegou u
Encol, que atuava em 63 munlclpios, com 17 reglonn'
is, e cada regional guardava uma Informação de oar"
teira, de contratos, de clientes, e saiu arrecadando,
de forma totalmente ilegal, porque, nesses casos, do·
ve-se chamar o Ministério Público, para se procedor a
uma arrecadação, comunicar ao advogado do falido
ou ao falido e, só assim, ir lá arrecadar.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Sim;
mas, para constar do seu depoimento, quem li que
estava fazendo essa arrecadação?
O SR. SÉRGIO MELLO VEIRA DA PAIXÃO _
O slndico.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - E quem
é mesmo o slndico? V. S' poderia ...
O SR. SÉRGIO MELLO VEIRA DA PAIXÃO Começou com o Dr. Habib Abadlão e, hoje, é o Dr.
Roldão.
O SR. CARLOS WILSON - Que também foi do"
signado pelo juiz.
O SR. SÉRGIO MELLO VEIRA DA PAIXÃO Que também foi designado pelo juiz, que era amigo
do Dr. Habib e que funciona com a mesma equipe lá
colocada pelo Dr. Habib durante o tempo da concor"
data.
O SR. GERSON CAMATA - O pessoal da aCR"
demia.
O SR. SÉRGIO MELLO VEIRA DA I'AIXÃO - É
o pessoal da academia. O Dr. Roldão é Procurador do
Municlpio de Anápolis; ele não mora sequer em Goiã"
nia, quando, por disposição legal, o slndico deve resl"
dir na Comarca.
O SR. CARLOS WILSON - Esse Dr. Abadlão
está fazendo o que, agora?
O SR. SÉRGIO MELLO VEIRA DA PAIXÃO ...
O Dr. Badião foi destiturdo. O Ministério públlõo 011"
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trou com o pedido ele destituição porque contra ele
havia dois prOCf.lSSOB criminais, e o juiz...
O SR. CARLOS WILSON - Mas ele tinha antes
de ser srndico?
O SR. SERGIO MELLO VEIRA DA PAIXÃO Ele tinha antes de ser sfndico, antes de ser comissário. Ele, primf~lramente, era comissário; depois, ele virou srndlco. Ele era comissário do SDC, que foi liquidado, quando, então, ele passou a ser comissário dativo, passanelo, depois, a ser srndico. Quando o Ministério Público fez o pedido, o juiz comunicou a ele, que
foi lá e renunGiou, Indo depois aos jornais para dizer
que renunciava porque havia sido ameaçado de morte. Contudo, 11 espo~a dele prosseguiu percebendo
salários da Encol.
O SR. PI"lESIDE:NTE (Ramez Tebe!) -Isso porque ele era funcionário da Encol.
O SR. SI~RGIO MELLO VEIRA DA PAIXÃO _
Ele era funcionário. Tenho caixas de documentos,
trouxe tudo, com todo o dinheiro saindo para ...
O SR. PI:tESIDENTE (Ramez Tebet) - Foi nomeado sfndico.
O SR. SfiRGIO MELLO VEIRA DA PAIXÃO - E
foi nomeado srndlco.
O SR. CARLOS WILSON - Quem é?
O SR. SÉRGIO MELLO VEIRA DA PAIXÃO O Dr. Habib.
E, depois que ele saiu, foi nomeado o Dr. Roldão, que entrou com um pedido de pagamento de
1 fol~r. da Encol, que chamamos de '1rem da ale,,", ql,'d dá R$200 mil por mês de pagamento de ad;ogadc'3. Eles contrataram ex-procuradores e
ex-presidente do Tribunal de Goiás para trabalhar na
tn:::ol, assessorando o Dr. Roldão, que é o sfndico
'1t\1al. Essa folha perfazia uns R$200 mil.
Nós agravamos da indicação do Dr. Roldão e
agravamos do pagamento, porque tem uma súmula
do STJ que profbe o gasto com qualquer pagamento
para advogado e para o srndlco antes de pagar o trabalhista. Eles se equiparam no mesmo momento,
mas antes não pode. E eles estão ar gastando R$200
mil por mês.
O Juiz falou, na época, nos corredores, que súmula do STJ para ele e nada era a mesma coisa, que
ele não Iria parar uma falência como a da Encol por
causa de R$200 mil por mês.
Agora, R$200 mil sangrados mês a mês perfazem um total de R$2,400 milhões; hoje, R$350 mil.
Esse dinheiro é sangrado mês a mês do caixa da
Encol, um dinheiro que eles não podiam estar gastando.
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E não adianta agravar, porque, em Goiás, acontece o seguinte. O jornal O Popular tem um pedido de
falência aqui de Brasília em cima da Rádio Araguaia.
É da Organização Jaime Câmara: Rádio Araguaia,
Rádio Executiva, jornal O Popular, TV Anhangüera,
retransmissora da Rede Globo. O jornal O Popular
não divulga nada contra o juiz, porque há um pedido
de falência contra eles de R$15 milhões. O juiz fica
com o pedido em cima da mesa. E, como eu disse no
inrcio, a falência, ou você entra ela por motivo extrajudicial ou por uma sentença Ifquida e certa. O juiz despacha e manda o processo para o contador. O contador faz o cálculo e devolve para ojulz. E ele fica com o
processo, amarrando. Tem seis meses que ele está
com o processo em cima da mesa e ele não julga.
Enquanto Isso, o jornal não divulga nada. É um absurdo. Não é contra o jornal, mas é contra a organização.
O que ele fez com a Encol? Ele quebrou a Encol
e desconsliluiu a personalidade jurídica de todas as
empresas coligadas da Encol. Ele quebrou todas
elas. Ele pode fazer a mesma coisa - tese dele, tese
em que ele está inovando, que ele está pegando,
aproveitando de outro. A lei não prevê essa desconstltuição. No Código do Consumidor diz que pode,
para apurar se aquele patrimônio, daquela outra em·
presa, somente para apurar, foi acrescido com aquele
do falido. Depois, não. Ela tem vida própria. Ela tem
que seguir.
Quem é que vai botar uma organização de 30
anos, como a Jaime Câmara, correr risco, para poder
falar que o advogado está dizendo que aquilo está errado e tudo o mais? Nunca. Ele usa a imprensa.
O Diário da Manhã também. O dono tem a falência da Folha de Goiás até hoje em aberto, e ninguém divulga nada. A imprensa, em Goiás, está
amarrada.
Ele pressiona a imprensa e eu acho que o tribunal, por ser uma medida... Porque o juiz não é eleito
pelo povo, o juiz tem que tomar medidas sobre as
quais a Câmara e o Senado legislam, o Presidente
sanciona, e pautar em cima da lei. Ele criou, ele está
legislando, ele está inovando, mas por mais inovador
que seja ele não pode ofender a lei. E o tribunal, por
se sentir ...
Hoje, no caso Encol, o desbloqueio, se você
toma uma medida contrária àquilo que o juiz está falando, é uma medida populista, porque ele faz uma
medida que satisfaça ao povo, mas extremamente
prejudicial ao Interesse daqueles que têm que receber a casa da Encol, que têm dinheiro a receber da
Encol; os empregados, a União, que têm Impostos a
receber.
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Você sabe que ele pode até amedrontar o tribunal, como acho que o tribunal está com reserva e com
receio de tomar uma decisão contra uma sentença do
juiz. Mas no STJ aquilo tem que cair, porque é conservador; vai julgar com a lei, e o que ele está fazendo
não é legal.
Então eu sinto o tumulto acontecendo e as informações da Encol se perdendo. Como a informação
de carteira. Porque esse recebrvel é para ser apurado
para pagamento de empregado.
Esse é um contrato que ele apresentou na Imprensa, de R$ 600 milhões, de uma proposta de financiamento do Bradesco, onde figuram a Camargo
Corrêa e a Govesa para executar as obras; é um contrato que ele traz que vai ser um desvio de dinheiro,
de lucro de obra, com certeza, porque ali ele não
menciona como vai ser feito. Agora, você desviar um
dinheiro que tem que ser aproveitado, ou um estoque
que tem que ser colocado dentro da massa, isto tem
que trazer ...
Ele diz que só faz através de um construtora. Eu
trouxe a petição de pessoas que foram lá para receber a escritura e ele disse que só faria através da
construtora "x".
Depois que eu fiz o meu depoimento ao Ministério Público, contando que eles estão perdendo informação, causando prejurzo, o Dr. Uarian, que é um advogado que foi posto pelo Dr. Habib Abadião, também veio à público no jornal denunciar, houve um atrito dele com o srndico, eles faziam parte da mesma
panelinha, eles brigaram lá, e ele velo fazer a denúncia que eu já tinha feito ao Ministério Público, que o
srndico vai dar um tremendo prejuizo para a Encol. Eu
também trouxe, as denúncias dele estão ai.
Então, o juiz é uma pessoa que usa a caneta, o
poder que ele tem na caneta, e usa a Imprensa para
pressionar, e nunca, se não houver uma apuração a
fundo, séria, para poder levantar o que tem, o prejuizo
para todo mundo vai ser enorme. O Tribunal acusa
que os advogados estão com os interesses contrariados. Qual interesse que eu posso ter contrariado,
uma vez que ele já bloqueou e indisponibillzou meus
bens e o Tribunal não julga meu agravo?
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Só as
vacas.

o

SR. SÉRGIO MELLO VEIRA DA PAIXÃO As vacas que eu não recebi e um contrato meu que
está contabilizado. Como é que eu posso ter contrariado se eu contabilizei meu contrato, Ex', se eu peguei
meu contrato, retive os impostos? Se a Encol não pagou, não é problema meu. Eu retive. Ela fez a DIF(?),
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informação para a Receita. Eu estou coberto. Voc&
não contabiliza desvio. Isso não acontece.
Agora, essa base de dados da Encol, antes de
vir para cá, eu liguei para pessoas que trabalham lá
dentro, elas têm outros. Só se elas puseram fogo em
tudo, porque está juntando todos os documentos, bagunçando todos os lugares e trazendo tudo, arrecadando sem a presença do Ministério Público, sem comunicar para o advogado do falido, que tem procuração nos autos, está funcionando, está tomando a toque de caixa. Isso pode ser reabilitado. Se houver
uma morosidade, vão acabar todas as Informações,
elas não vão existir mais.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Pois
não.
O senhor tem a acrescentar mais alguma coisa?
O nome do senhor é ...
O SR. PAULO ROBERTO VIANA MARTINS Paulo Roberto.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Com a
palavra o Sr. Paulo Roberto Viana Martins.
O SR. PAULO ROBERTO VIANA MARTINS Sr. Presidente, Sr. Relator, demais Senadores, todos
da imprensa, eu gostaria de acrescentar alguma coisa para complementar o que foi dito pelo advogado
Sérgio Mello. O que houve é que, pela ordem, ele falou antes de mim e falou das conseqüências. Acho
que isso motivou essa situação que foi colocada, situação de se perder entre os dados, uma vez que nós
detemos essas informações. Pelas informações que
ele passou, nós, que já conhecemos a Encol desde o
começo, entendemos todas elas. Porém, Srs. Senadores, como disse o Senador Carlos Wilson, não tem
essas informações. Eu gostaria de passá-Ias.
O SR. MAGUITO VILELA - E a Justiça, Dr. Paulo, tem essas informações?
O SR. PAULO ROBERTO VIANA MARTINSEu queria, também, tranqüilizar esta Casa, porque
essas denúncias já estão sendo apuradas pelo Tribunal de Justiça, através da Corregedoria-Geral de Justiça, e também pelo Ministério Público do Estado de
Goiás. Então, basicamente, quase tudo que aqui foi
dito já se encontra em fase de apuração lá no Estado
de Goiás, nos órgãos competentes, que são o Ministério Público e a Corregedoria-Geral de Justiça.
O que ocorre é que o processo da Encol é um
processo que cresce aos olhos. Se a pessoa não tiver
uma formação, uma rndole de honestidade, é um chamatlvo para se aventurar no mundo do crime. É um
chamatlvo para pensar que é uma chance única de se
enriquecer. E o que está acontecendo em Goiás é, realmente, essa situação. O caso especffico, porque
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venho denunciando o Juiz Avenir Passos de Oliveira
dEl corrupJo e estelionatário. Isso eu coloquei onde falei. Eu trouxe comigo uma série de pastas, uma série
de documentos, apenas para dizer que não estou
sendo leviano, que o que estou dizendo tem provas,
tem embasamento. Só que a situação da Encol
abrange duas situações distintas: uma é o desvio de
dinheiro e a outra é a não-entrada do dinheiro, com a
conivência do Juiz Avenlr.
A Encol, quando eu fui chamado para lá trabaIhar, eu gostaria de acrescentar que o meu escritório
nunca atuou anteriormente com o escritório do Dr.
Sérgio Mello, nem tampouco com o escritório do Dr.
Neiron Cruvinel. São três escritórios independentes.
Então, foi feita uma equipe, que teve início em
agosto de 1997, onde cada qual tinha uma opinião e
chegava-se a um consenso. Porque a Encol, naquele
momento, estava passando por uma crise e a falência
dela era iminente, todos davam a Encol como falida.
E, se a falência ocorresse naquele primeiro momento,
naquela época, com certeza hoje essa afirmativa que
todos os brasileiros têm, de que a Encollesou 42.000
fam ílias, ela sim seria verdadeira, mas hoje não.
Essas 42.000 famílias hoje resumem-se talvez em
torno de 12.000. São essas causas que acho que faltam acrescentar para que se entendam essas conseqüências ditas pelo Dr. Sérgio Mello.
Quando eu, junto com o Dr. Sérgio Mello, iniciamos um trabalho na Encol, a primeira medida foi me
inteirar do que era Encol. A Encol era grandiosa. Confesso que realmente era um processo que 99,999%
dos advogados do Brasil queriam patrocinar, queriam
ser advogado. Então, dentre a escolha do sócio majorilário, Dr. Pedro Paulo de Souza, eu fui chamado
para compor a equipe. O primeiro ato que fizemos em
equipe foi pedir um levantamento do ativo e passivo
da Encol. Isso foi dito, se não me engano, na primeira
entrevista que dei à jornalista Lillian Witte Fibe, que a
solução da Encol não era para 20 ou 30 anos, a solução da Encol era para três, quatro meses. Só que,
quando disse aquilo, naquele momento, esqueci de
colocar que uma das condições era que a gente tivesse um juiz honesto e de bom senso e o caso da
Encol se resolveria, com muito trabalho, mas não
muita dificuldade, porque o ativo da Encol com o passivo da Encol se equiparavam, e o ativo até superava
em parte.
Da forma que está sendo dita, vem a pergunta:
Como, se até hoje o próprio síndico diz que o patrimônio da Encol é de R$200milhões e o passivo de mais
de R$2bilhões? Essa situação está desconsiderando
o patrimônio maior da Encol e é por aí que está va-
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zando, é por aí que está saindo o patrimônio, e não
vai prejudicar os 42.000 mutuários, pelo contrário,
essa atitude deve beneficiar 30.000, mas somente
eles. O que ocorre? Uma construtora é uma inversão
dos demais ramos de atividades comerciais. Em um
comércio, o prédio onde se instala qualquer tipo de
atividade comercial é o imobilizado e a mercadoria
que existe dentro desse estabelecimento é o circulante. Nessa situação, na Encol existe a inversão, porque o que ela tem de patrimônio em veículos, betoneiras, etc. é imobilizado, mas os imóveis constituem o
circulante da Encol. Na questão dos imóveis - estou
sendo bastante didático, atendendo à solicitação do
Senador Carlos Wilson - porque o maior patrimônio da
Encol como construtora, e qualquer construtora, o maior patrimônio não é a aquela soma dos lotes ou da cadeira e da mesa que o síndico está querendo transparecer, está querendo divulgar. O maior patrimônio da
Encol chama-se REF, resultado do exercício futuro.
O resultado do exercício futuro da Encol, quando fizemos o levantamento, em agosto de 1997, atingia R$2.385 milhões. Isso foi levantado prédio a prédia. Foi um trabalho feito porque a Encol era
bem-organizada nessa área. Ela foi para essa situação de inimiga pública número 1 do Brasil em função
da própria mídia, que colocou que o Pedro Paulo tinha desviado bens, que o Pedro Paulo tinha desviado
dinheiro. Por mais que desviasse dinheiro - e isso
não era verdade, até hoje não se provou -, mesmo se
pequenos valores igual ao que eles estão buscando,
um milhão, dois milhões ... Assusta falar pequenos valores, mas a falência da Encol, o valor que está em
jogo é acima de R$2 bilhões, é a maior falência da
história do país nesses 500 anos. Isso subiu aos
olhos e o que está sumindo do patrimônio da Encol,
numa situação bastante arquitetada, muito bem arquitetada, com a participação das pessoas-chave no
lugar exato, é esse REF.
Vou explicá-lo, vocês me perdoem se for bastante didático, mas queria exemplificar como é um
REF. O resultado do exercício futuro se resume, mais
ou menos no seguinte: hipoteticamente, vamos supor
que a Encol tem um prédio em construção, em Brasília, que tem 50 apartamentos. Desses 50 apartamentos, vamos supor que a Encol já vendeu e recebeu de
10, então, são 10 apartamentos quitados. Vamos supor que ela ainda tem mais 5 para comercializar, então, ela tem 5 apartamentos em estoque, esse estoque o Dr. Sérgio disse - como disse, ele falou nas
conseqüências e eu estou explicando as causas desses 50, 10 já foram quitados, 5 continuam no ativo
da empresa como estoque e os outros 35 foram tam-
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bém comercializados, só que foram comercializados
mediante pagamento de sinal, pagamento de parte
do imóvel, então, remanesce aquele saldo credor da
Encol nesse prédio. Essa hipótese que estou dando
de 50 apartamentos, o cálculo não é de cima para balxo, é de baixo para cima. Desses 50 tem 10 quitados
- ótimo, estão quitados. Tem 5 que são da Encol, vamos supor que esses 5 valem R$100.000,OO, depois
de prontos, então são R$500.000,OO que a Encol tem
nesse prédio. Tem 35 apartamentos onde cada comprador - que hoje forma essa massa de 42 mil famlllas - é devedor da Encol de um resrduo que vai de 5
até 98% do saldo devedor. A pessoa compra um
apartamento de R$100.000,OO, dá 5 ou 10 mil reais
de sinal, parcelado, e espera o financiamento de 80,
R$90 mil, que ocorre no decorrer da construção do
prédio. Se somar esse 35 hipotéticos devedores da
Encol- vamos supor que dá R$ 2 milhões - um apartamento deve 100 mil, outro deve 40, outro deve 22,
outro deve 30, essa soma dá R$2 milhões. Ar, levanta-se, apura-se o valor necessário para a conclusão
desse prédio e chega-se a um valor embasado em todas as tabelas admitidas na área da construção civil,
chega-se a um custo para término da obra de 1 milhão e 200 mil reais. Então, existe nesse prédio, um
REF da Encol R$800 mil e mais 5 unidades em estoque.

o

que está acontecendo? Quando entramos na
Encol, nós trabalhávamos com a certeza de que ela
iria falir. Iria falir porque ela já tinha 6.500 Iftulos protestados, 33 pedidos de falência e mais de 2 mil
ações em todo território nacional. Então, ela não tinha
a condição básica para ter um pedido de concordada
deferido. Tanto é que o Judiciário de Brasllla já tinha
anunciado publicamente que a falência da Encol era
questão de não cumprir determinado prazo que a lei
prescreve, que seriam 24 horas depois da citação.
Diante disso, e até mesmo porque a Encol estava numa situação financeira ruim, optamos que deverramos sair de Brasflia - o Dr. Sérgio sugeriu São Paulo, por lá estar um terço das obras da Encol, por lá
estar a maioria dos REFs da Encol e por ali ser o centro nevrálgico da economia nacional. Nessa oportunidade foi que apareceu o Sr. Micael que, juntamente
com o Juiz Avenir Passos de Oliveira, disse que assistiu a uma sessão da Comissão dos Direitos e Defesas do Consumidor da Câmara dos Deputados, onde
ele fez a explanação. O Micael foi o portador da nolfeia ao Dr. Pedro Paulo que o Juiz tinha se sensibilizado pela situação por ele colocada nessa Comissão e
disse que se a Encol fosse em Goiânia, com certeza,
ele concederia a concordata para a empresa. Isso pe-
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sou realmente, não foi o fator determinante, porque a
Encol precisava diminuir as despesas, precisava se
colocar em prédio próprio e ela tem esse prédio em
Goiânia, uma área de 204 mil metros quadrados.
O SR. CARLOS WILSON - Quem estava fazendo a exposição na Comissão de Defesa '10 Consumldor da Câmara?
O SR. PAULO ROBERTO VIEIRA MARTINSQuem estava fazendo? Pedro Paulo de Souza.
O SR_ CARLOS WILSON - Pedro Paulo de
Souza.
O SR. PAULO ROBERTO VIEIRA MARTINS _
Pedro Paulo de Souza. Ele foi chamado justamente
porque a Comissão sentiu-se no direito de cobrar expllcações ao Dr. Pedro Paulo, uma vez que se avolumavam as reclamações dos adquirentes dos imóveis
da Encol.
Então, o que nós fizemos? Iniciamos um processo simples, porque, na Justiça, se você for aplicar
o rigor da lei, logicamente se vai punir alguém, mas
não resolve o problema como um todo. r
.0, optamos por criar essa situação de transferir t .cF para o
próprio adquirente. Então, a situação se tornou bastante simples: um ovo de Colombo. A Encol chamava
os adquirentes de um determinado imóvel, transferia
para eles a fração ideal daquele imóvel, e, então,
montava-se um condomrnio. E a Encol se autodesconstltura como incorporadora, o condomrnio passaria a ser o gestor do término da obra, e a Encol transferia para o condomrnio o direito de receber esses
créditos junto àqueles adquirentes daquele prédio. E
ficava colocado que, no final, o excedente seria devolvido para Encol. Porque 96 % dos prédios da Encol
tinha REF positivo e apenas 4% - em sua maioria, em
Campinas, são Paulo - constitura REF negativo. Ou
seja, eram prédios que tinham, vamos supor, um milhão e melo para receber e dois milhões para gastar.
Isso foi para Goiânia, e começamos a formar esses condomrnios. Como o Sérgio disse, o Mlcael exigiu que a gente ficasse seis meses lá para pedir concordata. E falei: "Indo para Goiânia, logicamente, poderão abrir licitações, a gente vai levando isso. A
Encol devia cinqüenta milhões para os credores quirografários. Aliás, cento e cinqüf'nta milhões, dos
quais cem milhões seriam para os debenturistas que
já tinha concordado em participar da operação de receber em forma de dação de pagamento esses prédios que a Encol tinha em construção. Eles aportavam
novos recursos e tudo mais.
Bom, nessa situação fomos para Goiás. Só que
no dia 18 de novembro de 97, fomos surpreendidos
com uma decisão do Judiciário, aqui de Brasília, me-
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diante a qual se aceilaram contratos de adquirentes
como documento hábil para instruir pedido de falência. E não se decretou porque Unhamos elidido o pedido. Tinha sido feito o depósito elisivo. Mas aquilo
seria o chamariz para que milhares e milhares de
ações, na semana seguinte, viessem ao foro exigir,
como forma de recebimento. Então, falei que a solução era requerer a concordata, uma vez que o pedido
de concordata já obsta, já impede a decretação da falência. Primeiro o protocolo.
Ar o Sr. Micael Heber Amadeus, que era o elo
entre a Encol e o Juiz, disse o seguinte: "O juiz está
de férias. Nós não temos condições de pedir, porque
o juiz substituto não tem ascensão sobre ele. Tem
que esperar o Dr. Avenir chegar". Ar, eu falei: "Se esperarmos sua chegada, quando ele chegar, vai pegar
uma falência, uma vez que só chegará no começo de
dezembro e hoje já são 18 ou 19 de novembro".
Então, a situação estava insustentável. Então, propus: "Então, nós vamos para uma aventura". Vamos
requerer. Se o juiz conceder, estamos em concordata; se não conceder, nós vamos falir, mas, de qualquer forma, nós vamos falir mesmo, porque não vão
dar conta de elidir todos esses pedidos.
Foi ar que veio a idéia, cuja paternidade até
acho que é minha. Foi quando eu disse: "Olha, então,
vamos fazer o seguinte: o juiz deve chegar dentro de
vinte dias - ele tinha sarda recentemente de férias -,
vamos avolumar o pedidO de concordata da Encol.
Para vocês terem uma idéia, o pedido da concordata
da Encol poderia ser somente isto: pouco mais de
quarenta ou cinquenta páginas. A opção que nós tivemos: juntamos documentos desnecessários - a lei faculta você juntar os documentos obrigatórios e qualquer outro que achar interessante para a concessão
da concordata -, próximo de trinta mil documentos, de
vinte e três a vinte e quatro mil documentos. Eu tinha
a nossa favor o fato de que o juiz não pode dar decisão antes que o processo seja autuado. Então, protocolei o pedidO na terça-feira seguinte, 24 de novembro, e o processo foi ao cartório. O juiz só poderia dizer, despachar: "Aulue-se a conclusão". Ea autuação
consiste em formar os volumes do processo, dos autos, numerar e rubricar cada página. Então, pensei:
com isso, com o escrivão mesmo trabalhando, fazendo mil, porque a coisa mais diffcil é numerar - um, rubricar; dois, 17.441 -; até chegar em 30.000, ele vai
consumir um mês. Ar, nesse tempo, chega o Juiz
Avenlr. E você está dizendo que ele vai conceder. Ótimo. Ar, quer dizer, é a história do guizo no pescoço do
gato. Formular, protocolando, juntando próximo de
30.000 páginas de documentos.
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E, quando o juiz voltou, realmenle o processo
ainda estava prestes a ser concluso porque faltava
terminar a numeração dos autos. Terminou a numeração, imediatamente o juiz mandou ouvir o Ministério
Público, porque é necessário. Ouviu o Ministério PÚblico; o Ministério Público juntou próximo de 500 a
1.000 folhas de documentos contrários à concessão
da concordata para a Encol ao pedido. E fez uma explanação de 15 ou 20 laudas dizendo que a Encol não
tinha condição nenhuma de conseguir a concordata,
de ser concedida a concordata. O Ministério Público
devolveu o processo com esse parecer e, no dia seguinte, o juiz deu a sentença concedendo ao processamento da concordata.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Requerida por V. S'.
O SR. PAULO ROBERTO VIANA MARTINS Exatamente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - E concordata que só foi obtida graças à habilidade de V.
S·...
O SR. PAULO ROBERTO VIANA MARTINS No meu contrato ...
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - ... no
sentido de ... Habilidade que V. S' confessou ar .. .
O SR. PAULO ROBERTO VIANA MARTINS Eu confesso ...
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - ... de ter
juntado documentos, autuar ...
O SR. PAULO ROBERTO VIANA MARTINS Exato.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - ... e chegar ao juiz.
O SR. PAULO ROBERTO VIANA MARTINS Porque a informação que eu tinha, Sr. Presidente, era
que o Dr. Avenlr - e isso é fácil comprovar; ele é juiz
há mais de dez anos, quinze anos talvez - nunca concedeu uma concordata para uma quitanda que tivesse um Utulo protestado. E a Encol eu confessei que tinha 6.500 titulas. Tanto é que o meu contrato com a
Encol ...
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Eu sei.
V. S' queria que o juiz desse a concordata.
O SR. PAULO ROBERTO VIANA MARTINS Lógico.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tabet) - Porque
V. S' que requereu, não é isso?
O SR. PAULO ROBERTO VIANA MARTINS Exato.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Ah, sei.
O SR. PAULO ROBERTO VIANA MARTINS Eu queria que ele desse a concordata, porque vou di-
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zer O seguinte, Sr. Presidente: a questão social realmente me toca fundo.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - É o caso
desta Comissão.
O SR. PAULO ROBERTO VIANA MARTINS Por isso é que eu vim, atendendo a um convite desta
Comissão, para dar essas explicações. Com o pedido
da concordata, nós continuamos no propósito de outorgar escrituras. Foi onde eu disse que hoje, próximo
de 30 mil famílias já são detentoras de escrituras.
Então, remanesce algo em torno de 12 mil famílias,
que são pessoas que pagaram uma quantia ínfima,
pagaram 5% ou 10%, e não querem arriscar a assumlr um compromisso de 95% para ter um imóvel futuro.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Quer dizer, Doutor, que, pelo menos na época que V. S' requereu, V. S' entendia que o deferimento da concordata tinha um elevado alcance social?
O SR. PAULO ROBERTO VIANA MARTINS Muito. Um elevado alcance social. E a minha preocupação era que o Dr. Avenir, até então...
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - E o Minlstério Público entendia diferente.
O SR. PAULO ROBERTO VIANA MARTINS Entendia diferente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - E o juiz,
quando deu, pode ter entendido, e entendeu, como V.
S' entendeu.
O SR. PAULO ROBERTO VIANA MARTINS Lógico.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Se ele
deu a concordata,..
o SR. PAULO ROBERTO VIANA MARTINS Exatamente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - ... e V.S·
agiu tendo em vista um conteúdo social, outras pessoas - não estou dizendo o juiz - poderiam assim
pensar também.
O SR. PAULO ROBERTO VIANA MARTINS Exatamente. Só que o processamento da concordata
teve passagens que acredito que a questão social
não foi multo o motivo que levou o juiz a dar Isso.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Ah, no
caso do juiz não foi?
O SR. PAULO ROBERTO VIANA MARTINS Porque quando foi deferida, em 18 de dezembro, a
Encol estava sendo administrada por dois diretores
por mim indicados. Não porque eu teria essa competêncla para indicar. Por exclusão. Ninguém queria assumir a Presidência da Encol e a empresa estava
acéfala. Ela estava acéfala porque não tinha diretoria.
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Os diretores tinham renunciado e eu Indiquei duas
pessoas que tinham qualidades para ser Presidente e
para ser Diretor. Uma dessas pessoas detém três diplomas de nível superior e a outra, dois diplomas de
nível superior, é ex-funcionário do Banco do Brasil, é
ex-funcionário da Receita Federal, que linha conheclmento de administração de passivo. Aí, o que ocorreu? A Imaginação era que esses dois Diretores seriam pessoas que Iriam assinar em x. Mas na verdade
eles estavam com o propósito de salvar a Encol.
Então, essa equipe nossa - porque respondo pela
nossa equipe -, todos os contratos que iam para a
nossa diretoria eu vistava, para que eles assinassem.
E quando chegou lá um contrato do gado, em dezembro de 1997...
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Contrato
de ... ?
O SR. PAULO ROBERTO VIANA MARTINS Passar o gado para terceiros. Eu fui contra.
O SR. PAULO SOUTO - É o mesmo gado?
O SR. PAULO ROBERTO VIANA MARTINS O mesmo gado, o mesmo número de cabeças. Por
que fui contra? Porque já tinha vlstado um contrato
anterior de honorários do Dr. Sérgio, onde a Encol já
autorizava.
O SR. PAULO SOUTO - Mas quem eram esses
terceiros aí que o senhor fala, que foram contra passar esse gado para terceiros porque o gado já estava
comprometido com o pagamento que o senhor conhecla?
O SR. PAULO ROBERTO VIANA MARTINS Era dito pelo Sr. Mlcael que esse gado era para cobrir
despesas de comissariado. Era multo vaga a colocação. Comissário não tem despesa. Comissário é fiscal; ele não tem despesa. Por lei, ele não poderia ter
despesa.
Eu falei: "Olha, Isso aí já foi autorizado, o contrato já foi firmado e não posso autorizar a diretoria a cometer estelionato, assinar contrato com duas pessoas distintas. Não chegou a dizer o nome para quem
seria o novo contrato, mas foi vetado. E Isso aí gerou
uma situação que, no começo de Janeiro, o Dr. Pedro
Paulo de Souza, na reunião que tivemos na Encol,
chegou a agradecer a presença, a agradecer o trabalho da equipe, o trabalho da diretoria, dizendo que iria
mudar a diretoria, porque realmente muitas coisas
que chegaram para essa diretoria por mim indicada
eram vetadas, por contrariar interesses e por colocar
a diretoria como co-responsável num ato ilfcito, no
meu entendimento.
Velo fevereiro, nova discussão. Em março, no
escritório do Dr. Nelron Cruvlnel, que está aqui, eu fui
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abordado pelo Sr. Micael Heber Mateus, onde ele disse que eu estava contrariando muito interesses dentro da Encol. Ar eu falei: "Estou trabalhando no propósito por que eu fui contratado". Começou uma discussão, onde ele disse: "Então você está atrapalhando a
Encol. Vou falar para você o seguinte: doravante, todas as petições que você juntar aos autos, o juiz vai
negar".
Essa discussão foi acirrada, ela foi até a parte...
O SR. PAULO SOUTO - Mas ele não podia
simplesmente desconstituir o senhor como advogado?
O SR. PAULO ROBERTO VIANA MARTINS _
Não, porque quem contrata advogado é a diretoria, e
os dois diretores eram por mim indicados. Os dois diretores não assinavam os contratos.
O SR. PAULO SOUTO - Por que esse Micael tinha essa força toda?
O SR. PAULO ROBERTO VIANA MARTINS _
O Micael sempre foi apresentado como elo entre o
juiz e a Encol. E o que acontece? Ele sempre negou
isso. O juiz negou, e o Micael negou, mas tenho prova
aqui agora. Eu trouxe a ata da primeira reunião do comitê, onde as pessoas que participaram são identificadas, a começar pelo juiz, o Pedro Paulo, os diretores, os advogados, o comissário e o Sr. Mlcael Mateus, que lá esteve presente como assessor assistente
do comissário. Então isso ar está gerando agora
essa situação onde todos negam a presença do Micael: "- Ah, ele era contratado do Sérgio. _ Não,
era contratado do Paulo. _ Era contratado do Pedro
Paulo. - Não, era contratado da Encol". Ele não tem
contrato nenhum na Encol, mas tinha poder de decisões dentro da empresa. Ele era ligado direto ao Dr.
Pedro Paulo.
Quando chegou em março, que ele disse isso:
"Olha, você está atrapalhando todo um projeto e eu
não quero mais você dentro da concordata da Encol",
eu falei: "Só saio numa condição. Tenho um contrato
com o Dr. Pedro Paulo. Só se ele me pedir para me
afastar da Encol; ar eu saio. A pedido do senhor, eu
não saio".
Os ânimos foram se exaltando, onde a Interferência do Dr. Neiron foi uma interferência necessária
e até partiu do Dr. Neiron Cruvinel, que até então foi
contratado como consultor, ele sugeriu: "Doravante,
Paulo, não vamos questionar"; porque eu queria entrar, então, com o pedido de suspeição do juiz e questioná-Io por que não gostava de vim, porque o Micael
disse que o Juiz tinha ódio de mim. Talvez porque eu
não atendia pedidos por Interposta pessoa dele.
Então o Neiron falou: "Paulo, a parti!' do haja, então,
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faz o seguinte. Você se afasta do processo da Encol e
eu continuo assinando as petições. Você vem para o
meu escritório e nós continuamos fazendo as petições, só que eu assino." E a prova maior é que, a partir de março de 1998, eu não assinei mais nenhuma
petição nas quase 50 mil páginas de processo da
Encol, para atender uma situação maior, porque a minha indisponlbllização, naquela época, com o juiz, seria prejudicial. Afastei, em seguida o Dr. Micael pediu
que afastasse também a diretoria, o Dr. Pedro Paulo
agradeceu e afastou a diretoria e colocou dois diretores: um que até trabalhava com ele, o diretor-presidente que assumiu, e foi indicado pelo Dr. MIcael; e outro diretor, que foi indicado pelo Pedro Paulo, indicado por exclusão. Até então já não tinha mais
tanto risco e eles entraram. E o que é pior ...
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - O senhor
quer declinar os nomes dos dois diretores que o senhor indicou e os dois diretores que depois foram indicados, um pelo Dr. Pedro Paulo e outro pelo Dr. Micael ?
O SR. PAULO ROBERTO VIANA MARTINS Eu indiquei o Dr. João José Ferreira Filho, que ficou
como presidente da Encol de 7 de outubro de 1997 a
30 de março de 1998. Junto com ele, o Dr. Antonio
Pedro Guignard, que fez o mesmo prazo de gestão. A
partir de 31 de março de 1998, assumiu o Rubens
José Silvestre, como diretor-presidente, indicado pelo
Sr. Micael, que trabalhava com ele no mesmo escritório - digo isso porque o meu escritório é no mesmo
prédio, então eu sempre via eles juntos, saindo do
mesmo escritório, conversando juntos, subindo e
descendo pelo mesmo elevador -, e foi indicado o Dr.
Frederico Navarretl, que era engenheiro ...
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - O senhor
acha que o fato de trabalhar juntos tinha importância?
O SR. PAULO ROBERTO VIANA MARTINS Para?
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Para alguma finalidade.
O SR. PAULO ROBERTO VIANA MARTINS Olha, como eu disse, o estatuto da Encol prevê que
compete ao diretor-presidente com mais um diretor
decidir tudo na empresa, ele tem poder de vender a
empresa, poder que o Pedro Paulo, como membro do
Conselho de Administração, não tem, como acionista
majoritário, não tem. O poder é da diretoria.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Mas
quando o senhor indicou os dois, eles tinham os mesmos poderes desses dois também?
O SR. PAULO ROBERTO VIANA MARTINS Exatarnento, tinham os mesmos poderes e exerC8-
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ram plenamente esses poderes. Foi aI que contrariou. Porque, para V. Ex' ter idéia, Sr. Presidente, existia naquela época mais de 30 procuradores da Encol
e o primeiro ato dessa nova diretoria foi cassar essas
procurações. Agora, o que eu gostaria de acrescentar
a esse fato foi que a diretoria foi afastada no dia 30 de
março e os documentos que estão na ação revocatória, o gado foi transferido no dia 8 de abril. O gado foi
vendido no dia 8 de abril. Como eu já não estava mais
na Encol, só agora, confrontando datas, que vi a coincidêncla desse...
O SR. PAULO SOUTO - E o dinheiro entrou
para quem? Foi para a conta da Encol?
O SR. PAULO ROBERTO VIANA MARTINS AI que eu digo. Estou falando as causas, as conseqüências, e é onde o Dr. Sérgio tentou e colocou aqui
no começo, que o dinheiro desse gado, presenciei o
depoimento dele onde diz que esse dinheiro teve um
trânsito entre Micael, Habib Abadião e o Juiz Avenir.
Agora eu digo que são duas situações que estão
acontecendo na Encol e uma diz respeito a esta
Casa, que é a representante maior do povo brasileiro.
Quando eu disse que a Encol, os números lá são astronômicos e assustam, existe uma situação já dentro
da Encol onde nós brasileiros deveremos ser penalizados, nós todos aqui presentes. Todos os brasileiros
contribuintes, com certeza, seremos penalizados
com uma cifra da ordem de R$200 milhões. A resposta é simples.
A Lei de Falências fala que, decretada a falência, os credores devem comparecer em juIzo explicando o seu crédito, fazendo a justificativa do seu crédito e juntando documentos. E a lei diz também que o
valor apresentado pode ser impugnado pelo síndico
ou pelo Ministério Público ou por qualquer credor. E
eu digo que envolve esta Casa, envolve o povo brasileiro porque temos três habilitações absurdas - e Isso
deveria ser levantado - que envolvem o Banco do
Brasil, a Caixa Econômica Federal e o Banespa. A
Caixa Econômica Federal tem um contrato único com
a Encol de R$16,9 milhões, cujo valor corrigido deve
atingir hoje, dentro dos termos legais, aproximadamente trinta ou trinta e poucos milhões de reais. E a
Caixa Econômica Federal reivindica na Vara de Falências, em Goiânia, R$534 milhões, fazendo uma
conta astronômica que ninguém sabe explicar aquela
evolução. E a lei diz que, Impugnado o crédito, o valor
reduzido, o credor será penalizado com a sucumbência, e os honorários são fixados no mlnlmo de 10% e
máximo de 20%. Em se acatando a redução da dIvida
da Caixa Econômica de R$534 milhões para R$34
milhões, fica um valor de R$500 milhões em que a
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Caixa Econômica, com certeza, será penalizada em
R$50 milhões de honorários.
.
O Banespa habilitou um bilhão, próximo de cem
milhões, quando o valor dele atinge, no máximo, cem
milhões, cento e poucos milhões de reais. Novamente a verba da sucumbência deverá ser fixada na ordem de R$100 milhões. O Banco do Brasil, da mesma
forma.
O SR. PAULO SOUTO - E a que o senhor atrlbui isso?
O SR. PAULO ROBERTO VIANA MARTINS Acho que esta Casa - isso, sim, não está sendo averiguado -, acho que isso é gravlssimo.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - E o Banco do Brasil?
O SR. PAULO ROBERTO VIANA MARTINS O Banco do Brasil habilitou também quantias bem
acima do seu crédito. O caso do Banespa, o caso da
Caixa Econômica...
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Eles es
tão agindo assim com os agricultores também. É tudt
assim.
O SR. GERSON CAMATA - Mas para quê'
Tem alguém ganhando com isso...
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Que me
canismo é esse? Porque o senhor está revelando un
mecanismo que nos interessa.
O SR. PAULO ROBERTO VIANA MARTINS E é por isso que eu disse que ...
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - O Bancc
do Brasil habilitou quanto?
O SR. PAULO ROBERTO VIANA MARTINS A habilitação do Banco do Brasil foi próxima a R$50C
milhões?
Não, a do Banco do Brasil não veio. Só falta ela.
Imagino que ela habilitou R$500 milhões. Foram R$430 milhões, Ex'.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Habilitados?
O SR. PAULO ROBERTO VIANA MARTINS Habilitados.
O SR. WALDOMIRO DE AZEVEDO
FERREIRA - Declaração e habilitação de crédito.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - E o crédito, efetivamente, de quanto é, Com juros legais e
tudo?
O SR. PAULO ROBERTO VIANA MARTINS Acredito que o Banco do Brasil, na hora em que for
apurar o crédito dele - vai assustar o que estou dizendo -, acredito que o crédito e o débito se equilibram.
Se forem apurar os valores ... O Banco do Brasil re-
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cebeu já da Encol, em dação em pagamento... E
aq~1 é mais uma situação que não está interessando
à mas~a: a Fncol passou ao Banco do Brasil quase
todo o pahl
'o das suas subsidiárias, das suas coligadas, fazendas, imóveis e tudo o mais, em dação
em pagamento, em que a divida pouco decrescia
desses valores.
Então, essa situação tem de ser Investigada, e
acho que maior rigor tem de ser colocado nessas empresas, porque Isso ai penaliza a todos nós. Agora, o
que acontece? Os advogados da Encol têm o poder
de impugnar esse crédito e serem beneficiários desses honorários.
O SR. GERSON CAMATA - V. S' suspeita que
os advogados da Encol e os advogados da Caixa e do
Banco do Brasil têm um acordo? Jogam alto em complô ... Jogam alto, depois o advogado recebe os 10%
da diferença...
O SR. PAULO ROBERTO VIANA MARTINS Isso.
O SR. GERSON CAMATA - V. S' suspeita dls·
so?
O SR. PAULO ROBERTO VIANA MARTINS Posso dizer que só há duas situações - uma das
duas eu afirmo que aconteceu: ou eles são Inteligentes e estão fazendo algo nesse sentido, ou são multo
burros para fazer o que fizeram.
O SR. GERSON CAMATA - Burros, naturalmente, não são.
O SR. PAULO ROBERTO VIANA MARTINS Senão, não estariam lá. Então, por Isso que peço a
esta Casa que mande rever o departamento juridlco,
porque, Igual a esse valor ... É um sangradouro multo
grande os honorários de sucumbência. É um sangradouro que depois sai dos cofres públicos.
Então, isso ai, como eu disse, cresce aos olhos.
E um juiz de direito que ganha quatro ou cinco mil reaIs por mês, um valor liquido em torno de R$5.800,00
mil por mês, ele começa a se assustar com esses números. Então, por isso, ele pega os postos-chaves,
ou seja, nomeou o Habib Abadião para comissário.
Eu presenciei uma situação que eu gostaria de
colocar aqui. Quando foi nomeado o BBC, com critério técnico - o BBC era o maior credor com sede na
comarca da concordata; o BBC tinha sede em Goiânia -, o que aconteceu? O BBC indicou o Or. Ludovlco Martins. A família Ludovico é tradicional em Goiás.
Indicaram-no. Ele chegou a protocolar a carta de preposto, chegou a protocolar pedidos, já no dia 22 de
dezembro, no dia 23 de dezembro. Só que, lá, na
apresentação dele - eu estava presente lá na Vara de
Falências, devido a amizade que me une ao Slnfrô-
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nlo, que é advogado militante lá na nossa comarca -,
eu adentrei com ele no gabinete de um juiz para apresentá-lo como preposto do BBC e presenciei uma
cena inadmlsslvel: um juiz deu um tapa na mesa dlzendo que não aceitava o Slnfrônio, que já estava
acertado que seria o Habib Abadlão. Alo Or. Slnfrônlo
colocou: mas como Hablb Abadião se ele não é funclonárlo do BBC? Ele falou: mas eu não aceito. Então
muda o BBC. Ele falou na minha frente, o Juiz Avenlr
Passos de Oliveira: eu mudo o BBC, porque só interessa para mim o Habib Abadião. O Or. Sinfrônlo saiu
dali Indignado, porque é uma pessoa séria, uma pessoa honesta e nunca mais voltou. Só que na semana
seguinte adentro aos autos da concordata da Encol, o
Sr. Habib Abadlão. Só que para segurança do BBC foi
criada uma situação jurldica que não existe, porque o
slndico, o comissário é responsável pelos atos e
omissões e pelos prejulzos decorrentes desses seus
atos e omissões. Então o BBC indicar uma pessoa
aos seu quadro, uma pessoa estranha aos seus interesses, como era o Or. Hablb Abadlão, poderia comprometer a estrutura do banco. Foi criada uma situação em que o BBC seria representado - a lei fala 1 por 2, sempre em conjunto. Então ficou o Hablb Abadião ... Antes foi o Pires e depois do Or.ltamar. Só que
ato seguinte o BBC foi liquidado e foi engendrada
uma situação que qualquer advogado - não é preciso
ser militante na área de falência e concordata - vai
ver que aquilo foi a maior armação: foram indicadas
três empresas que tinham interesse na Encol, consecutivas, para depois as três negarem, como de fato
negaram, mas em questão de minutos; protocolavam
às 7h da manhã e às 17h da tarde já estava negado.
Foi Indicado então, em substituição ao BBC, o
próprio Or. Habib Abadlão. Só que o Or. Habib Abadlão não tinha qualidade moral nenhuma e nem jurldlca para figurar no processo da Encol. Com Isso, o MInistério Público questionou. Isso porque para ser comissário tem que ser credor e ele não era. Para ser
comissário a pessoa tem que ter uma idoneidade morai e Idoneidade financeira que ele não tinha. O Hablb
Abadlão ... Eu tenho cópias-de processos criminais.
Num deles Inclusive ele fez-se passar - desculpem-me a comparação - por senadores e deputados.
Isso porque ele pegou um texto de lei, alterou o texto
de lei como melhor lhe convinha e entrou com uma
ação judicial dizendo que aquela lei atendia aos interesses do cliente dele. O juiz federal percebeu aquilo,
pegou o texto de lei que foi adulterado dolosamente
pelo Or. Hablb Abadlão e o denunciou junto à OAB.
Inclusive Isso está sendo motivo de apuração na comissão de ética da OAB.
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O Dr. Habib Abadião se envolveu com falsificação de remédios, adulteração de remédios e tudo
mais. Esses processos estão em curso. Eu estou com
cópia deles aqui. O despacho desse de falsificação
de remédio tem audiência para dezembro do ano em
curso. Com esses predicados todos ... Idoneidade financeira ... Ele está sendo execulado, cheque especiai pelo Banco do Estado de Goiás. Eu tenho cópias
das ações de execuções aqui contra ele. Então ele
não tinha prec)icado nenhum para ser indicado, a não
ser amigo do juiz. Isso foi preponderante. Mesmo
contrariando o parecer do Ministério Público foi mantido o Dr. Habib Abadião.
Aí a situação continuou. Só que aí, Srs. Senadores, é onde eu falo que o prejuízo maior da Encol está
sendo armado e está sendo consumado. Os REFs da
Encol, onde eu tenho aqui o levantamento de agosto
de 97, onde dava um REF de R$2,385 bilhões, esse
REF vem discriminando estoque e o saldo a receber.
Só que está havendo um festival de alvarás; ou seja,
requer ao juiz que quer terminar aquele prédio e juiz
autoriza terminar aquele prédio, num placar de zero a
zero, e sabendo que aquele prédio tem REF de R$2
milhões, de R$1 milhão, de R$3 milhões, de R$1 Omilhões e que essa soma vai atingir R$2 bilhões. As
construtoras estão buscando alvarás a custo zero.
Hoje - eu chamo a atenção das construtoras do Brasil
- o melhor negócio que tem é requerer alvará, na vara
de falência, para tocar os empreendimentos Encol,
porque o tomador final vai ser o adquirente direto,
sem a intermediação da construtora, a obra já está
iniciada e o valor que ele vai contratar com esses mutuários é bem acima do valor necessário para a conclusão da obra.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Doutor,
conheço casos de desespero dos mutuários, que estão se reunindo, contratando outra e pedindo alvará.
Estão desesperados, deram dinheiro, alguns pagaram 70%, 80% do seu imóvel. Conheço casos na capital do meu Estado. Quer dizer, o prejulzo que o
povo está tendo é muito grande. Então, eles mesmos
se reuniram e chegaram à conclusão de que, já que
pagaram e não tem milagre, não tem jeito, vão ver se
conseguem alguma coisa para não perder tudo.
Então, o que tem que ser entendido, a meu ver, e faço
esse comentário a latere porque não tenho Interesse
nenhum, a não ser ver as coisas andarem corretamente. Os senhores estão aqui, acredito, para colaborar, embora um já foi advogado, o outro ainda é,
mas, na verdade, essas coisas precisam ser analisadas sob o prisma de quem está perdendo, que é a população brasileira. São 42 mil funcionários. Então,
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não podemos combater se alguns deles estão querendo terminar os seus prédios, porque eles não
agüentam mais esperar. Estão descrentes de tudo,
inclusive de nós, da classe polftica. Estão descrentes
porque não há uma intervenção. O depoimento do senhor está tão Importante que está envolvendo o Banco do Brasil, está envolvendo a Caixa Econômica,
está envolvendo até profissionais que trabalham no
ramo, princfpio da sucumbência ... Doutor, isso é muito grave.
O SR. PAULO ROBERTO VIANA MARTINS Fico muito satisfeito se eu estiver contribuindo para
isso, para elucidar essa situação. Digo ao senhor o
seguinte: isso que o senhor disse estar acontecendo
no seu Estado está acontecendo em todo o Brasil.
Quando eu disse 42 mil famflias, e o senhor voltou a
colocar esse número, hoje, remanescem 12 mil famílias, porque próximo de 30 mil já se organizaram e já
formaram condomínios, o que já era o nosso objetivo
e continuava sendo o nosso objetivo, mas preservar
nos condomínios o REF positivo, o crédito que a
Encol tinha dentro desse prédio para a própria Encol
fazer face aos pagamentos dos credores trabalhistas,
dos credores fiscais e até dos credores quirografários. Ela é uma superavitária. O que é que está acontecendo? Todo mundo está conseguindo esse objetivo.
Os prédios estão se organizando, estão tendo continuidade, só que esse REF positivo está ficando com
outras construtoras que não a Encol. As construtoras,
no levantamento que fizemos, estabelecemos ...
Aconteceu uma situação, até é importante dizer, em
que os próprios condôminos, os próprios adquirentes
exigiam a continuidade da Encol porque ela detinha
tecnologia. Outras construtoras ... A bem da verdade,
é bom colocar que a Encol contribuiu em muito para o
progresso, para o avanço tecnológico na construção
civil do Brasil. Então, nesses dados que levantamos,
Sr. Presidente, colocamos aqui uma taxa de administração de 15% nesse preço para qualquer construtora
que vier a assumir a obra fazer jus à taxa de administração de 15%, e, mesmo assim, remanesceria um
saldo multo grande em favor da Encol. Para o senhor
ter uma Idéia, a soma de todas as obras positivas com
a dedução dos valores das obras negativas remanescia para a Encol, mesmo considerando 15% de taxa
de administração, mais os impostos e Incidência, até
mesmo comissão de corretagem para as unidades
em estoque, dava para se concluir todas as obras da
Encol e ainda remanesceriam 632 milhões, 697 mil
para a empresa. E o que está acontecendo hoje, Sr.
Presidente? Os REFs positivos estão sendo nivelados e os negativos negativr,s, poucos, estão sendo
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suportados pelos mutuários, pelos adquirentes, que
contribuem com uma parcela um pouco acima do que
ele pactuou com a Encol. Realmente, isso está sendo
um sangradouro multo grande, que reflete também na
situação desta Casa, porque, esses valores, depois
de pagos os créditos trabalhistas, viriam para o pagamento dos créditos tributários, créditos fiscais, e o
próprio sfndlco já disse nesta Casa, em outra Comlssão, na CPI dos Bancos, dizendo que a Encol só tem
200 milhões de ativos e que desses 200 milhões dá
para pagar todos os trabalhistas e apenas 5% dos
créditos fiscais. Agora, Isso muito me admira porque o
Dr. Roldão, que é o atual sfndlco, - por causa unlcamente do fato de ser amigo próximo do juiz, porque
ele não é credor, não reside em Goiânia, não detém
conhecimento técnico e jurfdlco na área de falência e
concordata - não tem condição financeira de suportar
uma situação dessas, ele vem e diz que a Encol tem
um patrimônio de 200 milhões e que ela deve 2 biIhões, ou seja, vai pagar apenas os trabalhistas.
E os trabalhistas, Sr. Presidente, estão sendo
os sangradouros na Encol; todos esses advogados
que trabalham na Encol, quase a totalidade, são
membros do escritório do Dr. Habib Abadião.
Trouxe também cópias de procurações de outros processos de Goiânia onde identificam Hablb
Abadião e mais três, quatro ou cinco advogados que
trabalham na Encol, por ele indicados.
Então, quanto às ações trabalhistas, chegou-se
ao ponto, Sr. Presidente, de a própria jufza do Tribunal Regional do Trabalho de Goiânia encaminhar oHcio ao Ministério Público dizendo que os acordos que
estão sendo feitos lá na Vara Trabalhista são lesivos
à própria Encol e a seus credores e que seja apurado
isso, porque acordos vultosos estavam sendo reallzados a toque de caixa. A pessoa reclamava 70 mil, fazla acordo em 56 mil e homologavam. Então, a jufza
dizia nessa correspondência, a que tive acesso e está
juntada aos autos, que estava acontecendo ali dentro
um verdadeiro festival de acordos judiciais, em que
}sse valores estavam serão privilegiados e receberão
ntes do erário público. Receberão como verbas traI ~Ihif as.
Agora, o que acontece? O juiz insiste em ficar.
Insiste em manter o slndlco, Independente dos pedldos de afastamento, das provas já carreadas para os
autos. 85 que o juiz, cada vez que se denuncia um
fato desso, vai em cima da gente. Para o senhor ter
Idéia, Sr. Presidente, Constituição da República para
o Juiz Avenlr e papel higiênico é a mesma coisa. Eu
falo Isso porque até hoje - os senhores advogados e
os não advogados também sabem que num processo
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o juiz é o ponto de equilíbrio, o próprio nome já diz ouve uma parte, ouve outra parte e, em seguida, se
estiver satisfatoriamente seguro, emite a decisão. Se
achar ainda que tem dúvidas, faculta a parte produzir
provas e, em cima delas, decide. Só que em relação
ao que está acontecendo na Vara de Falência em Goiânia, eu tenho certidão comigo, eu nunca fui intimado
para nenhum ato do processo de falência da Encol, a
partir de março de 1998, quando me afastei por imposlção do Sr. Micael.
I
De lá para cá, Sr. Presidente, estou passando
por constrangimentos que não se justificam, como
profissional que sou. Eu tive, pelo Juiz Avenlr, todos
os meus bens seqüestrados. Eu tive todos os meus
outros bens Imóveis meus in disponibilizados. Eu tive
a proibição, que está vlgendo, de me ausentar da Comarca e do Brasil. A Comarca o Tribunal consertou.
O SR. PAULO SOUTO - Quem pediu isso?
O SR. PAULO ROBERTO VIANA MARTINS Ninguém. Ele tomou a Iniciativa, ex1ra pellta, e eu
vou além, Sr. Senador. Ele bloqueou minhas contas
bancárias no Banco Central do Brasil, eu não tenho
talão de cheque; sendo que, até agora, não existe
uma acusação com fundamentação no processo, eu
apenas contrariei o Interesse desse juiz. Ou seja, hoje
eu me nivelei, em questões legais, ao Dr. Pedro Paulo
de Souza, que fundou a Encol em 1961. Todas as Imposições colocadas à pessoa do Pedro Paulo de Souza, exceto prisão, a mim foram Impostas também. Eu
não tenho uma Imposição na sentença dele que Impôs ao Dr. Pedro Paulo que não foram Impostas a
mim.
O SR. WALDOMIRO
DE
AZEVEDO
FERREIRA - V. S· me permite um aparte?
O SR. PAULO ROBERTO VIANA MARTINS Pois não.
O SR. WALDOMIRO
DE AZEVEDO
FERREIRA - Com relação a austeridade bem demonstrada pelo juiz, quero esclarecer que Isso tem vlgência em relação aos advogados da Encol, mas não
tem vigência em relação às pessoas que fizeram doações à Academia Goiânia de Direito. Por exemplo, no
Inquérito jUdicial que apura responsabilidade dos diretores do Banco Brasileiro Comercial, que teve a sua
liquidação decretada pelo Banco Central, todos os dlretores foram punidos com seqüestro de seus bens,
exceto aquele diretor que doou o terreno para a Academla Goiânia de Direito. E isso está documentado e
à disposição dos Srs. Senadores.
A exceção feita ao diretor, que doou o patrimônio a CADE, consta da sentença do juiz que está em
meu poder.
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Muito
bem, V. Ex' vai ter também algum esclarecimento a
fazer?
O SR. PAULO ROBERTO VIANA MARTINS Gostaria só de concluir.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) _ Eu sei
que o senhor está querendo concluir.

Não sou contra a Organização Jaime Câmara
estar atendendo aos pedidos do juiz, porque, realmente, o juiz é dono da caneta. A hora que ele decre·
tar a falência de uma concessionária da Rede Globo,
mesmo que ele vá ao tribunal e revogue, isso ai vai
ser uma condição que vai jogá-lo na marginalidade,
por mais que ele venha a explicar isso.

O SR. PAULO ROBERTO VIANA MARTINS Na colocação do Dr. Sérgio Mello, é importante frisar
que, quando esse juiz foi processado, dois anos antes de entrar' na magistratura, ele declarou que era
proprietário de um carro e de um pequeno sítio em
Goiãnia. Entrou para o Ministério Público, para a magistratura e, de lá para cá, o seu patrimônio se avolumou. Tomei a liberdade de fotografar a casa dele.
Vou colocar uma situação aqui, Sr. Presidente,
que eu acho que...
O SR. PAULO SOUTO - A casa dele que o senhor fala é onde ele está morando atualmente?
O SR. PAULO ROBERTO VIANA MARTINS _

Então, realll1ente a participação desse juiz ...
Um oulro exemplo desse juiz extra Encol: tenho certeza que a maioria dos Srs. Senadores freqüenta o
Restaurante Bargaço, aqui, em Brasflia, uma Iranchl·
slng baiana que se instalou em Goiânia também. O
senhor veja como é o despreparo desse juiz para a
aplicação da lei e o preparo para conseguir coisas de
forma espúria. Ele, num processo de falência de uma
empresa que não me lembro o nome, envolvia o
nome do ex-Deputado Hélio Mauro Umbelino Lobo,
de Goiás. Aí, publicou no jornal: "Hélio Mauro vêm aí",
dizendo que ele iria montar um restaurante, a Iranchlslng Bargaço, em Goiânia. O que ele fez? Tendo
em vista que o Hélio Mauro é falido em um outro processo em curso, determina-se ao Oficial de Justiça

Onde está morando. Por in crivei que pareça, fui buscar as certidões nos cartórios de registro de Imóveis e
ele está morando em lote, porque até hoje não averbou a sua casa; uma mansão de mais de mil metros,
num terreno de quatro mil. Ainda levantei mais: os terrenos, ao fundo da casa dele, para completar a ponta
da quadra, foram adquiridos por ele este ano. Ele
completou a ponta da quadra. Ele tem casa de frente
para três ruas. Tenho as fotos da casa, além das outras que ele construiu. Tenho em tamanho maior.
Então, isso ai é uma situação que já está sendo
apurada, Sr. Senador. Parte do que estou dizendo
aqui já está sendo apurado.
Entrei com um agravo no Tribunal, e o tribunal
até hoje não se manifestou. Mas tenho a plena convicção de que o tribunal vai reformar essa decisão,
porque não fui ouvido.
Agora, a situação mais esdrúxula que coloco é
que, para determinar a minha Inclusão na sentença
da falência, ele disse o seguinte: "Segundo noticias
veiculadas pela Imprensa, o advogado Paulo Viana
desviou bens da massa da Encol". E, com base nisso,
ele estendeu os efeitos da sentença à minha pessoa.
Pedi a ele, nos programas de televisão que fui, poucos ... porque ele detém o poder sobre a maioria dos
veiculos de comunicação através de métodos espúrios. O que o Dr. Sérgio disse, tenho cópia aqui também, o pedido de falência contra a Organização Jaime Câmara, uma das empresas, já tem um ano que
está com ele. Realmente, todo mundo tem medo
dele.

que verifique se, realmente, o Bargaço é do Deputado
Hélio Mauro.
Ele não mandou na Junta Comercial. Ele mandou o Oficiai de Justiça ir lá no Bargaço. O Oficial de
Justiça chegou lá, almoçou, pediu uma nota fiscal e
certificou isso. Estou com as cópias aqui. Certificou
que o garçon Eliseu disse a ele que o restaurante era
do Hélio Mauro.
Com base nessas fundadas alegações, bem
fundamentadas, mandou que fechasse o Bargaço lá
e viesse precatório para Brasllia para fechar o Bargaço em Brasllia. E o que aconteceu? Fechou, um prejuizo financeiro e moral muito grande. Mas aí apareceu a figura do Dr. Hablb Abadião. "Eu abro pra vocês". E, com meia dúzia de papéis e meia lauda de
petição, explicou que o Hélio Mauro é o filho, que o filho não tem nada a ver com pai Hélio Mauro Umbelino
Lobo Filho. Está aqui o contrato social que o juiz deveria ter mandado pedir, e o que é pior, ele não poderia ter mandado fechar, a lei veda isso, ele não tem
embasamento legal para fechar a empresa. A Lei de
Falências diz que se o falido participar de outra empresa, para a massa falida entram os haveres que o
falido tem nessa outra empresa, porque nessa outra
empresa existem outras pessoas que não estão falidas, são outros sócios. Ele mandou fechar o Bargaço.
Então o Habib peticionou, juntou declaração de renda
e ele mandou reabrir o Bargaço, três ou quatro dia depois.
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Agora, contra a minha pessoa, a última coisa
que ele fez - e isso eu acho um absurdo, e não tenho
nada a esconder -, foi requerer na Receita Federal as
minhas cinco últimas declarações. Por ser juiz, a Receita atendeu e ele mandou juntar, à disposição de
qualquer pessoa, na Vara de Falências, e estão lá,
nas páginas das falências da Encol, todas as minhas
declarações de renda dos últimos cinco anos. Quebrou o meu sigilo - o próprio estatuto da OAB veda a
quebra de sigilo de advogados sem que, logicamente,
os trâmites sejam atendidos - e eu não fui intimado
para coisa alguma. Na hora em que fui tirar fotocópias
do processo da Encol, deparei-me com as minhas declarações de renda e com o despacho do juiz mandando juntá-Ias aos autos da Encol- todas as minhas
declarações dos últimos cinco anos -, ou seja, quebrou o meu sigilo fiscal e juntou-o aos autos para
qualquer pessoa ter acesso. Não tenho vergonha,
porque tudo o que tenho está na minha declaração de
renda e na dele, não.
A casa em que ele mora, para V. Ex' ter idéia,
Sr. Presidente, nas ações trabalhistas que são movidas contra ele e feito o acordo - porque ele não registra em carteira os profissionais que trabalham em
suas obras, não recolhe INSS, ele é um sonegador-,
ele coloca que é residente e domiciliado na rua 10,
número tal, 92 andar, ou seja, ele mora e reside na
Vara de Falências de Goiânia. Ele não coloca o endereço da casa dele porque ela não existe. Estou com
as certidões aqui; são lotes. Ele recolhe tributos sobre
lotes, ele não averba a casa dele porque tem o recolhimento do INSS. O Poder Judiciário de Goiás, a sociedade golanlense não pode conviver com esse homem lá, ele é nocivo.
Respondi a uma nota de desagravo feita pela
Acade, que o desagravou publicamente, e disse que
a maioria dos membros da Acade realmente são pessoas honestas e honradas, mas existe uma minoria
que, além de freqílentar a academia, freqílenta também as páginas e folhas de processos judiciais, alguns de natureza criminal. E publiquei isso. Só que
essa publicação, para V. Ex' ter Idéia, Sr. Presidente,
a Organização Jaime Câmara não permitiu, nem
como matéria paga, que fosse divulgada. Devolveu-me dizendo que não publicaria aquilo, pois correria risco de retaliação por parte do Avenlr. Consegui
publicar em outro jornal, o Diário da Manhã, como
matéria paga, porque eu dei resposta à Acade à altura, porque a Acade havia dito que eu não tinha documentos contra o Avenir, que eu estava tendo atitudes
levianas, acusando-o sem provas.
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Trouxe as provas, aqui, resumidas em quarenta
e seis pastas, que não há necessidade de mostrar a
V. Ex's. Essas provas já foram encaminhadas ao Ministério Público, Já foram encaminhadas à Corregedoria-Geral de Justiça e num processo criminal que tenho contra o juiz na Delegacia Estaduatde Investigações Criminais de Goiânia para apurar a participação
desse juiz nesse processo de bingo em que ele usou
cartelas, dessas de papelaria de vilas, assinadas por
ele no verso, dando isso como um documento hábil.
Ele apurou, diz que vendeu trezentas cartelas, mas
não há como ter controle. Por isso a Lei Pelé exige
que as cartelas do bingo devem ser emitidas em papel-moeda com o crivo da loteria estadual da Secretaria da Fazenda. Ele vendeu quantos papéis quis.
Então, ele não tem mais nada a fazer contra
mim, ele já me tirou, pelo menos tentou tirar, a minha
honra, o meu patrimônio. Profissionalmente, estou
sendo afastado de processos meus. Houve processos meus em que o Habib interferiu junto a clientes,
dizendo que se o Paulo assinar, o juiz nega.
Sr. Presidente, fiz a mesma petição, que estava
em papel timbrado meu e que está aqui, em papel
chamex, porque a advogada por ele indicada, que é
do escritório do Habib, não tinha condição, não tinha
conhecimento de causa. Fiz a petição, enviei-a para
que ela assinasse e protocolei a petição para obter o
despacho favorável do juiz.
Então, lá temos que usar do Jeitinho brasileiro,
porque eu advogo somente em falência e concordata;
eu advogo em administração de passivo há quase 20
anos. Em Goiânia, temos uma Vara privativa de falência e concordata. Então, os meus processos, com
certeza, vão à Vara de falência. E esse juiz, mesmo
eu tendo três ou quatro processos contra ele, ele não
julga suspeito contra mim não. Pelo contrário. O que
V. Ex's quiserem requerer contra mim, requeiram lá
que o juiz despacha. Para o senhor ter uma Idéia, Sr.
Presidente, eu gostaria de lembrar aqui, a respeito
desse seqílestro recente do Weilington de Camargo,
a amizade que me une à famflia do Zezé de Camargo,
pois fui o negociador do seqílestro, da primeira até a
última hora. Tivemos ar a comoção nacional, o apoio
de toda a população. Então, realmente recebi solidariedade de todos os lados. E esse juiz é tão pequeno,
é de uma pequenez tamanha que, pelo fato de eu
também ter negociado um seqílestro anterior de um
empresário - talvez o empresário mais rico de Goiás
- eu negociei um outro seqílestro também - o Senador Maguito Vilela se lembra disso, quando negociei
um outro seqílestro em Goiás, que durou 43 dias - e
ali expus a vida, em nome da amizade, não fiz isso
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profissionalmente. Eu fui o negociador e fui o paga·
dor. Fui pagar o seqüestro num barranco do rio Ara·
guaia, lá em Montes Claros de Goiás, para frente de
Montes Claros, numa fazenda, à 1 hora da manhã, no
primeiro seqüestro. No segundo seqüestro, eu fui
ameaçado. Todos viram, pela televisão, dizendo: "Pa·
ulo Viana, afasta Paulo Viana". Esse juiz foi ao primei·
ro distrito policial, por não ter nada contra mim, por·
que tudo que ele fala eu estou processando ele, por
não ter nada 'contra mim, ele foi ao primeiro distrito
policial em Goiânia e abriu uma queixa contra mim, di·
zendo que, por eu ter prática em seqüestro, ele está
com medo de eu estar armando um seqüestro na famf·
lia dele. Estou respondendo processo. O delegado riu,
mas está lá o processo. Ele abriu inquérito que apura
se estou mesmo com intenção, pelo fato de ser prático
em seqüestro, de querer armar um seqüestro na famf·
lia dele. Agora, o seqüestro na famflia dele - é até
ruim colocar isso aqui - rende dinheiro, porque lá tem.
Agora, só que se tiver um seqüestro na famflia dele,
assim como eu já trabalhei em outro seqüestro,...
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Eu pedi·
ria a V. Ex' cuidado, porque V. Ex' sabe o que isso
pode representar, não é?
O SR. PAULO ROBERTO VIANA MARTINS Eu já processei ele por isso.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Não,
mas não é assim. É em outro sentido que estou falando, acho que V. Ex' já está entendendo.
O SR. PAULO ROBERTO VIANA MARTINS Já entendi, Sr. Presidente, desculpe·me.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) -Inclusive
é no interesse de V. Ex' também.
O SR. PAULO ROBERTO VIANA MARTINS É lógico. Mas do meu passado eu não tenho vergo·
nha.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Estou
prezando por V. Ex'.
O SR. PAULO ROBERTO VIANA MARTINS Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não tenho vergo·
nha do meu passado e tudo que estou fazendo é com
a anuência da minha famflia, porque o maior patrimô·
nio que vou deixar para a minha famflia não são os
bens que constam na minha declaração, que o Avenir
já está de posse dela, é a honra, a moral; o meu pas·
sado, eu não tenho vergonha dele. E um passado,
porque eu nunca fui a um banco de réu, e o Dr. Avenir
não pode dizer a mesma coisa.
É só isso, Sr. Presidente.
O SR. NEIRON CRUVINEL - Algumas rápidas
explicações, Inclusive em razão de algumas indaga·
ções de V. Ex'.
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Cumprimento o Plenário e demais Senadores
aqui presentes.
Sobre a mudança da Encol para Goiânia. Na
época, a Encoi ficou até sem sede aqui em Brasflia,
porque o Banco BCN·Barciays arrematou a sede da
Encol aqui no SIA. Mudamos para Goiânia, de forma
legal, demos baixa nas empresas nos demais Estados, ficou uma sede única em Goiânia, e a questão foi
suscitada em um conflito por uma jufza de 8rasflia no
Superior Tribunal. E lá, o Superior Tribunal deu razão
à Encol. A Encol ganhou o conflito e o processo foi
para Goiânia. Então, não houvo nenhuma intenção
malévola nem uma injuridicidade nesse ato.
Numa segunda questão, V. Ex' estranhou o fato
de o Pedro Paulo ter requerido a exceção de suspel.
ção do juiz se ele teria eventualmente dado propina
ao Juiz, por que ele Iria fazer isso? Na verdade, quan.
do foi decretada a falência e decretada a prisão do
Pedro Paulo, ele estava foragido, ele se foragiu ano
tes, ele, de uma forma ou de outra, teve Informações
e se foragiu. Eu tinha procuração do Dr. Pedro Paulo,
e sem consultá· lo, porque ele est6.va foragido, eu o in·
seri num dos requerentes da exceção. Posteriormen.
te, eu renunciei ao mandato, porq:Je ele foi ouvido em
jufzo, perante o Ministério Público, e perante o Juiz,
principalmente, o próprio juiz, disse que não havia me
autorizado a requerer a exceção do juiz. Então, ficar
esclarecendo V. Ex', e V. Ex' estranhou porque o Pe·
dro Paulo requereu a exceção do Juiz? A minha procuração era ampla e dava poder para representar
procuração contra quaisquer per soas, contra quem
fosse. Então, eu podia, como [: vogado, agir como
agi, não há nenhuma falta de étic3 a!. Mas quando ele
disse isso em juízo, imediatal",,:rte eu renunciei ao
mandato do Dr. Pedro Paulo.
O SR. PRESIDENTE (RanK ! Tebat) - Não, mas
V. Ex' percebeu que eu tinha laz~;o de perguntai.
O SR. NEIRON CRUVINEL - Sim. Ficou estranho, e eu não quis interferir para não cortar o racl·
ocfnio.
Quanto à questão dos recebfveis, que talvez te·
nha ficado meio confusa, V. Ex' falou: "Mas os muluá·
rios precisam tocar as obras, porque senão vão ficar
sem nada. Eles jogaram as economias todas nas
obras que a Encol está tocando e que estão paralisa·
das hoje". Quanto às obras que os mutuários estão
tocando, quando se vai obter o alvará., geralmente
são indicadas empresas por terceiros. Essa preocu·
pação não existe só quando o que chamamos de REF
é negativo. Quando esse REF é negativo, essa proa·
cupação não existe, pois qualquer um obtém alvará.
Se a obra for lucrativa, não; nesse caso, só se obtém
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alvará se forem aceitas as construtoras indicadas.
[:\388 ó o'caso que está ocorrendo lá.
Então, há uma previsão de resultadQ, porque a
Encol só tinha isso; ela estava construindo e tinha o
lucro. O patrimônio dela era todo circulante; ela tinha
só o lucro. O ativo mobilizado dela era muito pequeno. O que é que ocorre? Esse lucro está sendo, então, repassado para terceiros que vão construir as
obras e não para os mutuários, que continuam penal izados, pois vão pagar mais caro. Em vez de esse dinheiro que seria da Encol, da forma como estão feitos
os alvarás, retornar à massa, garantir os estoques,
garantir o resultado, em beneffclo da massa falida,
por meio de uma administração direta ou de alguma
percentagem fixa, estão sendo feitos novos orçamentos e os recursos estão sendo transferidos às empresas. Então, esses ativos da Encol - inicialmente, falou-se em 600 milhões, que são os resultados das
obras - desapareceram, esmiuçaram, acabaram, foram parar nas mãos de terceiros e não nas dos mutuários.
Quero que vocês entendam bem que os mutuários continuam sacrificados, pagando, nessas hipóteses, mais caro. Os casos daqueles que já estão no
prejurzo, que já pagaram quase tudo e cujos resultados não negativos são fáceis: eles entregam para
qualquer pessoa, para o próprio mutuário mesmo. É
dito: "Vocôs escolham a construtora e construam!".
Essa !3 a quostão.
E há os recebíveis, inclusive de prédios prontos,
na Encol, que foram dados até em garantia a bancos,
como o Banco do Brasil, a Caixa, o Banespa. Esses
recebrveis, que giram em torno de 60 milhões mais ou
menos - dizem que teriam recebido na oportunidade
mais 8 milhões, mas não obtive uma Informação correta nosse sentido -, têm que voltar para a massa falida, porque os bancos se sujeitam ao que chamamos
de pacto condlclo creditório, à condição de igual dade dos credores no processo. Eres não podem ser favorecldos. Esses 60 milhões teriam que voltar para a
massa. O entendimento do srndlco é que, se a Encol
não terminou as obras, esses 60 milhões não existem. Eles exiGtem, são fáticos. Eles existem. Há as
promissórias assinadas e os contratos assinados.
Eles desaparecem. Quer dizer, se eles não existem,
deveriam ser quitados em benefício dos próprios mutuários. Esses mutuários vão continuar pagando, e
esse dinheiro não vai entrar na massa. E são 60 mlIhões!
V. Ex' estranhou sobre a menção que o Dr. Paulo fez d<l que os valores dos créditos de três principais
credores .- a Caixa, o Banco do Brasil e o Banespa -
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são elevadrssimos. O Banespa, por exemplo, habilitou 1 bilhão e 60 milhões. Não vou fazer suposições,
mas, sobre o aumento indevido, acredito que esses
créditos do Banespa, por exemplo - talvez, eventualmente, também os da Caixa e os do Banco do Brasil-,
são escriturais. Eles querem provar, como fez o Banco Nacional, um crédito estrutural para fins de balanço, para não dar prejurzo.
De acordo com a lei, os juros remuneratórios
não mudam com a mora. A mora é de 1%, e todos nós
sabemos disso. No Decreto-lei nO 415, que trata da
série de crédito Industrial, no Decreto-lei nQ 168, que
trata da série de crédito comercial, o juro é de 1% ao
ano. Mas os bancos, principalmente o Banespa, determinam: após a mora, que seria de 1% ao ano, o
juro é tanto, a correção será feita desta forma. Então,
aumenta-se indevidamente o valor do crédito. E no
STJ já há algumas decisões - conheço umas 30 decisões - anulando isso. O STJ entende que isso constitul uma burla à disciplina legal. Os bancos estão legislando, fazendo leis, mudando juro de mora para juro
compensatório, ou seja, aumentando o juro de mora,
sob a nomenclatura de juro compensatório.
Agora, quanto aos honorários sobre os quais o
Paulo falou, realmente fui convidado para uma reunião onde os advogados da Encol, que hoje também
estão administrando a massa e ajudando, queriam fazer umas defesas conjuntas e examinar a questão
dos honorários, que seria talvez em torno de cem,
cento e cinqüenta milhões, e que daria tanto para
cada um, só que na conta sobrava muito dinheiro. Eu
falei: vocês façam as suas partes e eu faço a minha,
onde me tocar, eu não vou participar de reuniões nem
nada. Realmente achei muito estranhas as colocações como foram feitas, porque percebi que se apurasse muito o advogado apuraria ar uns cinqüenta mlIhões. E o resto? Até poderia a Associação dos Advogados no interesse da massa, no interesse dos credores; mas, e o resto? Então, achei muito estranha
essa colocação, até informei ao Dr. Paulo.
Quanto à nomeação do Dr. Habib para comissário, antes mesmo de eu requerer a concordata, ele esteve em meu escritório, conversou comigo, e já me informou de que seria o comissário da concordata. Quando o comissário foi ao BBC, que depois o Indicou
nas circunstâncias que o Dr. Paulo contou a V. Ex".
São os reparos que eu faria, depois das explicações dadas peras demais advogados.
Quanto à minha participação lá, não era muito
direta porque eu fazia mais a consultoria para a Encol
e para os próprios advogados; funcionei, talvez, em
trezentas e tantas ações, fiz cem recursos. No meu
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escritório, temos 18 advogados, no total. Então, funcionei e auxiliei, por pagamentos módicos, Ex·, só seiscentos mil. Fiz um contrato particular com Dr. Sérgio,
para assessorá-lo também, por pagamentos relativamente módicos também.
Então, não participei diretamente da Encol,
mas, por eu estar vinculado ao processo em si, acabei sendo envolvido nas informações das pessoas,
consultas, tudo, Dr. Pedro Paulo me consultava quase que diariamente - talvez por 30 anos de experiência na área Direito Comercial.
São esses os reparos que eu queria fazer, só de
acréscimo ao que foi dito agora. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Muito
beml Antes de conceder a palavra ao Senador Carlos
Wilson, porque por razões óbvias eu queria dizer que
a minha intervenção em favor dos mutuários não é dizer que eles não estão tendo preJulzo, é que talvez
sejam os únicos a terem prejuízo.
O SR. NEIRON CRUVINEL - Concordo com V.
Ex'.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - A pólvora está estourado do lado mais fraco.
O SR. NEIRON CRUVINEL - Exatamente. Concordo com V. Ex·.
O SR. PRESIDENTE «Ramez Tebet) - Eu quis
dizer que eles procuraram abrigo no Poder Judiciário,
a situação está como o senhor se refere, procuraram
abrigo no Governo, procuraram abrigo da classe política e resolveram o quê? Ora, se vamos ter prejuízo
vamos ter o menor possível. Portanto, entendi, como
entendo, que eles não devem estar sujeitos a reparo
nenhum; eles precisam é de ajuda, porque são os
mais sacrificados realmente, no meu entendimento,
os mutuários.
Quanto ao resto, entendi perfeitamente as considerações que foram feitas pelos senhores, inclusive
essa questão de honorários, que assusta. Pelo visto ...
O SR. NEIRON CRUVtNEL - Eu estranhei muito.
O SR. PRESIDETE (Ramez Tebet) - Os senhores me desculpem, mas a afirmativa é muito grave,
merece ser apurada. Registra-se um crédito em determinado valor, para depois diminuir, e como aí o pedido não foi aceito in totum, mas parcialmente, vêm
honorários advocatfcios ...
O SR. NEIRON CRUVINEL - Altfssimos.
O SR. PRESDIENTE (Ramez Tebet) - ... de alto
valor. Mas, não me cabe mais do que isso. Acho que,
como Presidente, fui longe demais.
Dou a palavra ao Senador Carlos Wilson, na
qualidade de vice-Presidente.
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O SR. CARLOS WILSON - Sr. Presidente, realmente, é estarrecedor o que ouvimos aqui. Ouvimos
aí o quanto 42 mil famllias estiveram envolvidas numa
operação que, infelizmente, elas não tinham informação de onde elas haviam aplicado o seus poucos recursos.
O depoimento dos advogados é grave, um depoimento que esta CPI teve multa razão na hora que
os convocou para que aqui viessem explicar.
Acompanhamos a primeira denúncia por meio
da Revista IstoÉ. Achamos que a denúncia era grave,
mas o depoimento ainda mostrou muito mais gravidade na tarde de hoje.
Então, não existe número para deliberar nada.
Eu acho que essa questão foi tão grave que, como
vamos ter reuniões administrativas, nelas me reservo
o direito de colocar perante os meus pares a minha
preocupação.
Não quero fazer prejulgamento, mas o que foi
dito em relação ao Juiz Avenir são coisas graves, que
o próprio Juiz Avenir é quem deve ter interesse em
esclarecer à população, ao povo brasileiro, a 42 mil
famílias que tiveram envolvimento comercial com a
Encol. Então, vou-me reservar a essa reunião, que
vou pedir a V. Ex· que a convoque com a maior brevidade.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Está
bem.
Pela ordem de inscrição, concedo a palavra ao
Senador Djalma Bessa. Logo a seguir, ao Senador
Gerson Camata e, por último, ao Senador Maguito Vilela. Essa é a ordem de inscrição.
O SR. DJALMA BESSA - Sr. Presidente, quero
me dirigir a todos, até para facilitar a formulação da
minha indagação, por ser mais prático e breve.
São quatro advogados, pessoas idôneas, responsáveis e esclarecidas, que vêm à Comissão para
formular acusações ao Juiz, que, francamente, para
ouvirmos e admitirmos não é fácil. É realmente o impossível acontecendo.
Atentem-se que se trata de uma comarca, Goiânia, capital de um Estado, próxima ao Distrito Federal,
e o que está ocorrendo por lá é, realmente, muito
complicado. Os fatos se sucedem da pior maneira
possível, e a impressão que se tem é que o Juiz acha
não que ele é a lei apenas, mas mais do que a lei. A
lei, para ele, não existe, porque a lei é ele quem faz,
ele quem elabora, ele quem executa. Então, as irregularidades são praticadas no exercício e além da
função de juiz. Como cidadão, ele se vale e é claro
que isso é evidente, queira ou não da função de juiz
para fazer e acontecer. Mas são coisas terríveis.
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Mas V. Ex's, senhores advogados, não são crlanças, não são Ingênuos para se submeterem a uma
situação dessa. Estão reagindo, e é justo que reajam.
Agora vem a minha Indagação. São denúncias, são
representações encaminhadas adequadamente, não
preciso dizer que são formuladas juridicamente, acertadamente, com base na lei, com base no Direito,
mas como estão sendo recebidas essas denúncias
pelo órgão de fiscalização? O juiz está sujeito a um
órgão superior, ele não é absoluto para fazer e acontecer à maneira dele, e ficar por isso mesmo. Não. No
que diz respeito às decisões e aos despachos no pro·
cesso, tem o Tribunal, e, no que diz respeito à sua
conduta pessoal, tem o Corregedor e, ainda, o Minis·
térlo Público. Então, os Senhores se valeram de to·
dos esses recursos, e o que nos surpreende e, no
caso, chega até a me espantar é, durante esse tempo
todo de denúncias, de representações, não ter havido
ainda uma solução. Não é possrvel que perdure un,
estado de coisas desse. Eu já não digo nem para decidir a favor ou contra, mas para decidir, e permitiram
aos Senhores um recurso e uma providência maior.
Então, a pergunta que eu faço, que pode ser respondida por qualquer um dos Senhores: o que está havendo, que o Tribunal de Justiça de Goiás não tenha
apreciado, no tempo devido, por uma situação dessa
- que não é exagero dizer - é uma situação de calamidade. Assim como existe a calamidade pública,
existe a calamidade jurrdlca. Não ter ainda sido tomada uma providência maior... Sabe-se que o juiz é vita·
liclo, mas ele pode salrl Não é possrvell Há de ter um
limite para que ele seja Impedido de continuar fazendo esse tipo de coisas. A presunção nossa é que V.
Ex's, como pessoas responsáveis que são, como
profissionais competentes que são, não viriam aqui
fazer declarações Improcedentes e que não tivessem
o respaldo da verdade.
Então, a minha Indagação sustenta-se no seguinte: um caso como esse não é para ser tratado
como um caso comum de um juiz que deu desacerto,
vai para a Corregedoria, mas depois se corrige e fica
por Isso mesmo, pois ornai não é tão grande. No caso
em apreço, é um mal continuado, há a um sucessão
de fatos e até agora não houve um basta. O que está
havendo?
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - O que o
Senador Djalma Bessa, fundamentalmente, quer saber é se há recursos, se a questão, se as Irregularidades alegadas por V. Ex·s estão sendo objeto de exame pelo Tribunal. Essas questões já foram apreciadas pelo Tribunal de Goiás? Se foram pelo Tribunal
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de Goiás, foram a outra Instãncla? Essa a Indagação,
não é, Senador?
O SR. DJALMA BESSA - Exato.
O SR.
WALDOMIRO
DE
AZEVEDO
FERREIRA - Sr. Senador Djalma Bessa, Sr. Presldente, há cerca de um ano, encaminhei a primeira de·
núncia contra o Juiz Avenir. Encaminhei à Corregedo.
ria do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás uma IIs·
ta de irregularidades que vinham ocorrendo na Vara
de Falências, como, por exemplo - já naquela época,
antes do escândalo Encol -, quando o Juiz Avenlr nome ou o Sr. Micael Heber Mateus srndico de Inúmeras
falências e nomeou comissários de Inúmeras concordatas ou como quando já o juiz nomeava o cunhado e
sócio de escritório do Sr. Micael Heber Mateus, o Sr.
Frederico de Carvalho Lopes, srndlco de mais seis falências - eu tenho essas irregularidades listadas comlgo. Naquela época encaminhei todas essas denúncias. O nepotismo que havia quando ele nomeava prlma, marido de prima como comissários de concordatas das quais eles não eram credores - e o fazia sem
consulta prévia a três credores, como a lei exige.
Ao final das minhas denúncias, eu pedi à Corregedoria que o juiz fosse afastado da Vara de Falênclas e Concordatas. A Corregedoria, à época, não analisou qualquer das denúncias; foi direto ao meu pedldo e, como a Lei Orgânica da Magistratura Impede
que a parte requeira a remoção de juiz - isso só pode
ser feito pela OAB ou pelo Tribunal - a Corregedoria
concluiu que eu não tinha legitimidade para requerer
a remoção do juiz.
As denúncias foram arquivadas sem apuração
de qualquer delas. Foi uma análise técnica da Corregedorla contra a qual eu não me Insurgi. Ao final concordel que, tecnicamente, de fato, eu não tinha legltlmidade para requerer a remoção do juiz, embora conslderasse que seria de bom alvitre que a Corregedoria apurasse cada uma das denúncias feitas.
Depois de já processado criminalmente pelo
Juiz Avenlr por calúnias que ele entende que estavam
Inseridas nas minhas denúncias, repeti as denúncias
mais recentemente ...
Senador, estou pronto para receber os processos. Já tenho dois - respondo a uma ação penal e já
há uma outra queixa protocolada. Estou pronto a respondê-Ias. Devo responder a mais uma pela minha
vinda à Comissão. Mas estou pronto para receber as
queixas.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Sr. Waldomlro de Azevedo Ferreira, com relação à pergunta
do Senador Djalma Bessa, com referência a essa
concordata e depois falência da Encol, os fatos pratl-
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cados pelo juiz estão sendo objeto de recurso no Tribunal?
O SR.
WALDOMIRO
DE
AZEVEDO
FERREIRA - Estão também, porque eu renovei as
mesmas denúncias, mesmo depois de processado
criminalmente, já na administração atual do Tribunal
de Justiça do Estado de Goiás. Dirigi uma representação ao Presidente do Tribunal, dirigi uma nova repre·
sentação à Corregedoria de Justiça. Temendo que a
Corregedoria pudesse arquivar, fiz uma diretamente
ao Presidente do Tribunal e fiz uma ao Ministério PÚ·
blico. Parece·me que as três estão sendo apuradas.
Há um Juiz-Corregedor sério, integro e imparcial apu·
rando. Inúmeras pessoas já foram ouvidas e o Ministério Público também está tendo uma atuação exempiar. Acho que as coisas, agora, estão sendo apuradas.
O SR. DJALMA BESSA - V. Ex' pediu o minimo, ou seja, o afastamento dele. Não foi mais longe,
não. Releve·me comentar. Pediu o minimo, o afastamento, porque, pelas denúncias que o senhor fez, ele
não tinha nem condições de prosseguir sem mais
nem menos para atuar numa outra comarca.
O
SR.
WALDOMIRO
DE
AZEVEDO
FERREIRA - Numa ou Ira vara da mesma comarca.
O SR. DJALMA BESSA - Exato. Uma censura,
uma advertência, qualquer coisa. Ademais, o apego à
lei foi exagerado pelos fatos que o senhor apresen·
tou. Determinados fatos, o senhor sabe perfeitamente como advogado, não precisam nem denúncia por
se tratarem de crime de ação pública, tendo que ser
apurados, não havendo necessidade de uma queixa,
uma representação.
O senhor elenca uma série de delitos que não
são leves, são pesados, mas porque não têm legitiml·
dade não se apura e delxa·se para lá. Não entendi!
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Concedo
a palavra ao Dr. Sérgio Mello Paixão.
O SR. SÉRGIO MELLO VIEIRA DA PAIXÃOSenador Djalma Bessa, todo ato do juiz foi feito agravo para o Tribunal. Nós agravamos de todas as decio
sões, a indicação do sindico, a nomeação do novo
sindico, do bloqueio de bens de advogados, da pró·
pria Encol, da sentença toda, que é esdrúxula, foi feito
agravo, foi interposto agravo junto ao tribunal e não
foi julgado.
Não sei se por absoluta falta de tempo, por corporativismo ou porque o tribunal para julgar tem que
se manifestar dentro da lei. O juiz legislou, então teria
que ser contrário, ofenderia aquela sentença populista dele. Creio eu - estou formando esse raciocinio que o tribunal ficou com receio - como a empresa só
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divulga os atos juridicos que são atos que dão satisfação à população - de contrariar a decisão do juiz.
Inclusive, a nota de apoio divulgada... o Estado de
Goiás tem uma gama de 500, 600 juizes e fizeram
logo após ele agredir os repórteres da Isto É... foi feita
uma nota de apoio para o juiz, assinada por dez juizes, inclusive um dos juizes era Juiz-Corregedor e
com processo na Corregedoria, que só andou depois
que a IstoÉ publicou. Precisou que a imprensa de
fora começasse a divulgar para começar a andar alguma coisa contra o juiz.
Acredito no corporativismo e acredito que o tribunal tremeu, não quis julgar. O tribunal não andou
com a lei e a obrigação do tribunal é julgar de acordo
com a lei.
O SR. DJALMA BESSA - Dr. Sérgio, o juiz corre risco, o advogado corre risco e o promotor público
corre risco, isso não é nenhuma novidade. Quem parte para uma carreira dessa está sujeito a todos esses
problemas, essas incompreensões de toda sorte. Se
o juiz deixar de julgar porque teme reações, se o pro·
motor público deixar de denunciar porque teme rea·
ções e o advogado não assumir determinadas defesas porque tem receio, onde estará a Justiça? Realmente, é uma posição muito ingrata e muito inexpllcávei.
Essas decisões que o juiz tem tomado em relação à Encol contrariam a empresa?
O SR. SÉRGIO MELLO VIEIRA DA PAIXÃOContrariam.
O SR. DJALMA BESSA - Muito bem. E aquele
fato do recurso que, presumidamente, não ficou muito
claro, que ele tenha recebido, quem levou o recurso?
Quem deu esse recurso a ele?
O SR. SÉRGIO MELLO VIEIRA DA PAiXÃO O dinheiro do gado?
O SR. DJALMA BESSA - Sim.
O SR. SÉRGIO MELLO VIEIRA DA PAIXÃOO dinheiro do gado foi levado pelo Dr. Michael e o Dr.
Rabib
O SR. DJALMA BESSA - Sim. Mas ligados à
Encol?
O SR. SÉRGIO MELLO VIEIRA DA PAIXÃONão, o Habib, na época, o Dr. Hablb era comissário
da concordata, da Encol enquanto concordatária e o
Dr. Micael era tido como assessor do comissário.
O SR. DJALMA BESSA - Vou dizer o que estou
pensando, para me tornar mais claro. Vamos admitir
- é apenas uma hipótese para argumentar - que esse
dinheiro tivesse sido fornecido pela Encol. O que
ocorreria? Ele estaria, portanto, ao lado da Encol e
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proferindo todos os seus despachos e suas decisões
favoravelmente à Encol.
O SR. SÉRGIO MELLO VIEIRA DA PAIXÃO Vamos admitir que o dinheiro foi dado para a Encol,
para que fosse cumprido o princípio da concordata.
O SR. DJALMA BESSA - Certo.
O SR. SÉRGIO MELLO VIEIRA DA PAIXÃO Mas todos temos que ver também que o Interesse na
falência em afastar ... Não é necessário mais o Pedro
Paulo na falência. Não precisa assinatura do Conselho de Administração e nem de Presidente. O síndico
administra, o juiz despacha. Então a falência, eu vejo
que o interesse modificou. Por quê? Passou a ser muito grande o bolo e eles não queriam ninguém viglando para que a coisa transcorresse na maior transparência possível, para atender o interesse do mutuário,
do cliente, do adquirente da Encol. Mas também tem
o empregado que tem que receber e tem os impostos
a serem pagos. Está certo? Eles jamais poderiam, por
exemplo, nomear... Não poderia ser assessor do síndico um procurador do INSS que pediu licença e o
INSS não aceitou. E o INSS é credor. Como é que ele
pode ser procurador da falida, que deve para o INSS,
que é o maior credor?
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Doutor, o
que o Senador Djalma Bessa está querendo saber é
se a Encol recorreu dessa decisão, por exemplo. Se
os bens e o gado que pertenciam a ela e que estavam
comprometidos com o senhor tiveram um fim contrário à Encol, o que fez a Encol? Ficou quieta?
O SR. SÉRGIO MELLO VIEIRA DA PAIXÃONão, o gado me foi passado a título de pagamento de
honorários. O gado consta no meu contrato de honorários e ele não foi a mim entregue, não é isso? A
Encol celebrou comigo um contrato e me dava como
forma de pagamento o gado.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Mas ficou lhe devendo do mesmo jeito.
O SR. SÉRGIO MELLO VIEIRA DA PAIXÃOE ficou me devendo.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - O senhor
recorreu dessa decisão.
O SR. SÉRGIO MELLO VIEIRA DA PAIXÃOEu da decisão, quando vi a revogatória, foi motivo de
denúncia. O gado nunca velo para mim. Eu nunca tive
esse pagamento.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Mas o
senhor recorreu disso?
O SR. SÉRGIO MELLO VIEIRA DA PAIXÃO Recorri do bloqueio, recorri de tudo. E a Encol ...
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Possufa
bens bloqueados também?
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O SR. SÉRGIO MELLO VIEIRA DA PAIXÃOBens bloqueados, conta bancária bloqueada, telefone bloqueado, bens indisponíveis, tudo, tudo, tudo.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - E há recurso do senhor ...
O SR. SÉRGIO MELLO VIEIRA DA PAIXÃOHá recurso meu nesse sentido, da Encot...
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Há recurso em termos de mandado de segurança, medida
cautelar?
O SR. SÉRGIO MELLO VIEIRA DA PAIXÃOJá entramos com agravo junto ao tribunal, que é o
que caberia no primeiro momento. O tribunal não julgou.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Isso faz
tempo?
O SR. SÉRGIO MELLO VIEIRA DA PAIXÃOQuebrou no dia 16 de março. Temos seis meses e a
Encol já me agravou.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Outra
pergunta, Senador?
O SR. DJALMA BESSA - Não, obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Então
concedo a palavra ao Senador Gerson Camata, pela
ordem de inscrição.
O SR. GERSON CAMATA - Sr. Presidente,
Srs. Depoentes, depois do que ouvi aqui, penso assim: pobre povo brasileiro ...
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - É Isso aI.
O SR. GERSON CAMATA - ... pobres mutuários da Encol. E o Presfdente da Associação dos Mutuários mandou um bilhete para o Senador Carlos
Wilson, Vice-Presidente, que diz:
"Os mutuários não tiveram prejufzo, estão tendo
ainda prejufzo, porque cerca de 400 prédios foram
passados a mutuários e 98% ainda estão esperando
por financiamento para terem suas obras conclufdas.
Existe um acordo entre os bancos e a Caixa Econômica de não financiar nenhum prédio que era da Encol.
Charles Belchior,
Presidente da Associação dos Mutuários da
Encol."
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Então, a
Presidência estava certa quando fez a observação
aqui de que os mutuários estão fazendo o possfvel e
de que a corda arrebentou justamente do lado mais
fraco.
O SR. GERSON CAMATA - Mas há uma outra ...
O SR. CARLOS WILSON - E não conseguem
financiamento ...
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O SR. GERSON CAMATA - Mas, Sr. Presldente, apesar de tudo o que ouvimos aqui, não acredito
no que ouvi aqui, não acredito que um juiz faça Isso.
Não acredito. Se for verdade isso tudo, no dia em que
esse juiz vier vou assistir o depoimento pelo monitor
na outra sala, bem longe. Se for verdade. Agora, houve um momento também em que os depoentes, no
meu entender, eu não sou advogado, sou economlsta, usaram um pouco o juiz. Por quê? Transferiram
para Goiânia, já sabedores pelo emissário do juiz que
o juiz daria a concordata e não a falência. Acho que
não é ético, por exemplo, não sei como um advogado
vê isso -; eu vou entrar com uma petição perante um
juiz já sabendo que aquele juiz é a meu favor e aquele
ali pode ser contra. Ora, quando eu entro assim, já eticamente penso que já um problema com o juiz, claro;
o intermediário do juiz, mas o advogado também agiu
um poúco na lateral da ética. Eu acho que sim.
Então houve um momento em que os depoentes se beneficiaram com esse comportamento do juiz,
porque eles foram procurados pelo intermediário do
juiz e ele até disse que anexou 30 mil folhas para demorar para esperar o juiz...
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Foi.
O SR. GERSON CAMATA - E mesmo com o
parecer da Procuradoria pela não-concordata e pela
falência, o juiz deu ... Quer dizer, ele, como juiz, cumpriu o acordo que ele havia feito através do Intermediário. Essa coisas todas...
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) _ Senador
Gerson Camata, quero agradecer, porque V. Ex. está
fazendo observação que eu não estou conseguindo
fazer como Presidente. E V. Ex· a faz com categoria,
talvez pela sua maior competência. Há um jogo de Interesses ar. E só estão sendo prejudicados mesmo
são os mutuários, porque é Isso o que estamos vendo. Quer dizer, aqui, as coisas estão aqui também - e
esse cuidado a CPI precisa ter, de não servir de instrumento a nada. O nosso objetivo é melhorar o aparelho judiciário, o nosso objetivo é apurar Irregularldades, Imoralidades. Agora, estamos sentindo, e a observação de V. Ex' está neste sentido: em uma hora o
juiz servia; noutra, não servia. O que nos cumpre é realmente ver aquilo que está ... ouvirmos todos como
estamos ouvindo atentamente, sem fazer jufzo de valor - acho que estão todos prestando a sua colaboração -, mas temos de tratar as coisas aqui tal como nos
compete, porque estamos vendo que muita coisa
está vindo para cá por interesses que são efetivamente contrariados.
O SR. GERSON CAMATA - Se V. Ex· me permite, Sr. Presidente, a CPI não pode nem mexer com
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o problema da Encol. Esse problema é lá com a CPI
dos Bancos. O nosso problema aqui é com o Poder
Judiciário. Vamos enfocar a ação do juiz, do Poder
Judiciário, como atuou.
Acho que essa colocação feita também muito
séria nessas superavallações de créditos de bancos
que ocorrem: "Eu nunca imaginei que o Banco errasse, pensei que ele não soubesse contabllidade ... Não,
são os advogados que estão atrás para rachar lá na
frente certamente", ou o banco, como o Banco Nacional fez, lança um grande crédito para dizer que tem
um grande lucro. Essas coisas todas têm de ser ...
Não são da nossa competência, mas é de se mandar
para a CPI dos Bancos para ela verificar essas coisas
que estão ocorrendo, avisar o Banco Central para
que ele investigue. Mas o foco nosso é a exatamente
a atuação do Judiciário.
Fiquei espantado com essas coisas todas que
ouvi aqui e penso que o procedimento nosso, deixando de lado o problema da Encol, é lançar luzes sobre
a atuação exatamente do juiz, do Poder Judiciário,
porque não é o único caso do Brasil. Todos os casos
que passaram por aqui, nesses três meses, em que
ocorreu uma falência ou um concordata ou uma herança, para o Poder Judiciário, desapareceu tudo, sumiu, evaporou. Se puxarmos no Brasil deve haver
muito mais casos.
E, às vezes, é uma pessoa, um mutuário pobre,
a viúva, o menor. Desses a voz não é ouvida, e nós
devemos ser a voz dessa pobre gente brasileira.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Muito
bem. Com a palavra o Senador Maguito Vilela.
O SR. MAGUITO VILELA - Sr. Presidente, Srs.
Senadores, Srs. advogados, penso que, de qualquer
forma, Sr. Presidente, os advogados comparecem
aqui de forma espontânea, não foram convocados.
Eu, inclusive, só tomei conhecimento após a decisão
da Comissão, não participei desse ato. Mas, de qualquer forma, eles trazem Informações importantes,
porque esse caso Encol, embora ele seja um caso
que não pode ser Investigado, averiguado por nós,
pela CPI do Judiciário, mas é um caso rumoroso e
que prejudica brasileiros de todos os Estados.
Pelo menos esses brasileiros têm de ter o conforto de que a Justiça está tratando com o devido zelo
os problemas que lhes são atinentes. De forma que
eu acho que foi multo Importante.
Eu tenho algumas perguntas. Eu quero dizer
aqui, com muito conhecimento de causa, que a Justlça goiana, o Tribunal de Justiça de Goiás é integrado
por Desembargadores da maior honradez, da maior
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competência. Eu conheço pessoalmente a maioria
eSf(lagadora deles. Posso atestar que são Desembargadores sérios, homens honestos. Aliás, eu nem
pensei quando iniciamos aqui os nossos trabalhos
que tivesse qualquer caso em Goiás envolvendo Magistrados goianos, justamente porque a Justiça em
Goiás sempre foi muito respeitada. Eu conheço muitos Juízes, Desembargadores e posso atestar a idoneidade moral da grande esmagadora maioria deles.
Mas é lógico que todo segmento pode ter aí um ou outro que foge da normalidade.
Eu só gostaria de saber, e até eu não tenho conhecimento mesmo e por isso vou fazer essa pergunta, há quanto tempo o Dr. Avenir é Juiz Titular desta
Vara de Falências em Goiânia? Eu pergunto para
qualquer um dos Srs. Advogados.
O SR.
WALDOMIRO
DE
AZEVEDO
FERREIRA - Sr. Presidente, Sr. Senador Maguito Vileia, inicialmente eu gostaria de reforçar as suas palavras com relação a integridade moral do Judiciário de
Goiás pela sua maioria esmagadora.
Vejo o caso do Juiz Avenlr particularmente
como um caso Isolado. E gostaria também de apartear, já um pouco tardiamente, o Senador Gerson Camata para dizer que o Juiz serviu em algum momento
e depois deixou de servir. Eu gostaria de me isentar
do fato porque não sou, não fui e não serei advogado
da Encol, jamais me beneficiei de qualquer ato do
Juiz. O Juiz está na Vara de Falências lotado desde
1995.
O SR. MAGUITO VELELA - 95.
O SR.
WALDOMIRO
DE
AZEVEDO
FERREIRA _ 95.
O SR. MAGUITO VILELA - Há quatro anos,
portanto.
O SR. WALDOMIRO DE
AZEVEDO
FERREIRA - Há quatro anos e há um ano eu o denuncio pelas irregularidades, Senador.
O SR. MAGUITO VILELA - Há um ano?
O SR.
WALDOMIRO
DE
AZEVEDO
FERREIRA - Há um ano eu o denuncio.
O SR. MAGUITO VILELA - E existem outros
casos lá?
O SR.
WALDOMIRO
DE
AZEVEDO
FERREIRA - Existem. V. Ex' quando chegou eu já
havia feito o meu relato. Existem inúmeros casos. Eu
fiz ...
O SR. MAGUITO VILELA - Desculpe·me, mas
eu saí rapidamente porque eu tenho uma comunicação inadiável a fazer ao Plenário e tive que lá fazer a
minha inscrição e correr. Aqui, às vezes, a gente tem
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que ser muito... atender muitas coisas ao mesmo
tempo.
O SR. WALDOMIRO
DE
AZEVEDO
FERREIRA - Na ausência de V. Ex' eu denunciei outros fatos não relacionados com a Encol, que fazem
parte de uma denúncia que eu fiz há um ano à Corregedorla do Estado de Goiás. Fatos que não foram
apurados e que foram para o Arquivo. E repetidos, a
denúncia repetida agora, dirigida ao Ministério Público, ao Tribunal deJustiça na pessoado seu Presidente e à também Corregedoria.
Os fatos são Inúmeros e que não abrangem somente à Encol.
O SR. MAGUITO VILELA - E eles estão tramitando. Os processos ...
O SR. WALDONlIRO DE
AZEVEDO
FERREIRA - Os processos estão tramitando. Hoje
nós temos ... A denúncia que eu encaminhei aO SR.
PRESIDENTE do Tribunal de Justiça foi encaminhada à Corregedoria. Eu havia encaminhado uma outra
também à Corregedoria. As duas seguem paralelamente.
E uma denúncia que foi feita ao Ministério PÚblico também continua sendo apurada pelo Ministério
Público, diga-se, de forma exemplar por dois Promotores.
O SR. MAGUITO VILELA - Bem, entãO SR.
PRESIDENTE, Srs. Senadores, Srs. Advogados, é
lógico se estão tramitando, e esse caso da Encol também, nós esperamos que o Tribunal de Justiça competentemente saiba resolver essa questão.
Mas há quatro anos ele é o titular e apenas há
um, de um ano para cá que está havendo denúncias
contra ele. Nós três primeiros anos em que ele foi titular não houve denúncia nenhuma, aqui que seja do
conhecimento de V. S·s.?
O SR. PAULO ROBERTO VIANA MARTINS Sr. Presidente, Sr. Senador Maguito Vilela, há quatro
anos ele ocupa a Vara de Falências e desde a sua
chegada a Vara de Falências sofreu uma mudança
muito drástica. Porque a Vara de Falências, Uma
Vara de Falências, Privativo de Falências e Concordatas não pode ser tratada como uma Vara Privativa
de Tóxico, não pode ser tratada como uma Vara Privativa de Crimes Dolosos conta a Vida. O tratamento
tem que ser diferenciado. O texto da lei tem que ser
interpretado com muito bom sendo pelo julgador. E
quando o Juiz Avenir assumiu a Vara o número de falências em Goiânia aumentou assustadoramente.
Algumas concordatas que eram requeridas e para as
quais faltava um só documento eram transformadas
em falência. Empresários começaram a ter as suas
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prisões decretadas por simples descumprimento de
um ato judicial.
Lembro-me - e falarei rapidamente sobre o assunto - de uma concordata arquivada há 15 anos e
que foi desarquivada pelo Juiz e transformada em falência - a documentação está aqui. Um supermercado que teve uma falência decretada e que se encontrava em grau de recurso teve suas portas lacradas
pelo Juiz, atalhando o prazo do recurso. Isso está documentado aqui.
Então, esses fatos....
O SR. MAGUITO VILELA -Isso também foi objeto de denúncia?
O SR.
WALDOMIRO DE AZEVEDO
FERREIRA - Foi objeto de denúncia da Corregedoria
e foi objeto de denúncia há um ano, mas não foi objeto de apuração, Sr. Senador. Foi objeto de denúncia
feita por mim, mas não foi objeto de apuração. O processo foi arquivado sob a alegação de que eu não tinha legitimidade para requerer a remoção do Juiz da
Vara. As Irregularidades vêm sendo cometidas desde
o Inicio e vêm sendo denunciadas mas não estavam
sendo apuradas.
O SR. MAGUITO VILELA - E o Ministério Público presente em todos os casos?
O SR.
WALDOMIRO DE AZEVEDO
FERREIRA - Agora o Ministério Público está-se fazendo presente. Dois Promotores de Justiça estão
cuidando da denúncia que encaminhei à Procuradora-Geral de Justiça do Estado de Goiás.
O SR. MAGUITO VILELA - Sr. Presidente, não
conheço o Juiz e não posso, de maneira nenhuma,
emitir a minha opinião. Mas gostaria de saber dos
Advogados - é lógico que eles têm conhecimento do
que acontece aqui - se eles poderiam dar uma colaboração a mais, indicando quem deveria ser ouvido
pela CPI para corroborar ou para aumentar mais os
dados já fornecidos. V. S·s. têm, assim, alguma opinião a dar à CPI sobre quem ouvir para elucidar este
ou aquele fato?
O SR. PAULO ROBERTO VIANA MARTINS Eu gostaria de responder.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) - Perfeitamente. V.S· tem a palavra.
O SR. PAULO ROBERTO VIANA MARTINS Eu acho que se uma pessoa dispuser a vir - duas
pessoas, talvez - pelo fato de terem sido ouvidas
mais de uma dezena de pessoas, talvez, a representatividade dela, por ter conhecimento de outros depoimentos, será o próprio Ministério Público. Seriam
pessoas da maior honradez - a Dr· Maria Bernadete,
Promotora junto à Vara de Falência, e o Dr. Abraão,
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que é o Promotor indicado especialmente pela Procuradoria Geral. Ele já tem a oitiva, aí, de lima ou duas
dezenas de depoentes que atestam contra a Vara de
Falência. Eu creio que se eles aceitarem o convite
desta Casa e puderem vir, com certeza, eles Irão dar
as Informações necessárias.
O SR_ MAGUITO VILELA - Tanto o Dr. Abraão
quanto a Dr" Maria Bernadete são pessoas extraordinárias; são sérios e competentes. Naturalmente, vai
ficar a lembrança dos nomes e, numa reunião administrativa, nós Irernos conversar.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - O que,
aliás, foi solicitado pelo nosso Vice-Presidente.
O SR. MAGUITO VILELA - Exatamente. Com
relação ao Dr. Avenir, eu acho que é aquilo que o Sr.
Senador. Gerson Camata disse: "ele, por certo, vai ter
interesse em esclarecer esses fatos". Mas uma reunião administrativa vai decidir se deve ou não convocá-lo ou os representantes do Ministério Público.
Por fim, Sr. Presidente, eu gostaria de manifestar o meu conhecimento sobre os quatro Advogados
de Goiás. Alguns eu não conheço pessoalmente, mas
só de nome. Outros eu conheço pessoalmente - já
tive a oportunidade de trabalhar com eles ou de conversar - e são pessoas que, realmente, merecem o
nosso respeito e a nossa admiração.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Com a
palavra, agora, o Sr. Relator que, desta vez, é o último a perquirir.
O SR. PAULO SOUTO - Sr. Presidente, serei
rápido porque é um caso que nós estarnos conhecendo agora. Creio que é preciso um pouco mais de conhecimento para nos aprofundarmos. Mas, basicamente, nós vemos duas coisas. Primeiro, uma série
de procedimentos que foram considerados irregulares e uma série de suspeitas ou Indlcios que foram
aqui lançados sobre um comportamento irregular do
Juiz. Isso é uma coisa. A outra coisa, se eu entendi,
são restrições que praticamente todos fizeram à forma como vem sendo conduzida a falência. Entendi
isso. Quer dizer, a falência vem sendo conduzida de
uma forma ... vem sendo conduzida pelo grupo que
trata dela com a plena, eu diria, aquiescência do juiz,
autoridade do juiz, a forma como isso vem sendo feito
foi, eu diria, unanimemente condenado aqui por todos.
Então, a pergunta muito simples que quero fazer é a seguinte: nessa questão da Encol tem uma sérle de grupos envolvidos. Há os acionistas, os mutuários, que são os grandes prejudicados, tem os funclonários da Encol, os credores da Encol, etc. A pergun-
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ta simples é a seguinte: se os senhores discordam,
estão dizendo que a administração da falência está
sendo mal feita. E ela está basicamente prejudicando
quem e beneficiando quem? Isso é o que eu sinteticamente gostaria de ouvir. Ela está sendo mal feita, está
tendo todo o apoio do juiz para que ela seja mal feita,
mas isso está servindo para prejudicar quem e para
beneficiar quem? Essa é a pergunta srntese que eu
gostaria de fazer.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - A pergunta vai ser respondida pelo Dr. Paulo Roberto Viana Martins.
O SR. PAULO ROBERTO VIANA MARTINS Exatamente.
A pergunta formulada pelo Senador Relator é
simples de responder. O caso Encol, como eu disse
aqui desde o primeiro momento, tem solução. Para
isso basta apenas que o tribunal coloque na Vara Privativa de Falências e Concordatas de Goiânia um jJiz
que seja honesto e que tenha bom senso. Duas qualidades apenas e, se possrvel, entender um pouquinho
de lei. Com essas qualidades, com certeza...
O SR. PAULO SOUTO - Dr. Paulo...
O SR. PAULO ROBERTO VIANA MAR1-INS Pois não.
O SR. PAULO SOUTO - Só interrompendo...
acho que é oportuno. Parece-me que o Dr. Avenir pediu afastamento. É verdade?
O SR. PAULO ROBERTO VIANA MARTINS Não, não é verdade. Ele inclusive...
O SR. PAULO SOUTO - Mas a imprensa noticiou isso.
O SR. PAULO ROBERTO VIANA MARTINS Noticiou, mas isso ar talvez seja uma jogada de marketlng, alguma coisa nesse sentido, porque ele nunca protocolou nada e, pelo contrário, está despachando. Ontem ... - estou com várias cópias aqui - ele continua despachando, inclusive no "trem da alegria",
que foi citado pelo Dr. Sérgio aqui, no qual dezenas
de pessoas ligadas ao escritório do Habib, ligadas ao
juiz, ligadas ao Michael, todos estão recebendo mensalmente salários para trabalhar na massa, sendo vedado pelo Ministério Público, sendo vedado pela lei
um direito sumular. Até a Súmula 219 veda isso. Ele
relega e continua despachando normalmente no processo, no qual, se tivesse dignidade, honradez, ele
mesmo, de pronto. Poderia dar-se por suspeito. Mas
ele se apegou tanto a esse processo, abraçou-o tanto, que não larga.
O SR. PAULO SOUTO - Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Dr. Paulo, eu queria que o senhor fosse mais objetivo.
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O SR. PAULO ROBERTO VIANA MARTINS _
Não, não, com relação à pergunta do Relator.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - A per_gunta do relator, se for possrvel de ser respondida, é
a seguinte: o jeito que a falência está sendo tocada
beneficia quem, isto é, quais pessoas e prejudica fundamentalmente quem ou quais as pessoas que são
fundamentalmente prejudicadas? É isso?
O SR. PAULO SOUTO - É isso.
O SR. NEIRON CRUVINEL -Ilustre Presidente,
se V. Ex' me permitir, Nelron Cruvinel.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - A pergunta vai ser acrescentada pelo Dr. Nelron Cruvinel.
Não é isso? Convoco. Então, Dr. Nelron Cruvinel para
responder objetivamente a pergunta.
O SR. NEIRON CRUVINEL - Os maiores prejudicados V. Ex' já disse: são os mutuários. 42 mil famrlias que estão no "ora veja".
O SR. PAULO SOUTO _ Não estou falando
pelo que aconteceu, não. Pela forma como está sendo administrada, os grandes prejudicados são os mutuários.
O SR. NEIRON CRUVINEL _ Os primeiros prejudlcados são os mutuários. Os ségundos prejudlcados, certamente, serão os credores trabalhistas, que
vão receber parte de seus créditos; não vão receber a
totalidade em razão da administração errÔnea ou de
falha do patrimÔnio da Encol, como expliquei anteriormente, um recebrvel de 60 milhões que ninguém
sabe onde está mais, com a arrecadação, que está
atabalhoada ... Vou dar uma emoção a V. Ex' rapldlnho. São 63 cidades em que a Encol tinha representação, escritórios em 17 Estados e no Distrito Federal.
Eles pegam um caminhão de mudança, um baú, apanham os documentos contábeis, jogam dentro do
baú, jogam dentro de um galpão da Encol. A memória
da Encol foi embora. Ninguém consegue regularizar
mais o que está acontecendo na Encol. Não há como
se encontrar um documento na Encol; está tudo
amontoado como se fosse um galpão de depósito de
documentos. Então numa administração dessas,
desse tipo, que está ocorrendo, os principais prejudlcados são os mutuários, como já falamos anterlormente, e os credores trabalhistas. Depois, os créditos
fiscais, os credores quirografários e os privilegiados,
que não vão ver nada.
Acho que a administração da falência teria condlções de realizar um ativo talvez 10 ou 20 vezes superior ao que vai ser alcançado.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Até ar é
explicável; mas quem V. S' pensa que está ganhando
ilegitimamente?
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O SR. NEIRON CRUVINEL - Veja bem, alguém
está tendo vantagem com isso. Eu seria leviano de
acusar pessoas, nominando-as, porque eu dava consultoria na Encol e sou mero observador. Eu era mero
consultor da Encol. Eu não participava, apenas observei tudo o que está acontecendo. Eu seria leviano
se acusasse alguém sem provas. Suspeito de vários
nomes. Infelizmente, não detenho essas provas e
posso ser acusado de calúnia se os nomear aqui.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - V. S'
respondeu.
Quanto a esta última pergunta, faço-a ao Dr.
Sérgio Mello Vieira da Paixão: rapidamente, sem considerações, a seu ver, V. S· pode mencionar quem,
Ilegítima, Ilegal e imoralmente, está-se locupletando?
Está havendo Isso, como V. S· mesmo disse que há?
O SR. SÉRGIO. MELLO VIEIRA DA PAIXÃOQuem preside o processo é o juiz da falência. Não
acontece nada sem a aquiescência dele. E quem administra é o síndico, Dr. Roldão Caslmiro.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - E antes
deles?
O SR. SÉRGIO MELLO VIEIRA DA PAIXÃO Antes era o Dr. Habib.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - V. S' Inclui-o também ou não?
O SR. SÉRGIO MELLO VIEIRA DA PAIXÃOTambém; são as minhas pessoas.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Na opinião de V. S·?
O SR. SÉRGIO MELLO VIEIRA DA PAIXÃOSim, na minha opinião.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Só isso?
O SR. SÉRGIO MELLO VIEIRA DA PAIXÃOSó Isso.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Agora,
por gentileza, para que Isso fique claro, dirijo-me ao
Dr. Paulo Roberto Viana Martins: V. S· não nominou
ninguém, correto?
O SR. PAULO ROBERTO VIANA MARTINS Não, mas vou nomlnar.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Pretende nominar?
O SR. PAULO ROBERTO VIANA MARTINS Sim, pretendo.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Então,
retorno a palavra V. S·.
O SR. PAULO ROBERTO VIANA MARTINS Sr. Presidente, como expus aqui, o maior beneficiário
disso tudo, da parcela maior... Até conclamei todas as
construtoras do País a Ir buscar as obras da Encol. As
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construtoras, com certeza, lá terão lucros faraônicos,
porque o REF da Encol está sumindo. Então, as construtoras serão as maiores beneficiárias_ Logicamente,
se está sumindo, é com a aquiescência de alguém.
Para sumir, necessário se faz o parecer favorável do
síndico e a anuência do juiz.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Todos já
se pronunciaram. Dou por encerrada a sessão, não
sem antes determinar algumas diligências a serem
cumpridas, em decorrência do que ouvimos aqui
hoje.
A primeira é que cópia desses depoimentos
prestados sejam enviados à CPI que apura irregularidades do Sistema Financeiro do Brasil, gravando-se
em negrito todas as referências a instituições bancárias.
A Presidência determina ainda mais: que cópia
desses requerimentos sejam enviadas à Diretoria da
Caixa Econômica Federal, ao Banespa, o banco que
representa o Estado de São Paulo, e ao Banco do
Brasil S/A, destacando-se as partes dos depoimentos
em que se faz referência a possíveis ou eventuais cobranças acima do devido, com possíveis objetivos de
honorários advocatícios. Trata-se de estabelecimentos oficiais e, se for verdade, estariam provocando
prejuízo ao País. Temos que preservar isso.
Também faço esse requerimento - permitam-me aqui a consideração - porque não posso me
conter. Tenho participado e tenho visto a cobrança,
por parte de estabelecimentos de créditos, que começam às alturas, contra agricultores neste País. O Senador Maguito Vilela, que representa o Centro-Oeste,
deve ter conhecimento também. Na hora H, são feitos
acordos bem reduzidos. Isso significa que partem de
cobranças muito altas e, se estamos defendendo os
mutuários, temos que defender também outros. Se
esses artiffcios estão sendo usados. Contra agricultores e contra devedores do sistema rural do País, posso afirmar que são usados, porque, via de regra, os
acordos estão sendo feitos por baixo. Isto é, cobra-se
elevadamente, reclama-se de juros sobre juros sobre
juros, eleva-se a conta, e a propriedade não está dando conta de pagar. Para alguns, há acordos; para outros, não há.
Fazendo constar essas observações, que sejam enviadas cópias a esses três estabelecimentos
de crédito, porque são estabelecimentos oficiais.
Com referência ao pedido de garantia de vida,
tenho em mãos ofício enviado à Polícia Federal. Se
houve algum desencontro hoje de manhã, a Policia
Federal tem sido muito atenciosa com a nossa Comissão Parlamentar de Inquérito. Aliás, as institui-
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ções têm sido. Temos trabalhado em comum acordo
com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas,
com a PoHcia Federal e com a Receita.
Encontra-se presente um agente federal que vai
acompanhá-los até o aeroporto, conforme foi solicitado por V. Ex'.
Concedo a palavra ao Senador Maguito Vilela.
O SR_ MAGUITO VILELA - Solicito a V. Ex' que
o Banco Central, o fiscal dos bancos mencionados,
tome conhecimento dessas acusações e receba cópias dos depoimentos.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) -Incorporo à diligência a feliz observação do Senador Maguito
Vilela.
Agradeço aos Ilustres advogados que depuseram, aos advogados que os acompanharam e à imprensa, pela prestigiosa colaboração e boa cobertura
que tem dado aos nossos trabalhos.
A Presidência anuncia para amanhã, 5 de agosto, às 10 horas, os depoimentos do Sr. Roberto Jorge
Dino, que foi Inspetor - ou ainda é - de Justiça do Distrito Federal e que teve o seu depoimento adiado por
sua própria solicitação, e do advogado Rommel Pereira Corrêa, que foi ou é advogado na parte criminal do
espólio de Washington Luiz Nominato.
Concedo a palavra ao Dr. Paulo Roberto.
O SR. PAULO ROBERTO VIANA MARTiNS Sr. Presidente, coloco à disposição desta Casa e desta Comissão todos os documentos acerca de tudo o
que eu disse.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Esses
documentos estão ai?
O SR. PAULO ROBERTO VIANA MARTINS Sim, mas, se V. Ex' permitir, encaminhá-ios-ei posteriormente com uma resenha, com uma explicação;
se não, deixo-os simplesmente aqui.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Temos
milhares e milhares de documentos, mas somos
obrigados a recebê-los do jeito que V. S" entregar,
mas, como V. S' deseja organizara documentação
em favor dos funcionários do Senado da República
e dos nossos assessores, que manuseiam esses
documentos - e o trabalho tem sido incansável -,
seria melhor que pudesse fazer a resenha e organizar seus documentos. Os trabalhos não sofrerão nenhum prejulzo, ao contrário, todos ganharemos com
isso.
Está encerrada a reunião. A reunião de amanhã será a 37" reunião de trabalho.
(Levanta-se a reunião às 15h06min.)
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Ata da 37ª Reunião, realizada em 5-8-1999
Aos cinco dias do mês de agosto do ano de mil
novecentos e noventa e nove, às dez horas e vinte
minutos, na sala 02 da ala Senador Nilo Coelho, reúnem-se os Senhores Senadores Paulo Souto, Carlos Wilson, Jefferson Peres, José Eduardo Dutra,
Djalma Bessa, Gerson Camata, Maguito Vilela e Lúdio Coelho, membros da Comissão Parlamentar de
Inquérito "destinada a apurar, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, fatos do conhecimento do Congresso Nacional, e outros divulgados pela Imprensa,
contendo denúncias concretas a respeito da existência de Irregularidades praticadas por Integrantes
de Tribunais Superiores, de Tribunais Regionais, e
de Tribunais de Justiça". Havendo número regimental e sob a Presidência em exerclclo do Senador
Carlos Wilson são abertos os trabalhos da 37" Reunião Ordinária da Comissão destinada a ouvir o depoimento do Dr. Jorge Dino - Inspetor Judicial do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal, dispensada a
leitura da ata da reunião anterior, que é dada como
lida e é aprovada por unanimidade. O Senhor Presidente determina à Secretaria que faça entrar no recinto da reunião o depoente, convidando-o a tomar
assento à Mesa dos Trabalhos. Após a qualificação
do depoente, o Presidente concede a palavra ao Dr.
Roberto Jorge Dino que se faz acompanhar dos advogados: Dr. Amaro Senna e Dr. José Maria Penúcio Pereira. O Depoente passa às mãos do Sr. Presidente Documentos que após recebê-los, determina à Secretaria que reproduza os mesmos para em
seguida dar conhecimento aos Senadores presentes. A Presidência, em face da realização da Ordem
do Dia no Plenário do Senado Federal, suspende a
presente reunião para reiniciá-Ia após os trabalhos
do Plenário. Reaberta a reunião às treze horas e
cinqüenta minutos, a Presidência concede a palavra
ao depoente para continuidade de seu depoimento.
A seguir, o Senhor Presidente concede a palavra ao
Relator para suas Indagações. Fizeram uso da palavra os Senadores José Eduardo Dutra e outros. Não
havendo mais oradores inscritos e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declara encerrada a presente reunião e, para constar, eu, Du/cidia
Ramos Ca/hão, Secretária da Comissão, lavrei a
presente ata que, lida e aprovada, será assinada
pelo Senhor Presidente e Irá à publicação, juntamente com o acompanhamento taquigráfico, que faz
parte Integrante da presente ata.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) - Havendo número regimental, declaro aberta a 37" reunião
desta Comissão Parlamentar de Inquérito.
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Indago ao Plenário se é necessário a leitura da
ata da reunião anterior. (Pausa.)
Por solicitação do Senador Djalma Bessa, colo·
co em votação a dispensa da leitura da ata.
Os Srs. Senadores que a aprovam permane·
çam sentados. (Pausa.)
Aprovada a dispensa da leitura da ata.
Leitura de expedientes recebidos.
Esta Comissão recebeu expediente do Senador
Geraldo Althoff:
"Comunico a V. Ex' que, nos dias 4 e 5 de agosto do corrente ano, estarei ausente dos trabalhos da
CPI do Judiciário, por extrema necessidade de estar
presente no Estado de Santa Catarina, para tratar de
assuntos polftico-partidários. Aproveito a oportunidade para apresentar a V. Ex' os protestos de elevada
estima e apreço".
Lido o expediente, a presente reunião destina-se a ouvir as exposições dos Srs. Roberto Jorge
Dino e Rommel Parreira Corrêa.
Peço ao Secretário da Comissão que faça entrar ao plenário o Dr. Roberto Jorge Dino, como primeiro depoente. (Pausa.)
(Fora do microfone.) ... 106-0AB, Distrito Federal;
idade: 56 anos; CPF: 004.875.701-20; estado civil:
casado; residente em Brasflia; procurador autárquico
e professor universitário; locat onde exerce a sua atividade atualmente: Ceub, Idhab e no escritório de advocacia.
Esta Presidência indaga ao depoente se ele é
parente em algum grau de alguma parte envolvida.
O SR. ROBERTO JORGE DINO - Não.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) - O depoente compromete-se, nos termos do art. 203 do Código de Processo Penal, sob as penas da lei, dizer a
verdade no que souber e no que for perguntado, não
sendo obrigado a depor contra si próprio, nos termos
do ar!. 5" da Constituição Federal.
Esta Presidência, com muito prazer, comunica a
presença dos advogados Amaro Sena e José Maria
Pereira, que acompanham o depoente.
Concedo a palavra ao Dr. Roberto Jorge Dino.
O SR. ROBERTO JORGE DI NO - Exmº Sr.
Presidente, Exmº Sr. Relator, Exm's Srs. Senadores
integrantes desta Comissão, senhoras e senhores,
permitam-me, inicialmente, à guisa de breve apresentação, que informe ser advogado - com escritório estabelecido há quase três décadas -, professor universitário e procurador autárquico especial. Exerci na administração pública do Distrito Federal vários cargos,
tendo presidido um considerável número de inquéri-
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tos administrativos, sem nunca sofrer qualquer forma
de acusação.
Requeri meu depoimento ante esta CPI com o
Intuito de colaborar com as apurações que irão ainda
se desenvolver, ávido e na certeza de que a verdade
sobre o caso do menor herdeiro venha a emergir dentro da farsa armada e principalmente porque, acusado pela mldia escrita, falada e televisada, nunca fui indagado sobre a realidade dos fatos, durante quase
uma década. E aqui se me apresenta a oportunidade
de poder prestar esclarecimentos na medida do meu
conhecimento e sem, evidentemente, o embaraço do
processo civil ainda em curso, na Justiça local.
Sr. Presidente, Sr. Relator, senhores membros
desta CPI, antes de dar inIcio a minha exposição,
gostaria de passar às mãos de V. Ex's documentos
importantfssimos sobre quem são os nossos detratores.
Gostaria de passar às mãos da Presidência certidão relativa inclusive à condenação criminal de um
dos detratores e de processo que outros respondem
Gostaria que V. Ex' desse conhecimento deles ao excelentfssimo Sr. Relator e aos demais membros desta Comissão, para que possam avaliar as pessoas
que aqui já prestaram depoimento, porque é da praxe
do Direito saber-se da maturidade de um depoimento
em relação à lisura e a conduta de cada um dos depoentes.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) - Recebidos os documentos, esta Presidência pede à Secretaria que tire cópia dos documentos e as distribua a
cada membro da CPI para que deles tome conhecimento.
Continua com a palavra o Dr. Roberto Jorge
Lima.
O SR. ROBERTO JORGE LIMA - Todos eles,
que já nos antecederam nesta CPI, foram unânimes
em afirmar e reiterar que o espólio de Washington
Luiz Nominato não tinha dIvidas, vale dizer, não tinha
passivo. E, ainda, que Washington Luiz Nominato era
um rico e próspero empresário tendo, ao falecer, deixado uma fortuna na ordem de US$30 milhões.
Desde logo deve-se esclarecer, muito embora
se vá evidenciar isso ao longo da minha exposição,
que todos os nossos detratores são partIcipes desse
engendrado, dessa trama, onde não faltou o ardil, o
dolo e a vontade livre e deliberada de induzir a erro todos quantos por eles fossem ouvidos, mesmo que
para isso denegrisse a honra e a reputação de pessoas idôneas.
Insisto que aqui nesta CPI foi deixada a impressão de que o falecido era um rico e próspero empre-
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sárlo, mas embora rico empresário não pôde oferecer
espontaneamente alimentos a seu filho único, Luiz
Gustavo Silveira Nominato. Foi preciso ser compelido
pela Justiça que determinou em setembro de 1985 o
pagamento de uma pensão no valor de 5 MRV - Malor Valor de Referência, equivalente, hoje, a aproximadamente R$250,OO, com base numa retirada mensal
de R$1.000,OO, apurada em perlcia realizada à época
nas empresas. Até então, Srs. Senadores, essa era a
possibilidade financeira que por si só demonstra a farsa da alegada fortuna que afirmam que teria possuldo
o falecido apontado como rico empresário.
Peço vênia e paciência a V. Ex's para passar a
ler três trechos de depoimentos e relatórios, tudo
constituindo-se em documentos que aqui estão e que
serão entregues a esta CPI devidamente assinados
por pessoas que trabalharam ligadas diretamente ao
falecido Washington. Gostaria de ressalvar, desde
logo, que eles não eram desafetos, como aqui foi alegado. E um dos depoentes que veio aqui, antecedentemente, disse que eles eram amigos e não eram desafetos. Portanto, essa história de desafeto já está,
de antemão, desmontada.
Dr. José Lugan. O Dr. José Lugan era o advogado do morto, das empresas do morto, e que foi, incluslve, advogado da ação de alimentos proposta pelo
menor contra o falecido. Diz ele - vou transcrever
apenas trecho, mas o relatório, na Integra, será entregue a esta Comissão. Diz ele:
"Alguns meses após nossa assunção ao cargo
de advogado, recebemos a Incumbência no sentido
de representar o Sr. Washington Luiz Nominato perante o Departamento de Policia Federal, através da
Superintendência Regional do Rio de Janeiro, que intimou o titular da empresa a mudar o nome de Consórcio Itapemirim com base na representação apresentada pela Viação Itapemirim, que alegava estar
sofrendo desgaste comercial pela coincidência do
nome."
E aqui logo faço um comentário. Se uma empresa reclama da outra o desgaste comercial, é porque
aquela empresa representada não tem conduta comercial apreciável. Continua ele:
"Segundo a empresa de transporte coletivo de
passageiros, o público em geral e as autoridades administrativas vincularam uma empresa a outra, principaim ente os consorciados, que eram Induzidos a adqulrir as cotas por essa ação subliminar.
Nessa mesma oportunidade, tomamos conhecimento que a Viação Itapemirim estava recebendo diversas reclamações com base na prisão de diversos
vendedores em Belém. Esse fato tev~!enorme reper-
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cussão na Imprensa local, dai a posslvel vinculação
levantada por terceiro entre as duas empresas. Em
meados de 1986, com o advento do Plano Cruzado, o
Sr. Ministro da Fazenda baixou uma Portaria Ministerial proibindo a formação de novos grupos. A partir
daquela data, os reflexos foram imediatos, já que o
Consórcio Nacionalltapemlrim se viu obrigado a suspender todas as vendas e demitir os vendedores, incontinentemente.
Apesar de alertado insistentemente, o Sr. Washington Luiz Nominato pagava os vendedores com
recibos de pagamentos a autônomos. É evidente que
com essa atitude criou-se uma balbúrdia administrativa sem precedentes. A série de reclamações trabaIhistas teve inicio em Goiânia com aproximadamente
15 ex-vendedores que recorreram à Justiça do Trabalho."
Volto a lembrar que isso aqui é depoimento do
Ilustre advogado do falecido.
"Alguns meses após, foi a vez dos vendedores
de outras filiais adotarem o mesmo procedimento. Em
Salvador, o Sr. Washington Luiz Nominato contratou
um gerente e fez abrir uma empresa de prestação de
serviços denominada Reales Empreendimentos de
Vendas Ltda. Para tanto, o sócio majoritário do Consórcio Nacional Itapemirim afiançou o contrato de 10cação e cedeu os imóveis. Decorridos alguns meses,
o Sr. Washington Luiz Nominato teve uma discussão
séria com o Sr. Rivaldo Juscelino de Carvalho - que
era o titular dessa firma Reales, explico -, quando
suspendeu a entrega dos contratos e rescindiu o contrato de prestação de serviços. Os vendedores recorreram à via judicial reclamando contra o Consórcio
Nacionalltapemirim por entenderem que o verdadeiro empregador era a empresa e não a prestadora de
serviços.
Sem nenhum critério administrativo, o Sr. Washington Luiz Nominato pagava as comissões do próprio bolso, de sua conta particular; autorizava liberações de velculos, sem obedecer à ordem de contemplação, sem avisar ou comunicar os departamentos
envolvidos.
Como já salientado anteriormente, a preocupação do Sr. Washington Luiz Nominato era mais voltada para o campo comercial do que propriamente para
o campo administrativo, aliada à falta de certeza das
vendas realizadas.
As vendas, poderia se dizer, embutiam um problema, o que de certo modo o inibia a propor todo e
qualquer procedimento judicial visando a cobrança de
prestações em atraso. Para citar apenas alguns
exemplos, podemos afirmar que os contratos não
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eram preenchidos e registrados, não havendo cobrança regular das prestações e diferenças.
Com a implantação do Plano Cruzado, o Sr.
Washington Luiz Nominato vislumbrou a posslbilidade de ampliar a sua participação na área empresarial
criando, para tanto, outras empresas. Como exemplo,
podemos citar a Brasil Sul Transportes Coletivos
LIda., em que, embora tivesse um outro sócio, as decisões eram tomadas unilateralmente pelo Sr. Washington Luiz Nominato.
Assim foi quando resolveu abrir uma filial da empresa em Camaçari, Bahia, para executar o transporte urbano de passageiros. Deslocou os ônibus para
aquele Município, porém, não se preocupou em conseguir um local para que servisse de garagem para a
guarda dos veículos e não registrou os empregados motoristas, cobradores, pessoal adminislrativo e de
manutenção. Os ônibus ficavam estacionados em
frente à prefeitura, e os empregados trabalhavam de
forma irregular, colocando os passageiros em risco.
Depois de um certo tempo, verificou que o preço
da passagem estava defasado. Como não conseguiu
aumento da tarifa, fez retornar a Brasflia, na calada
da noite, os velculos mais novos, deixando os mais
antigos para servir à população. O resultado dessa
malfadada experiência não foi benéfico para a administração, visto que ensejou inúmeras reclamações
trabalhistas dos empregados. Todos eles reivindicaram o pagamento de horas-extras, diferenças salariais etc.
Só em Camaçari, na Bahia, existem - e o termo
é existem porque o relatório é da época - cerca de
43 ações trabalhistas contra o Consórcio e a Brasil
Sul; e isto está, Sr. Presidente, Sr. Relator, inserido
no Documento nO 15, que vamos passar às mãos de
V. Ex's.
A Sr' Maria das Graças Tavares Albuquerque,
encarregada da sessão financeira e contratada em 3
de novembro de 1986 pelo Sr. Washington com a finalidade de implantar a Tesouraria, fala da existência
de um funcionário que pagava da seguinte forma:
"A atividade desse funcionário, que chamavam
de tesoureiro, era simplesmente, durante o expediente, emitir cheques sem nenhuma programação de pagamento, com dados incompletos e até mesmo com a
ausência de documento contábil.
Confesso que fiquei bastante surpresa, preocupada e receosa. Bem, era só o meu primeiro dia.
Era muito diflcil tentar modificar qualquer coisa,
isso porque eu dependia de muitos outros fatores e
seções, como a contabilidade, que, infelizmente, também funcionava precariamente. Aliás, eu não sabia

Quinta-feira 19 21521

qual era a pior seção e como consertar uma, se todas
eram desorganizadas, com a dependência uma da
outra. Eram freqüentes os desentendimentos e, certa
vez, sem conseguir êxito nos meus objetivos, cheguei
a pedir demissão.
Com a compra de novas empresas pelo nosso
diretor-presidente é que a coisa ficou realmente feia.
Como administrar as demais, se nem mesmo o consórclo que era a "mãe" funcionava?
Acredito que o que mantinha nossas empresas
de pé era a sorte, a raça do nosso diretor-presidente e
a amizade mútua e multa ajuda de Deus.
E assim fomos levando até que, no dia 30 de novembro de 1987, ficamos só com a ajuda de Deus.
Era o fim ou o começo. Pensei que tudo fosse desmoronar, pois era essa a situação"
Continua ela dizendo. "Desorganização total
nas empresas do Grupo, ou seja, Consórcio Itapemlrim, Brasil Sul, Autolocadora, Nominatur, Vila Rica,
Good Life e Playtlme.
Débito de fornecedores, folha de pagamento,
décimo terceiro, contemplações. Insegurança total
por parte dos funcionários por falta de décimo terceiro
e contemplações. Não havia contabilidade."
Essas descrições da funcionária contratada
para a montagem da Tesouraria estão insertas no 00cumento 16, que, ao final desta assentada, tenho a
honra de passar às mãos desta ilustre Comissão.
Vou pedir vênia à paciência de Vossas Excelências, porque nenhum dos processos tem menos de
duas mil folhas, e são inúmeros processos.
A SI'" Miei dos Santos Oliveira, chefe do de partamento de pessoal do Grupo, contratada em 26 de
novembro de 1986, pelo Sr. Washington Luiz Nominato.
"Os funcionários da Itapemirim, que eram, em
média, oitenta, uma minoria possula o registro apenas em Carteira de Trabalho e Previdência Social,
sem contar que não existia a outra parte burocrática e
obrigatória, como livro de registro de empregados, ficha, contrato de trabalho, opção por FGTS, etc, condição imposta de que o salário seria recebido uma
parte na folha de pagamento, inexistente, e o restante
pago, muitas vezes, com um cheque do próprio Sr.
Washington, sem nenhum documento que pudesse
comprometê-lo futuramente.
Os demais funcionários - coitadosl - só tinham
o direito de trabalhar e receber os seus salários através de RPA" - esclareço que é RPA é Recibo de Pagamento Autônomo - "frias, documento este feito só
com uma via, já no intuito de não ficar nenhuma com o
empregado, para que o Imposto de Renda retido na
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fonte aparecesse descontado sem nunca ter recolhido, para não pagar INPS e ter fundamento para não
pagar o FGTS.
Resumindo, todos os direitos de um empregado
eram sonegados."
Isso quem declara é a chefe do pessoal.
"Em meados de março de 1987, as empresas
BrasilCar e EcoBrasil foram encerradas e criada a
Brasil Sul Transportes e Autolocadora, que foi outro
desastre em termos de empregados/legislação. As irregularidades eram tantas que se chegava a receber
ameaças, tanto na Itapemirim como na Brasil Sul.
Reclamações trabalhistas faziam parte do dossiê de cada empregado após o seu desligamento e,
com certeza, 95% com êxito.
O próprio Sr. Washington mandava chamar o
reclamante para fazer acordo antes mesmo do julgamento. Por várias vezes, fui chamada na diretoria e
instruída para fazer as rescisões de contrato para o
empregado dispensado; uma, indenizando o aviso
prévio, e a outra, como se tivesse sido um pedido de
demissão.
No ato do pagamento, as duas eram assinadas
pelo empregado, sem que o mesmo percebesse, fazia de conta que eram seis vias, sem ficar nenhuma
em poder do Interessado e se pagava a de menor valor.
Volto a esclarecer que essas declarações, na
íntegra, assinadas pela própria declarante, constituem o Documento 17 desta relação de documentos.
Veja-se o que disse o Dr. Paulo Ganedo. (Um
esclarecimento: o Dr. Paulo Ganedo é Diretor Comercial do Consórcio Ponta, considerado, no campo consorcial, um dos melhores consórcios locais, digo incJuslve no âmbito nacional. Não se trata de um consórclo nacional.)
O Dr. Paulo Ganedo, ao prestar depoimento na
Justiça - e o Dr. Paulo Ganedo conhece o morto, porque o morto trabalhou como vendedor do Consórcio
Ponta até fundar o Consórcio Itapemirim - diz: "que
conheceu o falecido Washington Luiz Nominato,
quando ele tinha um escritório de venda de consórcio,
que, inclusive, ele vendia cotas de consórcio - e mais
à frente eu esclareço Consórcio Ponta -; que Washington era muito bom vendedor, contudo considerava que ele tinha conhecimentos limitados acerca da
administração de consórcios em geral; que auxiliou o
falecido Washington na montagem da Administradora
do Consórcio Itapemlrlm, fornecendo os documentos
necessários para a administração do consórcio.
Esclarece que, nessa oportunidade, a Administradora
Itapemirim já tinha sido criada - a pessoa jurídica que
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vai tocar a administradora é criada independentemente de autorização das cotas -; que a forma dele
administrar o Consórcio Itapemirim abalou a confiabilidade do consórcio no mercado."
Estou citando trecho do depoimento. "Que acredita que havia problema de administração no Consórcio Itapemirim em razão de sua inadimplência no mercado; que a margem de lucro de uma administradora
séria não ultrapassa a 4% do balanço anual; que sabe
dizer que, uma vez aberta a filial, os vendedores do
consórcio se deslocavam para as cidades vizinhas, a
fim de venderem várias cotas de consórcios; que, ao
deixar de remeter os boletos de pagamentos, o consorciado não recolhia os valores atinentes ao consórcio; que a legislação de consórcio determinava a excJusão das pessoas que tivessem pagamentos não
honrados por dois meses consecutivos; que soube
desses fatos pelo próprio Washington."
Quer dizer, ele lançava as cotas nas cidades circunvizlnhas das filiais, emitia durante um tempo, não
mais emitia, a pessoa caía na inadimplência, e ele se
apropriava aquelas receitas, para restituir no fim do
grupo, sem a correção monetária, uma vez que, na
época, a legislação e a jurisprudência só depois, a
restituição era feita sem correção monetária, numa
época de inflação de altos níveis.
Essas e outras eram as manobras aplicadas
para recolher alguma importância e depois excluir o
consorciado inadimplente e vender novamente a
mesma cota, somente sendo obrigado a restituir as
importâncias na hipótese após o encerramento do
grupo, à época, segundo as normas, sem correção do
dinheiro dentro de uma conjuntura de alta inflação.
Havia, na época, os consórcios que devolviam
importâncias pagas pelo valor histórico. A frase cunhada por alguns lesados era a seguinte: "O que tenho a receber não dá um tanque de gasolina".
Também não é outro o enfoque no depoimento
do ilustre advogado, Dr. Aníbal Menezes Craveiro, vizinho do primeiro escritório de Washington Luiz Nominato, no Ediffcio Serra Dourada, onde, em 1985, o
referido depoente adquiriu ali uma sala.
E o depoimento dele é o seguinte, do qual transcrevo parte: "Que conheceu o falecido Washington
Nomlnato, uma vez que ele, de quando em quando, ia
ao seu escritório -Ia ao escritório do depoente - e pedia para usar o telefone ou a máquina de xerox; que o
Consórcio Itapemirim funcionava naquele prédio desde 1984; que esclarece que as assembléias referentes ao Consórcio eram ali realizadas no Edifício Serra
Dourada; que ouviu reclamações de alguns consorciados que alegavam que haviam sido contemplados e

Agosto de 1999

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

não teriam recebido os bens pertinentes; que o falecido Washington comentou com o depoente que aplicava dinheiro oriundo do Consórcio, uma vez que as fábricas estariam demorando na entrega dos bens; que
o falecido pediu que verificasse qualquer legislação
nova referente à proibição dessa prática ou à obrigação do depósito do dinheiro dos consorciados; que
chegou a entregar xerox da legislação ao falecido,
não se recordando o seu teor."
Esse depoimento do ilustre advogado é constitufdo como Documento 88 neste conjunto.
Ora, assim o falecido Washington Luiz Nominato tinha plena e total consciência das ilicitudes de
suas condutas em aplicar recursos dos consorciados
na aquisição de bens em seu próprio nome ou em
proveito pessoal.
Assim, Srs. Senadores, V. Ex's. já podem sentir
o contexto de absoluta bagunça, de caos administrativo total, com constatação pela Receita Federal de
desvios de vultosas somas de dinheiro dos consorciados, em que foi aberto o inventário ora sob o exame
de V. Ex's.
Embora seja despiciendo para V. Ex's., impõe-se lembrar que um fato fora do contexto é outro
fato. Essa é uma das técnicas que tem sido utilizada
pelos que, montando uma farsa, acusam pessoas
dignas e honradas. E continuaram, sem qualquer receio, a assumirem a posição mendaz perante esta
CPI.
O patrimônio formado pelo morto: até a criação
do Consórcio Itapemirim, 18/01/84, Washington Luiz
Nominato não tinha nenhuma outra empresa, sendo
vendedor autônomo do Consórcio São Paulo-Minas e
de outros consórcios, inclusive do Consórcio Ponta,
como aqui já foi dito, e isso V. Ex's. encontrarão comprovado no Documento nº 01.
A declaração do Imposto de Renda do de cujus
de 1984, ano base 1983, comprova que seu o patrimônio liquido era de apenas - nós transformamos todos os valores em dólar, para evitar perda da percepção em função das variações do padrão monetário US$9.552 em 31 de dezembro de 1983. Fundou ele o
consórcio no dia 18/01/84 (doc. 1, quadro 1, onde
está a análise desse Imposto de Renda.)
A fundação do consórcio ocorreu em 18/01/84portanto poucos dias após a situação patrimonial declarada ao fisco -, em Brasília, DF. Ele foi administrado pelo morto apenas por 46 meses, tendo sido formados 23 grupos de consorciados em Brasília ( doc.

2).
Deve-se prestar atenção na parte do falecido no
capital social, que era de US$57.420, sendo integrali-
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zado em dinheiro apenas o correspondente a
US$13_888_ O restante foi integralizado com propriedades rurais. Uma, por exemplo, que em sua declaração do Imposto de Renda de 31/12/83 constava como
valendo US$1.016,26, ao ser colocada no ativo imobilizado do consórcio, dezoito dias apenas após a declaração, como integralização do capital, foi a ela atribufdo o valor de US$19.688. Assim, como num passe
de mágica, o bem, em apenas 18 dias, teve uma valorização de vinte vezes.
Ele abriu filiais. Sinteticamente, vou nominar as
datas dessas filiais comprovadas também em doeumentos que são os contratos sociais das filiais. Em
01/10/84, abriu filial em São Luiz do Maranhão, administrada, portanto, entre a data da fundação e o óbito,
por 35 meses e onde formou três grupos de consorciados. Esclareço que cada grupo de consorciado tinha, no máximo, 100 consorciados. Em 06/01/86,
abriu a de Belém, no Pará, administrada por 21 meses, onde formou 10 grupos de consorciados; em
06/01/86, a de Salvador, Bahia, administrada por 21
meses, onde formou 14 grupos de consorciados: em
06/01/86, a de Vitória, no Espfrito Santo, administrada por 21 meses, onde formou 6 grupos de consorciados; em 06/01/86, a de Belo Horizonte, Minas Gerais,
administrada por 21 meses, onde formou 9 grupos de
consorciados; em 18/05/86, a do Rio de Janeiro, administrada por 17 meses, onde formou 6 grupos de
consorciados. Tudo isso está comprovado nos documentos de números 3 a 5.
Assim, o consórcio tinha ao todo 79 grupos formados com o limite legal máximo de 100 consorciados por grupo. É bom esclarecer que Washington
Luiz Nominato, somente após a Instalação das filiais,
formou grupos nas mesmas, não mais formou em
Brasflla, o que vale dizer que os administrou pelo prazo máximo de 21 meses e com renda mensal - calculou-se essa renda mensal otimizadamente - de
US$28.856,00, renda essa gerada pelo percentual Iiquido de 4% sobre a taxa bruta de administração, correspondendo essa a 10% da prestação mensal paga
por cada consorciado.
Assim, tem-se um perfodo de três anos e dez
meses, que vai da fundação do consórcio, em 18 de
janeiro de 1984, à sua morte, em 30 de novembro de
1987. Logo, nos 46 meses correspondentes a esse
perfodo, ele só poderia ter obtido, no máximo, uma
renda total de US$856.053, considerando-se um desempenho administrativo de 100%, em que não houvesse inadimplência, não houvesse desistência.
Essa seria a renda máxima que ele poderia ter obtido
entre a fundação do consórcio e seu óbito.
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No trabalho que passarei às mãos de V. Ex's ao
final desta oitiva, composto de 99 folhas e a ele acostados 91 documentos, podem ser reencontrados em
detalhes, sob o tftulo de Quadro da Formação de Grupos, Matrizes e Filiais, a origem desses valores, assim como tudo que foi afirmado comprovadamente
nos documentos, que não foram por mim firmados,
mas pelo próprio de cujus, por autoridades da Receita Federal e por peritos judiciais e do próprio Instituto
de Criminallstica do Distrito Federal, que me exclui e
a todos das mentirosas leviandades asseveradas por
todos os que me antecederam nesta CPI, relativamente ao caso do menor Luiz Gustavo Nominato.
Importante se faz, desde já, esclarecer que o referido quadro foi elaborado dentro de um desempenho administrativo de 100%, como se não houvesse
inadimplências ou desistências, fatos esses inexistentes na prática empresarial, especialmente no campo consorciai, cujas vendas e pagamentos flutuam
segundo as variações da credibilidade de cada empresa e do próprio sistema consorciai nacional.
Assim, o referido quadro foi elaborado com situação otimizada em favor do de cujus.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson)- Dr. Roberto Jorge Dino, Infelizmente, pelo Regimento Interno, vamos ter que suspender a reunião, porque estamos agora em processo de votação da Ordem do Dia,
e o Regimento não permite que existam outras reuniões paralelas à Ordem do Dia do plenário do Senado Federal. Por isso, suspenderemos a reunião e,
logo depois da Ordem do Dia, voltaremos a ouvir,
com muito prazer, o depoimento de V. S'.
Está suspensa a reunião.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) - Esta Comissão reabre os trabalhos, pedindo, mais uma vez, a
compreensão do depoente, Dr. Roberto Jorge Dino,
porque, em virtude da Ordem do Dia, tivemos que
suspender por alguns minutos o trabalho. Dando continuidade ao depoimento, concedo a palavra ao Dr.
Roberto Jorge Dino.
O SR. ROBERTO JORGE DINO - Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. Senadores membros da Comissão, quando da interrupção, tratava eu de demonstrar
a possibilidade financeira que o de cujus poderia ter
com o funcionamento pleno do consórcio, e tinha me
referido a que, nos 46 meses havidos ou decorridos
entre a fundação do consórcio e a morte do de cujus,
em hipótese máxima, obter um rendimento de
US$856.056. No trabalho que passarei às mãos de
V.Ex·s, ao final desta oitiva, composto de 99 folhas e
a ele acostados 91 documentos, podem ser encontrados, em detalhes, sob o tftulo: "Quadro da formação
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de grupos, matrizes e filiais", a origem desses valores.
Importante se faz desde já esclarecer que o referido quadro foi elaborado dentro de uma performance administrativa de 100%, como se não houvesse
Inadimplências, desistências, fatos esses inexistentes na prática empresarial, especialmente no campo
consorciai, cujas vendas e pagamentos flutuam segundo as variações de credibilidade de cada empresa
e do sistema como um todo. Assim, o referido quadro
foi elaborado com situação otimizada em favor do de
cujus, Inobstante, ele só poderia ter obtido, no máximo, como valor disponlvel para aplicação no período
de sua existência administrativa, o importe de somente US$856.053. Como poderia essa importância
transformar-se em curto espaço de tempo, ou seja,
três anos e dez meses?
O SR. MAGUITO VILELA - Sr. Presidente, pela
ordem, só para um esclarecimento. Esses cálculos
foram feitos por algum contador, por algum técnico?
O SR. ROBERTO JORGE DINO - Eu esclareço
a V. Ex' que foi feito por um contador e economista e
acompanhado por especialistas em consórcio, de forma que está disponlvel a qualquer perlcia. Srs. Senadores, perguntava eu como é que ele poderia, com
esta renda de US$856 mil dólares, formar um patrimônio alegado de US$30 milhões?
Dentro desse quadro de emendar cidades, gratuitas, perante V.Ex·s, pelo Dr. Luiz Otávio de Oliveira
Amaral, foi afirmado que o Consórcio Nacionalltapemirim era o 22 maior consórcio do Pais. Uma falácial
A bem da verdade, o Consórcio Nacional Itapemlrim
sequer estava entre os 100 maiores consórcios do
Pais. Essa afirmativa teria sido feita por desconhecimento ou para tentar induzir V. Ex·s a aceitar como
prováveis os mirabolantes números que os acusadores apresentam sem sequer, honestamente, comprovar. E de grande importância verificar no documento
82, acostado ao trabalho que passarei às mãos de V.
Ex's, que, no balanço geral, encerrado em 31 de dezembro de 1986, da Itapemirim Empreendimentos e
Consórcios SC LIda., o lucro do exerclclo foi apenas
de Cz$236.301,OO, equivalentes a US$16.523,39, o
que, inegavelmente, é muito pouco para uma empresa que, segundo a reportagem do Fantástico, da
Rede Globo de televisão, era uma máquina de fazer
dinheiro.
Em 21 de março de 85 é constitulda a Brasil Car
Empreendimentos e Lançamentos de Vendas LIda.,
em sociedade com Rosemberg Nominato, com capital social equivalente a US$239,23 onde o falecido
detinha 99% do capital, totalmente integralizado, com
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objetivo de contratação, fornecimento e aplicação de
mão-de-obra especializada para venda em geral.
Constiturda, portanto, 32 meses antes do seu falecimento e encerrada a partir de meados de março de
87 - Documento de n2 6.
Em 1º de junho de 86 é constituída a Vila Rica
Administradora e Corretora de Seguros LIda., em sociedade com Flávio Rubens Talamonte e Servane de
Mello Cardoso, eqUivalente a US$7.262, onde o falecldo detinha 79% do capital, totalmente integralizado,
constiturda, portanto, 17 meses antes do falecimento
- conforme se vê no Documento nº 7.
Em 27 de novembro de 86 é constiturda a Good
Ufe Sistema Internacional de Saúde _ SC LIda. _ foi
constiturda um ano antes da morte do seu fundador,
em sociedade com Expedito Gomes de Lima e Ubiralata Barros Teixeira, com capital equivalente a
US$35,488, onde o falecido detinha 80% do capital,
sendo integralizado apenas US$10.633 e o restante a
ser Integralizado em notas promissórias, a serem resgatadas de 30 em 30 dias, com o objetivo de implantação, administração e venda de contratos de assistência odontomédico-hospitalar.
Evidentemente, por conseguinte, a falta de dinheiro para tocar os negócios se evidencia só pela
constituição da empresa - Documento nº 8.
Somente em quatro de setembro de 1987, ou
seja, 86 dias antes de falecer, o Sr. Washington Luiz
Nominato fez a primeira alteração contratual com o
aumento do capital para o valor equivalente para
US$61.658 sendo que a parte desse capital, ou seja,
o equivalente a US$25.691 seria integralizado em 1º
de janeiro de 88, o que não ocorreu em virtude do seu
falecimento em 30 de novembro de 87 - Documento
nº 9.
A Good Life, na realidade, era uma empresa no
ramo de assistência à saúde, que ocupava uma sala.
em Belo Horizonte, sem nenhuma expressão no contexto nacional, tendo hoje, após trabalho do sócio remanescente, cerca de 8.800 usuários e que jamais
poderia ser comparada, como aqui o foi, à empresa
de âmbito nacional, com cerca de 2,800,000 (dois milhões e oitocentos mil) usuários.
Assim, o que foi afirmado ante esta CPI, que era
empresa comparável à Golden Cross deixa evidente
a má fé em tentar impressionar os Srs. Senadores,
membros da CPI, com essas afirmativas levianas e
descabidas, com intuito caro de induzir a erros na formação de suas convicções.

É com esses e com outros procedimentos que a
farsa vem se mantendo com auxílio de parte da tnlctia,
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Em -15 de dezembro de 86 é constiturda a Brasil
Sul Transportes e Coletivos LIda., em sociedade com
Wellington Pulman Pereira, com o capital social equlvalente a US$69. '1 08, onde o falecido detinha 95% do
capital, totalmente integralizado, com o objetivo de
prestação de serviço no ramo de transporte, de oargas e passageiros, constiturda onze meses antes do
falecimento (doc. 10).
Em 30/09/87, é instalada a filiai Brasil Sul Tranaportes Coletivos LIda., em Camaçarl, Bahia, oom o
objetivo de explorar o transporte urbano de paase.gelros. Portanto, WaShington Luiz Nomlnato Inlolou as
atividades da filial exatamente 60 dias antes de seu
falecimento. E segundo relatório do Dr, José Lugan, o
advogado morto, esses negócios foram pratioamente
foram encerrados antes de seu falecimento, em vlrtude de sérios prejuízos.
Isso demonstra que a filiai esteve em funcionamenta por período inferior a 60 dias, conforme tudo
pode ser constado nos documentos 15 e 58, que aqui
estão e serão passados a esta Comissão,
Em Camaçari, Bahia, em 30/11/87, foram atoradas 45 ações trabalhistas contra as empresas do Sr,
Washington Luiz Nominato por ex-empregados da
frustada experiência,
Em 02/02/87, é constiturda a Autolocadora Brasil Sul em sociedade com Wellington Pulman Pereira,
com o capital equivalente a US$60,426 mil, onde o falecido detinha 98% do capital, totalmente Integralizado, com o objetivo de prestação de serviço no ramo
de aluguel de verculos em geral, constlturda nove meses antes do falecimento.
Quero aqui esclarecer que os veiculos dessa
auto locadora todos eram retirados no consórcio, portanto, essa firma autolocadora era devedora do consórcio pelos veículos que utilizava.
Em 07-8-87, é constituida a Brasil Sul Editora
LIda. em sociedade com Hélio Ferreira da Costa e
Walmiro Ferreira da Costa, com o capital equivalente
a US$262,697, onde o falecido detinha 50% do capital, tendo inteÇJralizado apenas parte no ato e o restante, equivalente a US$87, 130, deveria ser Integralizado em 02/01/88, o que efetivamente não ocorreu
em virtude do seu falecimento, em 30/11/87.
Os demais sócios também integralizaram no ato
da constituição da empresa apenas parte do capital
que lhes tocava, ficando para ser integralizado o restante em 02/01/98, o que, pela mesma razão, tElmbém não ocorreu.
Tinha como objetivo a indústria gráfica com Impressão de revista, jornais periódicos, serviço dI encadernação.

21526 Quinta-fcira,..!2....

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fica mais tio que evidente que essa empresa
n~9 detinha capital suficiente para funcionar, não

passando de uma empresa apenas formalmente
constitutda sem condições operacionais efetivas, até
a morte de Washington Luiz Nominato, que administrou a empresa, portanto, pelo pertodo de sete meses
(doc. 12).
Em 25105/87, é constitutda a Nominatur Turismo LIda. em Bocledade com Edson Pires de Almeida,
com capital equivalente a US$18,482, onde o falecido
detinha 65% cio capital, totalmente integralizado em
dinheiro, com o objetivo de agência de viagens e turismo. A empresa nunça funcionou, pois não tinha o
registro neces!:ário jUl'to à Embratur. Entretanto, serviu para, juntamente com a pessoa ffsica de Washington Luiz Nomlnato, aSBumir a hipoteca pela dtvida do
Play Time junto à Malson Engenharia LIda. (doc. 13 e
23).
9 - Srs. Senadores, considerando que a certidão de óbito de Washington Luiz Nominato noticia o
seu falecimento ocorrido em 30/11/87, fica claro, portanto, que ele deteve a administração do Consórcio
Nacionalltapemirim, de 18/01/84, data da fundação,
a 30/11/87, isto é, num pertodode apenas três anos e
dez meses, sendo que as filiais foram administradas
tão-somente pelo pertodo de 21 meses, conforme documento 14.
Logo, para ter formado um patrimônio de US$30
milhões em 46 meses, teria ele que Investir mensalmente US$652.173,91. Ora, pouqutssimas pessoas
") Paf:' - se é que existem - dispõem de recursos
"" d invoslimento na ordem de US$650 mil por mês
urante 46 rileses consecutivos. A esta altura, já se
JvidrJl1cia que a afirmativa do patrimônio de US$30mil
"epresenta uma farsa, se constituindo numa versão
w'temporânea do Rei Midas.
Na tabela 3, acostado ao trabalho que será entregue a V. Ex's ao final desta assentada, poderão
nela encontrar em detalhes, discriminadamente, os
investimentos feitos ano a ano, convertidos em dólares americanos na data do respectivo investimento.
Assim, em resumo, ano a ano, são os seguintes
os investimentos feitos por Washington Luiz Nominato, podendo ser observado nesses números que, à
medida que o Consórcio ia implementando as vendas, os investimentos de Washington Luiz Nominato,
em seu favor, coincidente e proporcionalmente, iam
aumentando. Assim tem-se: no ano de 1984, data da
fundação do Consórcio, houve um investimento de
US$61.643; no ano de 1985, o investimento já passou para US$121.051; no ano de 1986, o investimento já passou para US$1.506.974; e, no ano de 1987,
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ano de seu falecimento, o seu Investimento foi de
US$3.697.809.
Decorre, portanto, que o total geral para o pertodo de três anos e dez meses em que o Consórcio esteve sob a gestão de Washington Luiz Nominato, os
investimentos por ele feitos com a formação de seu
patrimônio, no perrodo compreendido entre a fundação do Consórcio e o seu óbito, é de US$5.387.477.
O alcance praticado: em 18/01/88, apenas 48
dias após o falecimento de Washington, a Receita Federal, por intermédio de uma equipe composta de três
auditores fiscais do Tesouro Nacional, João Ribeiro
de Almeida, Cândido Freitas Júnior e Walter Aparecl'dÇl de Oliveira, lavraram o Termo de Constatação nº
01, em que ficaram registradas a ocorrência de Irregularidades, dentre elas o desvio do caixa do Consórcio por Washington Luiz Nominato de valor equivalente a US$2.375.815.
No mesmo Termo de Constatação, conclurram
ainda que, até 31 de dezembro de 1987, havia 198
pendências de bens não entregues a consorciados
contemplados. Essas 198 pendências, pelo mesmo
auto, eram assim distriburdas: 156 automóveis, 33
camionetas e nove caminhões.
No item 4 do referido termo, afirmam os auditores do Tesouro ainda: em tais quadros constata-se a
existência de indrclos claros de Irregularidade na entrega dos bens, tomando-se por base o inrclo dos grupos, o prazo transcorrido e a quantidade de bens entregues. No mesmo documento, asseveram os aludidos auditores: "A empresa não mantém escriturado
na contabilidade separadamente e também não conta com o atendimento às disposições do art. 8", inciso
IV, da Lei nQ 5.768/76, regulamentada pelo art. 43, Inciso V, do Decreto nº 70.951/72 no concernente à
existência de conta bancária vinculada, nem no tocante às aplicações financeiras com saldo disponrvel
de caixa dos grupos." (Documento da Receita Federal que aqui está numerado com o nº 26.)
Em 26/8/98, é lavrado procedimento fiscal em
termos de constatação, resenha e, finalmente o termo
de autuação. Em 26/8/98, é lavrada resenha de diligência pelos auditores fiscais do Tesouro Nacional,
Sr. Valber Mendes Mosinho, e SI"" Rita Queirós Chevalier, onde afirmam, dentre outras coisas, o seguinte: (Faço a observação de que os auditores desta resenha de diligência, Sr. Presidente, Sr. Relator, não
são os mesmos auditores daquele auto de constatação, que são três diferentes destes.) "Item 2: Verificamos por amostragem que as pendências referentes
às contemplações até dezembro de 1987, levantadas
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pela primeira auditoria, em 21 de janeiro de 1988, foram entregues, persistindo apenas uma pendência."

US$3,605,172.00, valor esse transformado por nós
mas dado pelos auditores da Receita.

Foi afirmado aqui, Srs. Senadores, por antecedente nesta Comissão, que aqui prestou declarações, que o consórcio ia bem de saúde e só tinha uma
pendência; esqueceram-se, não sei se por lapso ou
por intenção, de ler o item seguinte deste mesmo
auto, onde está declarado o seguinte: "Item 3: Dos
4.560 consorciados participantes dos diversos grupos, 1.284 foram contemplados até 30/6/88, sendo
que 157 não receberam o bem a que têm direito. Item
10: A empresa não mantém contabilidade regular."
(doc. 27)

Nesse Auto de Encerramento de Fiscalização
afirmam as referidas auditoras federais, referente ao
valor de US$3,605,172.00, apontando como drvida
do morto o seguinte: "Que é bem inferior (esse valor)
ao saldo real se tivessem sido corrigidos os desvios
de 1987 nos valores de cada parcela a partir da data
de sua exata ocorrência", Isto é, do Termo da Receita
Federal. Ainda conclui: "Assim sendo, mesmo que se
procedesse à devolução total dos recursos desviados
dos consorciados, corrigidos pela variação da OTN,
não se conseguiria recompor o poder aquisitivo desses valores." Documento nº29.
É de se ressaltar que os autos lavrados por servidores da Receita Federal o foram subscritos por
equipes de auditores diferentes a cada auto. Aqui
houve - e em outros lugares também - quem afirmasse que esses autos inexistiam. Logo, não há como
alegar inexistência desses autos, seja sob a falsa alegação de que os auditores poderiam ser Induzidos a
mascarar a verdade, seja porque é Infundada a presunção de que eles teriam sido induzidos a mascarar
a verdade. E praticamente uma lógica impossrvel, em
face de serem mais de cinco auditores diferentes a
participar dos diferentes autos. Assim, o que artificiosamente têm tentado os que acusam os gestores, o
Magistrado e o membro do Ministério Público que funcionam no procedimento do inventário, cai por terra
porque nos diversos autos funcionaram nada menos
do que sete auditores fiscais diferentes.
O Passivo Deixado:
Consta da petição de abertura do inventário,
tombado sob o nO 8.320/87, de 8/12/87, às fls. 2 e 3,
que Washington Luiz Nominato deixou dividas vencidas e vincendas com aquisição de bens imóveis e
empresas em seu nome, tendo os meios financeiros
advindos de recursos desviados dos consorciados,
documento 18.
Washington Luiz Nominato deixou o seguinte
passivo comprovado em documentação sujeita a
qualquer perrcia desde que isenta e Imparcial. Eu
faço essa ressalva Excelências, não por desconfiar
desta douta comissão, mas porque auditores, inclusive do Banco Central já afirmaram que isso tudo é uma
farsa. Quando aqui na frente se provará o conluio
existente entre o auditor do Banco Central e os advogados - por documento, não só em ilações.
Bom, mas o passivo deixado pelo morto como
imóveis, é da seguinte ordem:
Em 23/01/86 adquiriu da Terracap o imóvel da
SCRN 710/711 Bloco 8 lote 16 financiado em 30 par-

A pendência que aqui foi afirmada de um veiculo passa, por soma simples, a 158 verculos pendentes em 30/6/88. Não sei se é equrvoco, volto a insistir,
ou má-fé. Logo, não havia uma pendência apenas,
como já afirmei aqui, e sim 158 pendências. Essa afirmativa de que a empresa não mantinha contabilidade
regular refere-se ao fato de que não havia individualização contábil por grupo de consorciados operando
em regime de caixa único, o que contrariava as normas vigentes. No entanto, essa situação constatada
em 1988 vinha desde a época do morto. Aqui novamente um esclarecimento: "Alegaram, imputaram a
nós que não conseguimos Individualizar essas contas, mas os auditores liquidantes do Banco Central do
Brasil, em sete anos e tanto que lá estiveram também
não conseguiram individualizar essas contas. Se era
dever nosso, dever muito maior era a dos liquidantes.
A dificuldade para a regularização era enorme, tanto
assim que os diferentes liquidantes também não conseguiram individualizar essas contas.
Em 9/4/91, Termo de Solicitação de esclarecimentos da Receita Federal, em continuação ao Termo de Constatação nº 1, onde, mais uma vez, são
confirmados os desvios de recursos no período de
administração do Sr. Washington Luiz Nominato, conforme pode ser constatado no Documento nº 28 constante deste que passarei à mão de V. Ex·s.
Em 30/4/91, Termo de Encerramento da Receita Federal da fiscalização até aqui aludida. Equipe
composta por dois auditores fiscais do Tesouro Nacional, Sr' Dinamal e Sr' Maria de Lourdes C. de Aquino - não é minha parente. Em continuação ao Termo
de Constatação nº 1, de 21/01/88, lavraram o Termo
de Encerramento e Fiscalização iniciado em 18/01/98
,onde, nos itens 3, 4 e 5, afirma a existência de desvios na administração de Washington que, corrigidos e
abatidas as restituições efetuadas, continuavam a
apontar o saldo devedor de montante equivalente a
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celas, deixando dívida de US$8.994,00. Documento
59. Nesse imóvel foi instalada a sede do Consórcio
Nacional Itapemerim.
Em 26/02/86 adquiriu do contrato de promessa
de compra e venda no Edifício Mirafiori, sala 305 e
vaga de garagem em Belo Horizonte no valor de
US$57.608,00, com entrada e parcelas, tendo falecido em 30/11, deixando uma dívida de 7.201 dólares.
Documento 19.

Em decorrência da compra do motel, em
23/10/87, assinou a escritura pública de confissão de
dívida com garantia hipotecária no 3º Ofício de Notas
de Brasflia, no valor equivalente a US$1.305.358,00,
. dívida esta a ser resgatada mensalmente até
22/11/89, conforme V. Ex's podem constatar no documento nº 23, que, somado à dívida anterior da compra do motel, eleva o valor da dívida com o motel para
o total de US$1.512.065,00.

Em 26/02186 adquiriu através de contrato de
promessa de compra e venda no Edifício Mirafiori
sala 306 e vaga de garagem, deixando dívida no valor
US$55.201,20, tendo deixado uma dívida noseu falecimento de US$7.433,00, conforme documento 60.
Em 16/12/86 adquiriu através de contrato de
compra e venda no Edifício Mirafiori o 21º andar, respectivas vagas de garagem de números 154 a 163
em Belo Horizonte, com área contruída de 1.341 m na
rua Guajajaras nº 40 e respectiva fração ideal de terreno , pelo valor total equivalente a US$746.628,00,
deixando uma dívida de 51.801 dólares na data do
óbito, conforme documento 20.
Em 23/10/86 adquiriu de terceiros, mediante o
chamado contrato de gaveta, o imóvel cito à Rua Coronel Fugênclo 376, apartamento 201 em Belo Horizonte, financiado pela Caixa EconÔmica Estadual de
Minas Gerais em 180 parcelas mensais, tendo deixado dívida correspondente a 110 prestações no valor
equivalente a US$19.534,00. Documento 61. Estas
são as dívidas referentes a Imóveis.
As dívidas referentes às empresas e direitos de
exploração de linhas:

Esclarece-se que, em 16/8/88, o Playlime foi
permutado, conforme alvará judicial, pela casa sita à
OI 7, conjunto 1, casa 30, Setor de Habitações Isoladas Sul, e pelo imóvel daSCLRN 712/13, bloco H, loja
17, tendo o permutante assumido toda a dívida restante nas mesmas condições estabelecidas na compra feita por Washinglon, sendo que ambos os imóveis foram adjudicados ao menor herdeiro, conforme se
vê na sentença de adjudicação que se constitui nos
Documentos nOs 24 e 46.
Assim sendo, no caso do motel, não houve movimentação de dinheiro, mas apenas transferência de
bens imóveis e assunção de dívida pelo adquirente,
permanecendo, portanto, em Imóveis o valor do dinheiro desviado dos consorciados em 1987 pelo de
cujus, desvio este que foi usado por Washington Luiz
Nominato para o pagamento da entrada e da primeira
parcela referentes à compra do motel, sendo que esses imóveis foram recebidos pelo espólio e adjudlcados ao menor, conforme se vê no Documento nº 46.
Parece-me um dos que me antecederam afirmou que esse imóvel teria sido transferido a uma advogada como pagamento de honorários. Como essa
informação consta da sentença de adjudicação do
menor, acredito que houve mero equívoco do Informante de V. Ex's.

Em 29/08/87 adquiriu através de contrato particular de compra e venda da Transbrasflia Transporte
Rodoviário de passageiros Lida., o direito de exploração das linhas que ligam Brasflia/Riachão da Neves/Bahia, Santa Rita de Cássia/Bahia e Corrente-PI.
Acessórios tais como telefones, guichês, rádios, etc.
em nome da Brasil Sul Transportes Coletivos Lida.,
no valor total equivalente a US$937.812,00. Deixou,
ao falecer, dívida de US$521.007,00, o que foi comprovado no documento nº 21 e confrontado, obviamente, com o documento de óbito.

Em 10/10/87, adquiriu também, por contrato
particular de compra e venda, da empresa Expresso
Primavera Lida. os direitos de exploração da linha
que liga Alvorada do Norte, Goiás, a Damianópolis,
Goiás, além dos veículos de transportes urbanos dois Ônibus de passageiros ano 1986 -, no valor total
equivalente a US$121 ,643.00. Deixou dívida de
US$112,285.00, conforme Documento nº 25.

Em 15/9/87, adquiriu, por intermédio de contrato
particular de promessa de compra e venda, em seu
nome pessoal, o Motel Playtime Turismo e Diversões,
no valor total equivalente a US$303.201 ,00. O negócio foi realizado 75 dias antes do seu falecimento, tendo deixado, assim, dívida de US$161.707,00. correspondente às duas últimas prestações (Documento nº
22).

Em 23/11/87, Washington Luiz Nominato contraiu empréstimo financeiro em nome da Brasil Sul
Transportes Coletivos Lida. junto ao Banco Bradesco, que aqui foi negado pelo auditor do Banco Centrai, que inexistiu este empréstimo, através do Flname, deixado sete dias antes de falecer, uma dívida no
montante de US$118,086.00, conforme documentos
nOs 89 a 91 aqui apostados.
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O auditor <:.hegou. a afirmar a V,. Ex's que esteve
no BNDES e n_ao h~vta - nem podia, porque quem
pr.oc~ra onde nao eXiste nada encontra. ~ste contrato
fOI feito através do Bradesco poucos dias antes da
morte do falecido.
Passivo trabalhista. O passivo trabalhista decorrente da gestão de Washington Luiz Nominato, levantado por um liquidante do Bacen, é no valor total equlvalente a US$807,297.00. Assim, tem-se como total
das dividas deixadas por Washington Luiz Nomlnato
o montante equivalente a US$6,039,520.87.
Assim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, querer
afirmar que Washington Luiz Nomlnato faleceu em
30/11/87 sem deixar divida alguma é mendacldade
tola, que subestima a capacidade de entendimento e
Inteligência de qualquer ser humano. Aliás, segundo
afirmam os que prestaram antecedente mente declarações a esta CPI pode-se obter a conclusão que o
de cujus vivia - eles aqui deixaram a impressão - de
que o de cujus vivia um momento de plena prosperldade pessoal e empresarial, sem dividas e problemas, mas inobstantemente esse "mar de rosas", aos
33 anos de idade faleceu de enfarto do miocárdio.
Observo a V. Ex's que esses números não foram fabricados por mim ou por qualquer gestor, magistrado ou membro do Ministério Público, mas decorre de contratos e confissões assinadas pelo falecido
Washington Luiz Nominato, que o Relator do Inquérito do Banco Central do Brasil não conhecia ou não
quis, convenientemente, conhecer. A escritura pública declaratória de confissão de divida num montante
de R$1,350,358.00, feita em cartório pelo falecido
Washington Luiz Nominato, que se encontra comprovada no documento nº 23, não foi sequer abordada
pelos que nos acusam, apesar de virem sempre afirmando e aqui alguns terem declarado, sob compromisso, a não existência de débitos deixados por Washington Luiz Nominato.
Quanto ao débito do Finame, o assunto foi abordado pelo Sr. Antônio José Heitor, do Banco Central,
alegando que a divida não existia e que agora se encontra comprovada pelos contratos celebrados pelo
falecido em 23/11/87, tendo falecido em 30/11/87,
pelo Sr. Washington Luiz Nominato - sete dias, portanto, antes do seu falecimento - junto ao Bradesco,
volto a insistir, documentos nOs 89, 90 e 91.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) - Concedo a palavra ao Senador José Eduardo Dutra para
uma questão de ordem.
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O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Sr. Presidente, o Código de Processo Legal, que é o instrumento legal que rege o funcionamento inclusive das
CPls estabelece no seu capitulo VI, que trata das testem unhas, art. 204, que o depoimento será prestado
oralmente, não sendo permitido à testemunha trazê-Io por escrito.
Parágrafo único. Não será vedada à testemunha, entretanto, breve consulta a apontamentos.
Nesta CPI, tem havido uma certa liberalidade
por parte da Presidência em relação a esses procedlmentos, como houve em relação ao atual depoente.
De todos os depoimentos que ouvi até agora, o atual
está extrapolando os limites do razoável no que se refere a tempo destinado a considerações iniciais, o
que poderá atrapalhar a condução normal dos trabalhos.
A liberalidade já foi concedida anteriormente.
Gostaria que a Presidência solicitasse ao depoente
que fizesse um resumo. Houve tempo suficiente. Sei
que ele trouxe vários documentos e que' ')s serão
entregues à CPI. Portanto, não é tão im
lante que
sejam lidos, já que o Relator, ao estudar todas as peças contidas nos autos, terá oportunidade de analisá-los.
Solicito que V. Ex' estabeleça essa regra, a partir desse momento.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) - Senador
José Eduardo Dutra, V. Ex' tem razão, e a Comissão
já havia discutido essa questão com o Relator.
A reunião foi suspensa para que pudéssemos
participar da Ordem do Dia. Como Já existiam precedentes na Comissão - como foi destacado pelo Senador José Eduardo Dutra - e outros depoimentos também foram lidos, embora não tão longos como o do
Dr. Roberto Dlno, solicito ao depoente que abrevie
seu depoimento, o que em nada diminuiria a força da
argumentação de V. S', porque todos esses documentos serão dlstrlbuidos a cada membro desta Comissão e principalmente ao Relator, Senador Paulo
Souto. Após o depoimento de V. S', ainda teremos
oportunidade de sabatiná-lo e de fazer-lhe algumas
perguntas.
Não vou, de maneira nenhuma, dar um tratamento diferenciado a este depoimento, mas V. S' tem
tido mais tempo que o normalmente permitido por
esta Comissão.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Sr. Presidente, quando a reunião foi suspensa, já Unhamos 45
minutos de depoimento.
O SR. PAULO SOUTO - Sugiro, para que o depoente não tenha nenhum tipo de prejulzo na sua de-
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fesa, que S. S', por exemplo, quando aponte dívidas,
ao invés de descrevê-Ias uma a uma, possa apenas
fazer rápida referência a elas, dizendo a que empresas estão relacionadas e seu valor total, mostrando-se à disposição para demonstrá-Ias. Talvez seja
possível que o depoente seja mais objetivo.
O SR. ROBERTO JORGE DI NO - Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. Senadores, realmente o depoimenta está superdetalhado, porque, em depoimentos
anteriores a esta CPI, ouvi o Sr. Relator dizer que havia uma enormidade de números sem uma soma correta. Procuramos, então, fazer esse trabalho com um
dos pressupostos de ajudar a Comissão a esclarecer
a verdade, que a mim, pessoalmente, interessa.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) - E a esta
Comissão também, Dr. Roberto Dino.
O SR. ROBERTO JORGE DINO _ Estou aqui
prestando esclarecimentos em defesa da minha honra e dignidade que, há dez anos, vêm sendo dilapidada, sem nunca me perguntarem uma vírgula sequer.
Nesta Comissão, vislumbrei a oportunidade de esclarecer as coisas e restabelecer não só minha honra
pessoal e profissional, como também resguardar as
acusações e as jocosidades que têm sido endereçadas a minha família.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) - V. S'
pode ter certeza de que será assegurado o seu direito
de apresentar os seus argumentos. Apenas estamos
ponderando que Já houve precedentes, e não vamos
deixar que esses precedentes se estendam a V. Sr'.
Apenas pedimos a compreensão de V. Sr'. E fique
certo de que toda documentação que será fornecida a
essa Comissão será analisada com profundidade
pelo Relator e pelos demais Srs. Senadores.
Então, em nenhum momento, V. Sr' se ache tolhido em seu direito de defesa, e, mais ainda, porque
esta Comissão se sente honrada em poder ter proporcionado a V. Sr', depois de 10 anos, o direito de se
expressar através de televisão, através de imprensa
e através da Comissão Parlamentar de Inquérito do
Senado a posição de V. Sr'.
O SR_ ROBERTO JORGE DINO - Tenho que
agradecer as elogiosas referências, mas não só
quanto ao meu direito de defesa, como pelo meu direito ao contraditório, ambos assegurados pela Constituição. É lógico que o apelo vindo dos ilustres Senadores, da Presidência e do Relator é um apelo a que
eu devo, em respeito a V. Ex's, acatar, mesmo que
isto custe prejuízo a minha defesa.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) - Não
custará prejuízo à defesa de V. Sr'.
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O SR. ROBERTO JORGE DINO - De forma
que vou tentar fazer, perdoem-me se ficar truncado, a
minha exposição, que já abusei da paciência de muita
gente.
Então, resumindo, Sr. Senador Relator, que se
queixou de que não fechavam os números, o patrimônio, segundo os contratos, enfim, documentos que foram assinados e firmados pelo próprio morto e autos
da Receita e perícias, amealhado nos 46 meses foi de
US$5.387.477,00. No momento do óbito, os débitos
ou o passivo eram da ordem de US$6.039.520,00.
Portanto, o espólio era insolvente no momento do óbito no valor de US$652.043,00. Ora, vale dizer que o
espólio do de cujus tinha mais dívidas que patrimônio, dívidas estas que não foram montadas por alegados desafetos; dívidas estas apuradas por assinaturas de contratos e instrumentos firmados pelo próprio
Washington ou, quando não, por autos da Receita
Federal.
Cabe ressaltar que, no âmbito criminal, nós,
gestores, perante a Justiça Federal de Brasília e mediante quebra dos sigilos bancário e fiscal, deferidos,
sob a instrução do Magistrado Dr. Pedro Paulo Castelo Branco, que dispensa referências para aqueles que
militam no Fórum, fomos todos absolvidos com trânsito em julgado, por pedido do próprio Procurador que
subscritou a denúncia contra nós lastreada em inquérito e em relatório do Banco Central.
A sentença tem a seguinte parte dispositiva:
Em face do exposto, julgo improcedente a denúncia para absolver Welington Pulman Pereira; Flávio Rubens Talamonte, Ubirajara Barros Teixeira, Roberto Jorge Dino e José Roberto Lugan de todas as
imputações, na forma do art. 386, inciso 111, do Código
de Processo Penal, conforme pode ser constatado no
documento 74.
No documento 71, V. Ex's encontrarão o pedido
do Procurador autor da denúncia, que pede a absolvição. E fomos julgados - e isso é importante - pelos
arts. 4º e 5º da Lei nº 7.492, a chamada Lei do Colarinho Branco.
Mas, nesta sentença e pelo próprio Procurador
da República oficiante da denúncia foi dito o seguinte:
"Após o final da instrução processual, conclui-se que
Washington Luiz Nominato, com intento de captar recursos de terceiros, constituiu a empresa Itapemirim
Empreendimentos e Consórcio S/C LIda., prometendo às vítimas a entrega de automóveis mediante o regime de consórcio. Entretanto, a partir de 1986, logrou os investidores, apropriando-se de parte do capital formado pelo dinheiro das vítimas. Tal conduta,
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dentre outras capitulações posslvels, se caracteriza
como estelionato e crime contra o sistema financeiro".
Isso consta da peça do Procurador da Repúbllca. Também esse mesmo ou semelhante enquadramento foi dado pelo Juiz na prolação da sentença.
Quem são os que nos acusam? Como faz certo
a primeira ata do inventário, que se constitui no documento 30, os bens móveis, Imóveis, semoventes e as
contas bancárias em nome individuai do falecido ficaram sob a responsabilidade da mãe do menor.
Na condição já de inventariante, a mãe do menor, com o devido respeito, cedeu um carro do espólio
e a arma do morto, portanto bens do espólio, com os
quais foi praticado um latroclnio em Sobradinho, cuja
certidão de condenação está aqui no documento 81.
IA ela foram passadas, conforme documento 63,
bens fora do inventário que não estavam em nome do
morto. Contudo, a Advogada à época, com medo de
uma eminente intervenção no consórcio por causa
dos desvios e pendências, passou - e só se descobriu isso agora pelas pesquisas e depois da reportagem do Fantástico, que, no particular, tem algum mérito -, estes bens diretamente à mãe do menor, a maioria dos quais já vendidos. Também, não tendo emprego e tendo se sustentado durante dez anos, deveria haver realmente algum fundamento.
O Dr. Luiz Otávio Amaral, conforme V. Ex·s
constatarão no documento 63, foi a Brazlândia oferecer, com a Dona Miramar, dinheiro a testemunha para
depor contra nós. O documento está ai para comprovar Isso.
Ademais, o Dr. Luiz Otávio Amaral, como advogado do espólio, recebeu, naqueles bens que eu disse que foram passados por fora, cerca de 800 gramas
em ouro de jóias, direto para a mãe do menor - bens
estes que o Dr. Luiz Otávio Amaral não passou, não
arrolou no inventário. V. Ex's não encontrarão no In- .
ventário bem referente a essas jóias, nenhum arrolado. Aqui até ele alegou dificuldade de recebimento
dessas jóias, confessando que recebeu. Portanto, se
ele sabia, pelo menos sabia que foram entregues à
mãe e não arrolou no inventário.
.Isso configura, para aqueles que no fórum labutam, bens sonegados. Não foram sequer sobrepartiIhados esses bens. E o Dr. Rommel, que vai aqui depor, foi condenado em Minas por tentativa - condenação esta mantida pelo Tribunal, apenas declarada a
Impunibilidade em função da prescrição, o documento está ai para comprovar, aqui acostado - por tráfico
de menor para o exterior, tendo ele sido agente da
Polícia Federal.
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Talvez a esta CPI Interesse isso já que parece
que andaram apurando assunto de tráfico de menor
para o exterior. Mas realmente Isso está comprovado
aqui em certidão do tribunal de Minas Gerais.
No Inquérito local, no qual fomos indiciados sem
sermos ouvidos pelo Delegado da Delegacia de Falsificação e Defraudação, Inquérito este que já está nas
mãos de V. Ex·s - vi até alguém lendo. Esse indiciamento foi feito sem sermos ouvidos e feito apenas
calcado ou decalcado no depoimento da mãe do menor, que alegou uma porção de acusações.
O Delegado, depois do indiciamento, para espanto da gente, requereu perlcla criminal e esta perlcia criminal nesse inquérito nos Isentou de responsabllldade ... Desculpe mas há dez anos estou sendo dilapidado, se há alguém dilapidado sou eu. E, na realidade, nesse Inquérito, feito pelo Instituto de CriminaIIstica, embora nos isente, continuamos Indiciados.
Agora, pasmem V. Ex·s, o Delegado que nos Indiciou é primo do Dr. Rommel. Requeiro até a esta
Comissão que, quando do depoimento do Dr. Rommel, sob compromisso, Inquira dele se ele não é primo do Delegado que nos Indiciou. Ele só tem duas alternativas ...
O SR. PAULO SOUTO - Dr. Roberto, eu não tinha qualquer propósito de Interrompê-lo, mas realmente são tão grandes as contradições entre o que,
enfim, algum dia, algumas vezes, já ouvimos aqui, e
as coisas que estão sendo ditas... Por exemplo, eu
não sei se estamos falando do mesmo fato - o senhor
disse que não foi ouvido -, eu tenho aqui: "Delegacia
de Falsificação e Defraudações. Auto de qualificação
e interrogatório." Então uma série de perguntas que
teriam sido feitas, diz o seguinte: "Respondeu que deseja fazer sua prerrogativa de responder somente em
juizo as seguintes perguntas".
Então o senhor não quis responder?
O SR. ROBERTO JORGE OINO - Sim. Esclareço a V. Ex· ...
O SR. PAULO SOUTO- Então, é bem diferente
do que o senhor havia nos falado anteriormente que
não havia sido ouvido pelo Delegado.
O SR. ROBERTO JORGE OI NO - Ex·.
O SR. PAULO SOUTO - É só um esclarecimento, porque eu quero sair daqui hoje um pouco mais
esclarecido diante de tantas Informações contraditórias que tenho tido a respeito desse caso.
O SR. ROBERTO JORGE OINO - Ainda que
Isso ele disse, aquilo que falel- ainda que -, restaria
que esse Indiclamento não podia ser mantido quando
a perlcia criminal que está no inquérito nos isenta de
quaisquer....
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O SR. PAULO SOUTO - Eu não estou falando
sppre isso. Mas o senhor, realmente, se recusou a
responder as perguntas.
O SR. ROBERTO JORGE DINO - Eu me recusei no princrpio....
O SR. PAULO SOUTO - Sim. Mas por que o senhor disse, então, que não teve oportunidade de se
defender e que não foi ouvido?
O SR. ROBERTO JORGE DINO - Eu falei que
não fui ouvido, mas....
O SR. PAULO SOUTO - Não. O senhor foi ouvido....
O SR. ROBERTO JORGE DINO - Foi solicitado...
O SR. PAULO SOUTO ROBERTO FREIRE Foi solicitado e não falou porque não quis, usando a
prerrogativa que o senhor tem, mas bem diferente do
que o senhor disse.
O SR. ROBERTO JORGE DI NO - Prerrogativa
como eu teria aqui perante esta Comissão em função
de que ainda respondo a um processo.
O SR. PAULO SOUTO _ Claro. Independente
diSSO

OSR. ROBERTO JORGE DINO _ Eu não me

furtei a vir prestar o depoimento.
O SR. PAULO SOUTO - E nós agradecemos.
O SR. ROBERTO JORGE DINO - Agora, certamente, V. Ex' há de me entender - e isto ai já deve
ter, talvez, uma década - e quando eu afirmar, aqui,
eu tenho o risco da responsabilidade das afirmativas,
mas tenho, como ser humano, a possibilidade de algum equivoco; mas eu, realmente, não prestei declarações e, em estando a perícia me isentando, este indiciamento jamais poderia ser....
O SR. PAULO SOUTO - Eu quero insistir que
não estou julgando esse mérito e não estou dizendo
que o senhor foi injustamente Indiciado, pode ter sido.
Eu estou dizendo que o senhor teve a oportunidade
de se manifestar e não se manifestou, usando uma
prerrogativa que tem. É diferente do que o senhor falou, mas esse é um assunto ...
Peço ao senhor que continue.
O SR. ROBERTO JORGE DI NO - Se, realmente, cometi um equivoco de memória, fugi do texto, eu,
realmente, peço escusas, porque não é da minha formação esse tipo ...
O SR. PAULO SOUTO - Eu fiz isso só para esclarecer.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) - E esta
Comissão ainda vai reforçar mais a posição de V. S·.
V. Sª se colocou à disposição dela para vir depor.
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Antes de ser convidado, V. S· já se colocou à disposl·
ção desta Comissão.
O SR. ROBERTO JORGE DINO - Eu requeri o
meu depoimento - o Sr. Relator sabe disso - e não tenho intenção alguma de Iludir aqui, até porque tenho
responsabilidades penais e tenho responsabilidade
profissional.
O SR. PAULO SOUTO - Eu tenho convicção
disso. O meu intuito é apenas me esclarecer sobre as
coisas, tal a dose de controvérsias que este caso nos
têm suscitado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) - Continua com a palavra o Dr. Roberto Jorge Dino.
O SR. ROBERTO JORGE DI NO - Eu não vou
ler, em homenagem à sOlicitação de V. Ex's, mas
gostaria de dizer que, com todas as responsabilidades que dar decorrem, estando comprovado em documentos, o Auditor do Banco Central do Brasil, ainda
na condição de Relator da Comissão de Inquérito, por
depoimento da mãe, prestado neste mesmo inquérito
em torno de 1992, salvo engano, este Relator do Banco Central indicou, para Advogado, o Dr. Luiz Amaral
e, num Expediente que também está aqui, como Relator do Banco Central, ele determinou, porque fazia a
exigência de que o Relatório onde o Banco Centralele na condição de Relator - se lastrearia, teria que
ser assinado pelo contador João de Ávila. Ora, é certo
que - nem precisava esclarecer, mas para os que não
estão afetos a esses procedimentos legais - um Relator de uma Comissão de Inquérito não pode, pelo menos ética e moralmente, indicar advogado e contador
para fazer trabalho de presumido suspeito. Nem fazer
referência por não saber exatamente o artigo, a vedação legal, mas, ética e moralmente, isso não é factrvel.
Embora o fato tenha acontecido em expedientes de
abril de 1992, a comissão só Instalou - conforme ata
de instalação dos trabalhos aqui juntada - em 27 de
abril, ou seja, em torno de vinte dias desses acertos.
Em depoimento à Justiça local, o auditor disse
que estava apenas há dois meses em Brasfila e que
conhecia pouca gente. Inobstantemente, naquele expediente como relator da Comissão de Inquérito do
Bacen, ele afirmou e deixou escrita a capacidade e a
isenção do contador Ávila, pessoa que ele conhecia
há apenas 60 dias, o que consta do seu depoimento,
também aqui juntado.
Em seu depoimento, há também uma afirmativa
de que o Dr. Amaral e o contador que ele indicou e
exigiu que subscrevesse o relatório levaram um primeiro relatório ao conhecimento dele. Ora, não há primeiro relatório sem um segundo. Não há por que falar
que um primeiro relatório foi levado. Conclui-se, en-
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tão, que foi feito um segundo relatório. E esse relatório, assim concebido, foi a base - isso consta do depoimento do auditor do Banco Central - do relatório
do Banco Central do Brasil, onde se encontram todas
essas acusações. E mais, o próprio auditor do Banco
Central, em seu depoimento, afirmou que, à época
em que ele indicou Dr. Ávila, o Banco Central detinha,
como é óbvio, equipe técnica genérica e especffica
para a apuração desses fatos.
Então, por que a indicação desse contador à
mãe do menor? É certo que um relator de uma comissão de inquérito possa buscar prova, mas, data venla, Indicar defensor para a parte suspeita é diferente. Além do mais, há um documento aqui acostado,
por escritura pública declaratória, sob todas as responsabllldades da lei, que diz que esse auditor freqüentava a casa da mãe do menor, fato que ele, em
Justiça, quando perguntado, negou.
Essas são, Srs. Senadores, basicamente as circunstâncias desse relatório do Banco Central do Brasil.
Lembro ainda que foi dlstribulda a V. Ex's e usada pela Rede Globo, com explicações que não correspondem e que são ofensivas à honra nossa, uma
foto em que estamos eu e o magistrado com uma garrafa de ulsque. Eu não bebo, mas a foto está lá e foi tirada pela mãe do menor, não veio de Belém. Aliás, de
onde adveio o Dr. Amaral; ele é oriundo de Belém.
Em que momento se deu essa foto? Deu-se o
seguinte: nós conseguimos, gestores, a autorização
do Ministério da Fazenda para um lançamento no
mercado, na tentativa de restaurar o consórcio e cobrir um pouco do passivo para que sobrassem bens
para o menor. Conseguimos, com a autorização do
Merltfssimo Juiz, 110 mil quotas ...
O SR. PAULO SOUTO - Pediram 15 e obtiveram 10 mil quotas.
O SR. ROBERTO JORGE OI NO - Perdão, perdão. Dez mil quotas, dez mil cento e dez, salvo engano. Precisávamos formar uma equipe nova - não
existia - de vendedores. O próprio advogado do morto confessou que havia sido dispensado. Fizemos um
curso de treinamento em marketlng para a venda, e
o final desse curso coincidiu com o lançamento, melhor dizendo, das tais vendas que iriam se iniciar, e
fez-se um coquetel comercial de lançamento dessas
quotas. AI estiveram várias autoridades, inclusive o
Magistrado, o Subsecretário, se não me engano, da
Receita Federal, que, depois, em Justiça, confirmou
não só a palestra que ele fez de encerramento desse
curso, como o coquetel realizado.
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Agora, sei que V. Ex's estão pensando: o Magistrado poderia ir a esse ... Não tenho procuração,
mas devo esclarecer, porque estou nessa foto. V.
Ex's poderiam já estar pensando o seguinte: poderia
ou não esse Magistrado estar nisso. O processo de
inventário é um processo de procedimento voluntário.
Não se decidem no bojo do inventário questões contenciosas, porque, isso, segundo a própria lei das
normas do inventário, aliás, do Código de Processo
Civil, as questões que demandam alta indagação serão remetidas para as vias ordinárias.
Ora, um procedimento ordinário, em que o Juiz
preside como administrador geral desse espólio,
pode ou deve ele comparecer? Não há vedação, não
há impedimento legal nenhum do comparecimento
dele nessa circunstância.
Além disso, e como prova até disso, o magistrado, para se inteirar de tudo, porque vive em uma coletividade, a Lei da Magistratura exige que o magistrado deva morar na circunscrição da sua jurisdição.
Portanto, deve o juiz estar inteirado de todos os fatos,
e esse era o momento de tentativa de recuperação do
consórcio, que tinha um passivo que me tornava insustentável.
De forma que, de minha parte, quero fazer essa
explicação, porque lá estive como inspetor judicial
nesse evento - aliás, nem era Inspetor judicial na
época. Eu já era gestor do próprio consórcio. Lamentavelmente, foi dada a explicação, pelo menos no
Fantástico, de que nós estávamos comemorando o
recebimento de um primeiro dinheiro. Isso é lamentável.
O SR. PAULO SOUTO - Não sei se isso foi dito
aqui.
O SR. ROBERTO JORGE OI NO - Não sei, mas
no Fantástico sim. Tenho a fila gravada do Fantástico, lamentavelmente.
Bem, ficou visto, por esses documentos, que o
espólio, no momento do óbito, era absolutamente insolvente, isto é, passivo maior que ativo, ou dividas
maiores que créditos.
Quatro parágrafos. Eu poderia ...
O SR. PAULO SOUTO - O senhor fica à vontade por favor.
O SR. ROBERTO JORGE OINO - Acaso um
trabalho que permitiu tirar o espólio de uma situação
de Insolvência de US$652,43 mil para uma adjudicação de bens ao herdeiro na ordem de US$1,2 milhão
- essas são as estimativas dos valores dos bens adjudicados na sentença - pode ser acoimado irresponsávellevianamente de dilapidação? Pode servir para
atacar a honra e a dignidade de cidadãos probos?
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Isto esta CPI certamente não há de coonestar, desmascarando a farsa e o sórdido conluio mantido até
agora.
No 11.. A.ho que passarei às mãos de V. Ex's,
ao final desta altiva, composto de 101 folhas, e a ele
acostados 91 documentos, pode ser confirmado tudo
o que aqui foi afirmado comprovadamente em documentos que não foram por mim firmados, mas pelo
próprio de cujus, por autoridades da Receita Federal
e por peritos honrados, competentes e habilitados,
seja ante a Justiça, seja por se tratar de expertos do
Instituto de Crlmlnallstlca do Distrito Federal, que me
excluem e a todos das mentirosas leviandades asseveradas por aqueles que me antecederam nesta CPI
relativamente ao caso do menor Gustavo Nomlnato.
Portanto, este relato está lastrado em documentos
sujeitos a qualquer exame técnico.
Certo é que em face de estimativas e conversões para dólar, mesmo que elaboradas com tabelas
oficiais, inclusive há arredondamentos, podem apresentar diferenças que entretanto não são expressivas
no volume de melas financeiros considerados no espólio de Washington Luiz Nomlnato.
Certo é que não há possibilidade de que esse
espólio, em tão curto espaço de tempo entre a formação e a morte, até porque ele era Insolvente, venha a
atingir valor de US$30 milhões. Só encontrei uma expectativa, na realidade, porque às ações que foram
aforadas para a nulidade das vendas foram dados vaIares estimados que devem ou podem somar esses
US$30 milhões, mas jamais pelos números e o tempo
decorrido. V. Ex·s certamente chegarão à conclusão
de que não poderiam valer US$30 milhões.
Finalmente, Srs. Senadores, ao fim desta minha
exposição geral, Inicialmente agradeço a paciência
de V. Ex·s. Quero registrar que tenho resistido às Inúmeras dilapidações da minha honra, da minha dignidade e de minha reputação pessoal e profissional,
que traspassam a minha pessoa para atingir minha
famflla nos limites posslvels da força humana para
manter a necessária serenidade ante toda a leviandade que nos tem atingido, não só pela certeza de que
não cometemos conscientemente equIvocas de conduta capazes de nos macular ou de decepcionar os
verdadeiros amigos que em nós confiam, porque confiam na Justiça e no ensinamento de Aula Gello que,
no século 11 d.C., sentenciou: "A verdade é filha do
tempo".
Srs. Senadores, o tempo se faz propIcio e oportuno para, através das mãos de V. Ex"s, separarem-se o Joio do trigo.
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Obrigado pela oportunidade a mim concedida
de falar após dez anos de silêncio.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) -Indago
'do Relator, Senador Paulo Souto, se quer usar a palavra.
O SR. PAULO SOUTO - Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores, o depoente falou aqui que teve uma
oportunidade importante, que dispôs de um tempo
suficientemente longo para colocar quem V. S· considera ter sido vfllma, ao lado de outras pessoas.
Enfim, uma grande Injustiça ao longo de todo esse
processo.
Inicialmente, eu gostaria de colocar minha opinião sobre o que acabei de ouvir. Creio que houve
algo importante. V. S· referiu-se à documentação de
uma forma que considero sistemática e que vai permitir a esta CPI um completo exame, fato com o qual,
confesso, tivemos extrema dificuldade até agora; nos
queixamos muito. Não sei se houve problemas com o
processo etc, mas tivemos uma grande dificuldade no
exame dessas informações. Vamos ter agora uma
oportunidade de confrontá-Ias com as que dispomos.
Sob esse ponto de vista, creio que o depoimento de
V. S' vai nos ajudar mullo no trabalho isento que estamos dispostos a fazer.
Confesso que há algo no depoimento de V. S'
que não me deixou, eu diria, satisfeito, é que 90%
dele foi usado no sentido de desqualificar as pessoas
que aqui vieram. Admito até que V. S· tenha razões
pessoais para Isso e entendo que tem esse direito. E
não apenas isso, mas o fato de referir-se unicamente
aos problemas das empresas antes do falecimento,
quando nosso objetivo principal é ouvir V. S' como
inspetor Judicial.
A primeira pergunta será sobre o que significa
exatamente, sobre qual era sua função. Estou fazendo uma Introdução, mas gostarlamos de ouvir sobre a
forma como V. S', como fiscal da lei, como elemento
credenciado pelo juiz, pôde certificar a boa administração dos bens que foram deixados pelo falecido.
Gostarlamos de ouvir sobre a forma, sobre como foi
feito, de que maneira, não para responder às coisas
que aconteceram no passado, que creio termos que
considerar, mas, sobretudo, para saber de que forma
os bens foram administrados. O que foi dito, afinai, é
verdade ou não? Sob esse ponto de vista, devo dizer
que Isso não me satisfez porque esperava um depoimento sobre a administração daquelas pessoas que,
de alguma forma, estavam sob sua responsabilidade,
e não propriamente sobre o que aconteceu no passado. Por Isso vamos, agora, procurar tirar partido de
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sua presença aqui para, através de perguntas, chegar a algumas informações sobre essa parte que nos
interessa mais, sobre a administração.
A primeira coisa que gostaria de perguntar é: o
que é a figura do inspetor judicial? Que atribuições V.
S' teve como inspetor judicial? V. S', ao participar de
grande parte desse processo como inspetor judicial,
realmente compartilha de todos os atos que praticados pelos administradores durante a sua gestão?
O SR. ROBERTO JORGE DI NO - Sr. Relator,
pediria um tempo para procurar minha designação.
O SR. PAULO SOUTO - Tenho-a aqui.
O SR. ROBERTO JORGE DI NO - Aí estão as
atribuições, em ata, se não me engano, do inspetor.
O SR. PAULO SOUTO - "Acompanhar as empresas arroladas nos autos do inventário, mediante
visitas sistemáticas, inspecionando-as sob os ângulos fáticos e legais, dando imediato e freqüente conhecimento ao juizo dos fatos e atos de interesse da
prestação jurisdicional. Sugerir providências e medidas administrativas e operacionais ao juizo. Oferecer
sugestões preventivas de ordem técnica, juridica e
administrativa ao juizo ... ".
V. S' desempenhou esse papel? Não vimos, por
exemplo, durante o processo, um relatório. Talvez
não tenhamos tido acesso aos anexos. Pelo que examinamos, eram participações que eram presentes,
por exemplo, naquelas audiências, nas atas, com o
juiz. Mas a pergunta é: se o senhor tinha essa função,
ao fazer essa defesa, eu diria que avaliza, portanto, o
comportamento da administração, que existia no consórcio, já que o senhor, como inspetor judicial, tinha
como um dos objetivos supervisionar isso?
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) - Tem a
palavra o Dr. Roberto Dino.
O SR. ROBERTO JORGE DINO - Sr. Relator,
como V. Ex' acabou de ler, devo esclarecer, preliminarmente, que esse cargo de inspetor judicial inexiste
no Código de Processo Civil, como função definida no
Código.
O SR. PAULO SOUTO - Inexiste?
O SR. ROBERTO JORGE DI NO -Inexiste. Sou
professor de Direito de Sucessões e posso dizer que
não existe no Código de Processo Civil ou no Código
Civil disposiçâo relativa ao inspetor judicial.
O SR. PAULO SOUTO - Foi uma Inovação aqui
do nosso...
O SR. ROBERTO JORGE DI NO - Dada a complexidade do inventário, na realidade, não se sabia
efetivamente esse patrimônio que era gerido pessoalmente pelo morto, fui chamado pelo Juiz, e foi nesse
sentido que fui designado, para auxiliar o juiz na con-
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dução da administração desse processo, até que fosse conhecida, ou pelo menos presuntivamente conhecida, a situação do espólio.
Portanto, realmente, não há nenhum relatório
desse inspetor Judicial ao juiz oficialmente. Havia, e
isso pode ser confirmado por todos os que desse inventário participaram, reuniões consideradas reuniões administrativas, inclusive com a presença confirmada em depoimento na Justiça do - não era delegado - secretário da receita de Brasília, não sei bem
o nome do cargo, e de seu assessor, porque sobre a
situação do consórcio havia um iminente interesse da
Receita na liqüidação. Nessas reuniões, eram informadas pelo inspetor situações constatadas nas visitas e, ai, as decisões eram tomadas e transformadas
em atas, onde eu, inspetor, manifestava opinião, mas
- sem querer fugir de responsabilidade - as decisões
eram dadas obviamente, e não poderia ser diferente,
pelo juiz condutor do processo.
O SR. PAULO SOUTO - Então, o senhor não
se considera, eu diria, co-responsável pelos atos administrativos daquelas pessoas que foram nomeadas
pelo juiz para administrar os bens?
O SR. ROBERTO JORGE DINO - Olha, Ex',
se ...
O SR. PAULO SOUTO - Veja bem, eu estou
perguntando isso, Dr. Roberto, o senhor é advogado,
disse que tem prática em vários inquéritos administrativos, essa pergunta não tem nenhum objetivo obscuro, não há nada disso. Apenas eu queria saber, por
exemplo, que tipo de eventual formação profissional o
senhor tinha, o senhor disse aqui, para saber se o senhor era um homem efetivamente designado pelo
juiz, mas se o senhor estaria, quando falo isso, tecnicamente capacitado para acompanhar um trabalho
de tal envergadura. Porque, se não fosse assim, poderia considerar até, como acho que o senhor com,
enfim, a carreira que tem etc, não teria nenhum motivo para se expor numa situação dessa. Mas poderia,
por exemplo, não ter tido uma possibilidade de registrar, ou de impedir, eventualmente, alguns fatos da
administração que pudessem ter prejudicado o consórclo.
O objetivo da pergunta é apenas este, saber se o
senhor tem convicção de que tudo o que foi realizado
na administração foi realizado no melhor sentido de
preservar o máximo possivel os interesses do menor.
A pergunta tem esse objetivo; não há subterfúgio nisso.
O SR. ROBERTO JORGE DI NO - Nesse sentido de que a gestão tenha procurado salvar alguma
coisa para o menor... e eu m" referi à situação anterior
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porque em administração não há uma secção; é uma
continuidade; quem entra herda atos anteriores_ E o
caos era evidente. Algumas decisões podem-se discutlr do ponto de vista gerenciai: "Não, não devia fazer um coquetel de lançamento". É dlscutfvel." "Não,
não devia poder fazer Isso". Em gestão, podem ser
discutidas alternativas, mas estou convicto - e não
poderia estar de outra forma - de que foram no sentido de resguardar bens para o menor todas as decisões tomadas. Foram tomadas, efetivamente, com a
elasticidade que uma gestão empresarial comporta.
Quanto à pergunta de V. Ex' sobre minha capacidade profissional, a minha graduação, a minha formação é de advogado. Mas, no campo da Administração Pública, participei de muitas gestões. Fui Administrador-Substituto da cidade de Taguatinga, por
exemplo.
O SR. PAULO SOUTO - Fiz essa pergunta porque, devido a essa complexidade, muita coisa eventualmente poderia ter escapado do seu exame, se realmente não houvesse uma administração em que se
confiasse totalmente num inventário de tal complexidade.
Uma coisa extremamente confusa até agora - e
hoje eu diria que entraram dados novos que não sei
se vão aumentar ou diminuir a dificuldade que temos
de entender isso - é a situação financeira. AI acontecem coisas realmente inacreditáveis. Por exemplo: o
contador que esteve aqui disse que só tratou da empresa até 1986 e, ao contrário do que se diz, demonstra que realmente a contabilidade até 1986 era ele
quem fazia; ele era responsável por ela; ele diz que o
consórcio era uma empresa absolutamente solvente.
Bem, embora essa empresa - agora já estou falando de outra, a famosa Organimática - tenha sido
desqualificada pelas próprias pessoas que estiveram
aqui, o parecer até novembro de 1987, data do falecimento do Washington, mostra o parecer de auditoria
que tinha um ativo de US$840 milhões e um passivo
~e US$780 milhões; portanto, estava longe de ser
tma empresa Insolvente.
Não estou aqui afirmando nada disso; estou reI 'tine' ) as informações que foram dadas aqui e o que
n~" tivemos realmente de documentação do projeto.
Outro problema: com tantas dividas, por que
não se habilitaram no Inventário esses credores?
Isso, para nós, é um enigma. Ou se habilitaram? Ou
tudo o que se disse aqui é uma inverdade? Porque
todo mundo disse: "Não se habilitaram" "Não se habilitaram". Até mesmo a advogada do menor, que naturalmente podia ter a função de puxar um pouco para o
lado do menor, mostrou-se uma pessoa - eu diria -
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de tanta confiança do juiz e, portanto, do Poder Judiclário, que ela, depois de ser advogada do menor, foi
administradora e fez parte daquele segundo conselho.
Há várias passagens aqui dela. Por exemplo:
uma vez, quando ela solicitou alvará do juiz para poder pagar taxas para transferir os bens para o menor,
disse o seguinte: "Por isso, douto Magistrado" - isso é
a Df' Maria das Graças, "levando-se em consideração que o espólio não tem dividas, o que é comprovado pela ausência de habilitações de crédito no processo do inventário, venho requerer a V. Ex' se digne
a determinar ..." etc. Isso é dito pela advogada, dirigindo-se ao juiz, e não se pode dizer que era uma
pessoa que estava tomando partido nisso, porque,
logo depois, saiu da posição dela e tornou-se membro do conselho de administração das empresas.
A Df' Zenalde confirma, em uma ata de audiência, que até julho de 1988 - nesse assunto que o senhor tratou ai - só havia uma única pendência de entregas de carro no consórcio, que é outro fato. DepoIs, esse a que o senhor se referiu, de 18 de fevereiro
de 1990, três anos depois do falecimento de Washington, o consórcio consegue habilitar-se perante a
Receita Federal para mais de 10 mil cópias, havendo
um parecer da Receita dizendo: "atestado de perfeita
situação fiscal, parafiscal, previdenciária, trabalhista
e organizacional".
Veja bem, eu não posso descrer absolutamente
dos dados que o senhor apresentou, mas, ao mesmo
tempo, há coisas aqui que são absolutamente contraditórias. O auto de constatação. Então, um documento aqui da Policia Civil do Distrito Federal- isso não é
depoimento -, está aqui o ato que diz que a respeito
daquele ato, ele se dirigiu à Receita Federal e a Receita Federal Informou o seguinte: "Tendo aquele órgão
nos enviado resposta através do Oficio nº 2.970, expedido em setembro de 1994, dando conta que dois
trabalhos fiscais foram realizados naquela empresa,
onde foram elaborados os respectivos autos de infração. Um deles por falta de recolhimento do Imposto
de Renda, encerrado no dia 24 de abril, e outro, da
omissão da declaração do Imposto de Renda do
exerclclo de 1991". Não fazendo, portanto, nenhuma
menção a esse auto de constatação, cuja cópia o senhor tem ai, mas que não se encontra oficialmente na
Receita Federal.
Então, o problema do endividamento etc, nós temos várias passagens aqui, algumas até que diria
que são passagens coonestadas pela administração,
quando pede novas quotas, a Receita dá, e dá porque
diz que a situação está regular. Eu diria que houve
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uma liberalidade da Receita ao fazer Isso, ou realmente a situação não era essa.
O senhor há de convir que esses pontos nos deixam confusos. São Informações contraditórias. Mas,
do ponto de vista legal, há um ponto que considero
Importante. Os credores se habilitaram ou não durante o inventário?
O SR. ROBERTO JORGE DINO - Objetivamente respondendo a sua pergunta, não houve, ao
que me lembre, nenhuma habilitação de consorciado
no inventário.
O SR. PAULO SOUTO - Mas e de outras pessoas para as quais existiam as supostas dividas do
Washington, do espólio etc, as tais dividas que foram
levantadas ai, também não se habilitaram?
O SR. ROBERTO JORGE DINO - Senador, as
dividas já estavam constantes de contratos com cláusula de arras. Não havia porque habilitar-se e sim pagar débitos do espólio.
O SR. PAULO SOUTO - Sei. Mas, então, consorciantes não se apresentaram.
O SR. ROBERTO JORGE DINO - Soube, porque já me afastei desse assunto relativamente, que
nos autos da falência há habilitações. Eu realmente
não conheço, apenas soube e tenho esta informação.
Mas como afirmativa do meu conhecimento não. Não
sei nem quantos se habilitaram dentro da falência.
Mas, no inventário de consorciado, não houve habilitação. Motivo, eu realmente, Senador, não conheço.
Ai realmente ... Porque inclusive alguns tinham até
patronos, advogados. Então, realmente, eu não sei
porque não se habilitaram.
V. Ex' me permitiria um aparte.
O SR. PAULO SOUTO - Pois não.
O SR. ROBERTO JORGE DINO - V. Ex' colocou como dúvida de que foi oficiado pelo delegado da
Receita e este auto não foi encontrado na Receita. Na
minha função aqui de tentar esclarecer dentro do meu
limite precário de conhecimento, pOderia dizer a V.
Ex' que, não sei exatamente a data, mas está em lei,
a Receita Federal tinha o controle dos consórcios até
um determinado momento legai. A partir de uma lei,
foi passado ao controle do Banco Centrai. Toda a documentação referente a consórcio, pórque o auto de
constatação, em termos de elemento fiscal, é mera
descrição daquito que foi visto e encontrado; dai ser
auto de constatação; e não de autuação ou sequer de
encerramento e fiscalização.
Toda essa documentação foi remetida ao Banco Centrai. O Delegado oficiou à Receita, e lá realmente não poderia estar esse documento. É a conclusão que tiro, porque toda a documentação relativa a
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consórcio tinha sido remetida ao Banco Central em.
pacotes, naquela forma tradicional do serviço público.
Dal por que não foi encontrado na Receita. Mas os
autos subseqüentes de que a Receita dá noticia referem-se a esse auto de constatação como prosseguimento de ação dos auditores.
O SR. PAULO SOUTO - Faço a seguinte pergunta: sabemos que realmente a administração não
devia ser uma coisa fácil; mas V. S' admite que a administração nova, após o falecimento, eventualmente, por algum tipo de dificuldade ou despreparo, criou
novos problemas para as empresas?
O SR. ROBERTO JORGE DINO - Para eu responder a pergunta de V. Ex', terei que fazer uma observação preliminar: quando morre alguém, abre-se
automaticamente, por disposição do Código Civil, a
sucessão. Abre-se a sucessão em decorrência do
óbito, porque o direito das sucessões gira em torno do
óbito; tudo dele decorre; não há direito das sucessões
sem haver morte; ali não mais existem empresas ou
bens particulares do morto; existe um acervo patrimonial, integrado por créditos e débitos de empresas e
patrimônio e dividas do morto. É todo um acervo, não
se considera ... '
É certo que, para se apurar o quantum da participação de cada morto nas várias empresas, há o
processo chamado de apuração de haveres. Aqui até
se estranhou o fato de correr na Vara de Órfãos, mas
é da lei que tem de correr na Vara de Órfãos. A apuração de haveres que corre na Vara Clvel é a apuração
de extinção de sociedade, seja de fato, seja já existente juridicamente.
Portanto - e ai aproveitarei para esclarecer uma
dúvida -, quando a Receita autorizou as 10.110 quotas, autorizou-as não analisando a situação especifica do consórcio, mas a situação do espólio. O espólio
era insolvente em termos de créditos e débitos, mas a
parte do patrimôniO imóvel que foi constltuldo dava
para ser demonstrada à Receita, e Isso foi feito por
técnicos. Lamentavelmente, não sou técnico nessa
área, mas foi demonstrado que havia garantia para as
10.110 quotas, acreditando, dai, a motivação da Receita.
Dal a pergunta de V. Ex', que é no sentido ...
Perdoe-me, eu estou já ...
O SR. PAULO SOUTO - Não, é justamente sobre essa. Em várias passagens, durante todo o processo, havia manifestações desse tipo: "como não há
pendência, só existe uma .....; "como não existem dlvidas.....; "como vão obter nova quota ...... E a Receita
atesta: "Está bem a situação fiscal, parafiscal, trabaIhlsta, previdenciária, etc."
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No entanto, a situação apresentada aqui foi outra comp\etamente diferente. São várias passagens,
porvá.rias pessoas: ora a Drª Maria das Graças, ora o
Curador de Menores, até o Blazer, que foi, portanto, o
homem que ficou durante muito tempo, diz aqui que:
"Ao ser contratado, encontrou a empresa em total desorganlzação e com a administração bastante confusa, porém, com a posição financeira boa, porque possuia investimentos e um capital de giro..." Esse foi o
homem que ficou o tempo todo administrando. Quer
dizer, um homem que diz Isso ... E por quê? Qual a
sua justificativa? Aliás, disseram aqui que a sua empresa era uma empresa fantasma e que esses documentos não têm nenhum valor legal. Não lhe perguntarei isso, porque o senhor não me parece ser a pessoa adequada para responder essa questão. Parece-me que tanto isso é verdade, que houve problemas no Conselho de Contabilidade. No entanto, ele
diz aqui que até esses ... Os próprios acusadores, enfim, o desqualificam. Disse que encontrou uma situação financeira boa.
E, mais do que isso, são as diversas passagens.
Se verificarmos aqui, há fatos ocorridos em 1997,
1998,1999,1987,1988,1989 e 1990. Todos relatam
Isso. Não há dividas e a situação que o senhor apresentou é uma situação diferente. Repare: não estou
colocando minha fé no que estou dizendo aqui. Estou
apenas dizendo que são coisas contraditórias. Diria
que documentos de um lado e de outro.
O SR. ROBERTO JORGE OINO - Objetivamente, respondendo a pergunta de V. Ex', só posso
afirmar-lhe que esses números que aqui apresentei
não são absolutamente feitos, tirando aquela estimatlva que se levantou da possibilidade de rendimento
do consórcio. Este, sim, foi montado em projeção. As
demais afirmativas de valores estão configuradas em
documentos assinados pelo morto ou pela própria
Receita Federal. Agora o porquê dessas divergências, a perplexidade também é minha.
O SR. PAULO SOUTO - Estou falando de fatos
que aconteceram durante o inventário; durante todo
esse processo que nos deixa, portanto, em uma situação...
O que realmente nos trouxe uma certa dificuldade na compreensão desse assunto é o seguinte: ainda antes de chegar na venda do principal bem do consórcio, notamos, realmente, ... Se o senhor colocou
uma posição muito clara com relação a desorganização da administração anterior, tudo o que surgiu, tudo
o que vimos aqui em relação à administração
pós-morte é também muito complicado. Se nos louvarmos, por exemplo, em relatórios do Banco Central,
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enfim, nos pareceres de auditoria, todos esses que
foram feitos, realmente continuamos a ficar com essa
grande dúvida. Por exemplo, a respeito da transferência das quotas pertencentes ao falecido da Good
Llle, Sistema Internacional de Saúde ao sócio remanescente e integrante da gestão das empresas do espólio. Quer dizer, o senhor acredita que esse processo de venda das empresas do espólio para ex-sócios
dele, que, ao mesmo tempo, estavam participando da
gestão do espólio foi uma coisa saudável?
O SR. ROBERTO JORGE OINO - Gostaria de
esclarecer ou tentar esclarecer que há um voto da
Desembargadora Nancy sustentando que deveriam
se anular as vendas, porque foram feitas com o menor sem assistência ou que a venda das empresas
não teria sido feita aos ex-sócios em hasta pública.
Queria dizer a V. Ex' que, primeiro, esse voto da
ilustre Desembargadora em embargos Infringentes,
como ela prolatou, foi vencida na Turma, então, o ilustre patrono recorreu em embargos Infringentes para a
câmara civel, que é a reunião de todas as turmas, e,
nesta sessão, presidida pela Ilustre desembargadora
e emérita professora, foi este voto vencido em 7 a O.
Quer dizer, esta tese da venda sem hasta pública foi
rejeitada. E uma das premissas dos votos vencedores é de que, primeiro, cada sócio, pela lei, tem o direito de preferência às cotas da própria empresa. Esse
direito de preferência, pela alectas societats, ou
seja, a afeição sociedade, que é, grosso modo, como
se fosse um "casamento" a sociedade, impede a hasta pública.
Ademais, e dai por que vendida no exercicio do
direito de preferência, aos ex-sócios. Mas, não só por
isso, também embora não queiram alguns, data venia de entendimento contrário, ...
O SR. PAULO SOUTO - Ai é questão mais de
esclarecer a minha ignorância. Se por acaso esse
processo tivesse sido público e se alguém tivesse
oferecido mais pela parte, ainda assim os ex-sócios
teriam preferência?
O SR. ROBERTO JORGE OINO - Eu diria mais
a V. Ex', em tese, o herdeiro de um espólio seria o titular daquelas cotas, mas o que acontece na prática
por decorrência de direito comercial? Essa feição de
sócio, essa afetividade para a sociedade, não admite
que o herdeiro tenha o direito de Impor ser sócio na
empresa. O que ele tem direito é receber as cotas, o
valor das cotas do morto que é feito mediante um processo de apuração de haveres. Dai por que, na realidade, não há como se impor alguém como sócio. E,
portanto, o direito de preferência se exerce ao sócio.
Senão, e alguém que vá comprar, no caso, do espó-
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110, ele, sócio, terá que depositar em favor do espólio
o valor das cotas do morto. Mas nem o herdeiro tem o
direito de exigir, por qualquer melo legal, que assuma
a sociedade como sócio. Somente na hipótese de os
demais sócios remanescentes admitirem aquela pessoa como sócio, como decorrência da afeclas sacie·
lals. Isso é doutrina do Direito Comercial, que, aliás,
data venla, não é a minha especialidade.
O SR. PAULO SOUTO - De qualquer sorte, o
que me parece aí, não sei se do ponto de vista, não
vou discutir a parte legal, realmente não ... , mas, do
ponto de vista ético, era um ex-sócio que administrava os bens do espólio e que, ao mesmo tempo, com·
prava em condições não sempre muito claras, com·
pravam a parte da sociedade. Não me parece essa
uma forma mais adequada de, enfim, de se cuidar.
Quer dizer, eu vejo ai os bens do menor até como se
fosse um bem público, e, portanto, nós temos que nos
revestir de todos os cuidados posslveis para evitar
qualquer interpretação mais desairosa sobre esse
tipo de problema.
Uma outra coisa é a seguinte: o que orientou,
qual é a filosofia de que as empresas praticamente
eram vendidas, quer dizer, não eram vendidas as em·
presas, eram vendidos os ativos? A intenção era
sempre, enfim, sanar financeiramente etc. Mas se
vendiam os ativos, e o passivo continuava. Então,
essa foi uma forma .. .Por que se adotou isso? A úniea
forma de vender as empresas foi essa, para poder socorrer o espólio?
O SR. ROBERTO JORGE DINO - V. Ex', certamente essa sua afirmativa está lastrada em informações antecedentes, mas em nem todas as firmas foi
vendido apenas o ativo. Portanto, não há generalidade e não há consistência na afirmativa que foi feita a
V. Ex's. Mas, no caso da Brasil Sul, salvo engano, foi
tentado vender o passivo e o ativo e não houve mercada. E, ai, nós trnhamos o passivo e a gestão dessa
empresa que dava custo operacional constante - o
custo operacional de uma empresa. E, ai, optou-se
por vender o ativo, eliminar o custo operacional, porque aquela dívida já era passivo incluldo no débito da
massa do acervo patrimonial. Foi por isso que há até
uma desistência de um dos compradores relativa a
uma das linhas de ônibus. Eu, data venla ... Mas está
tudo aqui explicitado, com os devidos nomes e números e documentos.
Agora, em geral, posso lhe dizer, sem maior risco da memória, que todas as empresas não foram somente vendidas pelo ativo; algumas foram vendidas
com ativo e passivo.
O SR. PAULO SOUTO - Tem empresas...
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O SR. ROBERTO JORGE DI NO -- O motel, foi
assumida a divida de um milhão e pouco de dólares
pelo comprador.
O SR. PAULO SOUTO - Quer dizer, havia uma
grande necessidade de entrada de recursos. Tem
empresa vendida, às vezes, em 15 parcelas, sem juros e sem correção monetária. Será que essa é uma
forma razoável em umaépoca-1988'-, não sei como
era ai, mas acho que não era das ma.is brilhantes do
ponto de vista de estabilidade. Por exemplo, esse
caso da Vila Rica, vendida por dois milhõos - o reem·
so não era muito - vendida em 16 parcelas, sem juros
ou correção monetária.
Isso dá a idéia de que houve uma espécie de
tentativa, a qualquer custo, de desmobilizar o patrimônio; não parece revelar cuidado na administração.
Isso é que preocupa.
O SR. ROBERTO JORGE DINO·- Ex·, a indeni·
zação de uma cota em uma apuração de haver, segundo a própria lei que rege sobretudo as limitadas,
que supletivamente é com piem 3ntada pela Lei das
S.A.s, a venda das cotas de uma empresa se faz es·
tritamente nos termos do contrato social firmado entre
os sócios, e não era Incomum, e nesses contratos me
parece que eram ressarcidos em não sei quantas par·
celas, sem correção monetária e sem juros.
Se V. Ex' perguntar se é junto, eu digo que não;
mas a lei impõe o ressarcimento, o pagamento dos·
sas cotas nessas condições.
O SR. PAULO SOUTO - O senhor tem conhecimenta, por exemplo, de que um :los administradores
recebia recursos dos consorciados e, por exemplo,
depositava na sua conta particular?
/'
O SR. ROBERTO JORGE OINO - Se eu tenho
conhecimento disso?
O SR. PAULO SOUTO - Sim.
O SR. ROBERTO JORGE DINO - Não.
Certamente não é minha conta.
O SR. PAULO SOUTO - Não, não estou ....
O SR. ROBERTO JORGE DI NO - Eu estou ...
O SR. PAULO SOUTO - Se eu tivesse que perguntar ao senhor, como vou perguntar alguma coisa
sobre o senhor, eu perguntaria diretamente. Em momento nenhum afirmei isso. Mas temos aqui, quer dizer, abriu uma conta pessoal, recebia pagamentos
dos consorciados e creditava na conte. possoal dele.
O senhor não tem conhecimento disso?
O SR. ROBERTO JORGE OINel -- Nem como
inspetor, nem como gestor. Porque, nesse espólio, eu
assumi duas posições absolutamente distintas: no
inicio, eu era Inspetor para informar o juiz; e, a partir
do levantamento - que se conheceu aparentemente,

21540 Quinta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

porque depois foram levantados outros débitos pelo
próprio liquidante do Banco Central-, o juiz que tinha
esse poder considerou a minha missão encerrada e
me colocou, lamentavelmente, como gestor, coisa
que eu aceitei e tive até,lnclusive, que me licenciar do
meu órgão, com suspensão, perdendo promoções e
perdendo, inclusive, salários, durante, se não me engano, dois anos. Mas eu tinha assumido o compromissa, eu tinha que honrá·lo.
O SR. PAULO SOUTO - Urna coisa que realmente nos causou aqui também uma certa incompreensão é o seguinte: praticamente todas as empresas
foram vendidas para salvar o consórcio. Acho que todas, talvez. E, nessas condições, grande parte vendia
só os ativos etc. Enfim, veio a venda do consórcio.
Essa venda foi sugerida, Inclusive com aprovação do
senhor, ao juiz e ele determinou isso. Essa venda foi
consumada. Realmente o que nos causa uma cerla
dificuldade de compreensão é o seguinte: arbitrou-s"
essa venda no valor em unidades monetárias da época em algo em torno de 116 milhões. Mas essa venda
foi uma coisa escriturai; referla·se talvez a passivos.
Não houve a entrada desse recurso no consórcio.
Então, se admitia: tem dividas e provavelmente ele
está assumindo essas dividas; portanto, arbitrou-se
esse valor de 116 milhões, sem que entrasse recurso
nenhum para o espólio.
Agora, além disso, para que essa transação fosse consumada, ainda se transferiram bens do menor
ou do espólio para esse comprador, ou seja, ele ficou
com o consórcio, com os Imóveis, mas nós não tivemos também em nenhum momento, na documentação que examinamos, o porquê desses 116 milhões,
que número é esse, onde se chegou a esse número,
a que ele foi devido, enfim, é uma explicação para
essa venda final, que, aliás, me parece que foi anulada recentemente pelo Poder Judiciário em Brasma.
Então, eu queria que o senhor explicasse para a
gente as circunstâncias dessa venda e prlncipalmente isso. Quer dizer, foram os bens do menor, que
eram bens importantes, porque ... E veja beml O que
me preocupa ainda, porque uma das coisas - o senhor falou nisso: "Vamos fazer Isso, porque nós vamos deixar livres os bens do menor, no valor de um
milhão e duzentos mil". Mais ou menos o que se calculou: um milhão e duzentos mil dólares. "Então, com
isso, está tudo resolvido, está acabado e, afinal de
contas, desse patrimônio ar que tem essa discordância se é isso ou aquilo, mas pelo menos esses bens ficam livres." É verdade que até esses bens que ficarlam livres e, portanto, foram vendidos, até esses bens
hoje estão seqüestrados ou estão indisponlveis?
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O SR. ROBERTO JORGE OINO - Bom, a sua
pergunta envolve "n" perguntas. Na realidade - e es·
tava aqui a parte que eu cortei, mas V. Ex.·s encontrarão aqui no relatório, com certeza -, nós fizemos,
nós, digo eu e os outros gestores, mais dois, fizemos
um plano de recuperação do consórcio que tinha dois
pilares, para um prazo previsto de dois anos, quando
este apresentado em Juizo e aprovado por todos. O
Ministério Público, enfim, todos que participaram.
Este plano, nesses dois pilares, tinha a venda
das tais 10.110 quotas. Se houver equivoco do núme·
ro ... Está correto aqui.
O SR. PAULO SOUTO - Aproximadamente
Isso aI.
O SR. ROBERTO JORGE OINO - E a venda de
alguns bens que, nesse plano, listava·se quais os
bens vendidos e quais os bens que deveriam ficar
para o menor. Este plano foi aprovado, levado ajulzo,
enfim, foi·nos autorizado a iniciar. Dal decorreu o curso, o coquetel e tudo.
Quando nós fomos implementar esse plano pela data é fácil, não sei de cabeça -, estourou o chamado Plano Collor. E quais foram as providências
preliminares gerais do Plano Collor? A primeira foi
aquilo que se discutiu do tal confisco de bens. Isso levou a um enxugamento no mercado, que não havia
disponibilidade financeira para a compra e não se
conseguiu vender nenhum bem, inclusive contratado
o Dr. Jésus, que é ou pelo menos era o presidente da
Associação Nacional dos Leiloeiros, fez um edital, e
só conseguiu vender um lotezinho em Brazlândia, co·
isas de pequena monta, que não supriam as necessi·
dades do passivo.
Além disso, por portaria da Ministra Zélia, ironicamente foram proibidas as vendas de quotas novas.
Então, Unhamos as 10.110 quotas e não podiam os
vendê-Ias. Houve até um perlodo de vacância da lei.
Foram duas portarias, a segunda mantendo o princlpio da primeira, mas houve uma vacatio legls, e todos os consórcios do Brasil que tinham quotas novas
montaram vendas, como preferência, reaquisição pelos consórcios, para vendê-Ias não como quotas novas, mas como quotas restituldas ao consórcio. O espaço foi de um fim de semana, e Isso também não supriu as necessidades.
Chegou um momento em que aqueles 79 grupos que o morto tinha vendido já estavam no final, e,
portanto, o que acontecia? Receita declinante e exigêncla crescente em função de contemplações. O
consórcio bem administrado, se não houver desvios,
mantém a rotina dos grupos; mas, uma vez tirados os
recursos financeiros do melo para o fim, o que ocor-
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re? Receita declinante, porque os consorciados vão
quitando as quotas e até a própria credibilidade vai diminuindo. As pessoas dizem: "Não vou continuar a
pagar as quotas, porque estou colocando dinheiro
bom em cima de dinheiro de risco".
Então, a receita era declinante e, em 79 grupos,
os contemplados mensalmente, sendo um por sorteio
e outro por lance, eram o dobro desse número 79.
Chegou um momento de inviabilidade absoluta e sem
maiores perspectivas, porque a portaria da Ministra
Zélia já tinha sido renovada. A situação estava inviável, e existe ai uma ata que autoriza os gestores a encontrarem comprador para o consórcio. Embora fôssem os três gestores - e a responsabilidade é solidária -, quem cuidava dessa parte era a própria advogada do menor, que arranjou o Sr. José Carlos de Albuquerque Júnior, interessado em comprar o consórcio.
Dois outros interessados, um do sul e outro daqui de
Brasflia, dos quais não me recordo os nomes, desistiram de adquirir as quotas, ou melhor dizendo, o consórcio.
Esse cidadão, José Carlos de Albuquerque Júnior, era empresário de consórcio em Anápolis, porque a Receita e depois o Banco Central exigiam que
os compradores de quotas ou de consórcio fossem
do ramo consorciaI.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) - Era Isso
o que eu queria saber, o critério da escolha do José
Carlos; é esse que V. S' está justificando agora? Na
época o Banco Central exigia que o comprador tivesse experiência no ramo?
O SR. ROBERTO JORGE DINO - Sim, era da
lei. Não sei se hoje vige essa lei, porque sai do ramo;
quero distância de consórcio, com o devido respeito
às empresas de consórcio.
O Sr. José Carlos fez a proposta, e até houve
uma explicação perante esta Comissão de que havia
uma frase de passivo oculto que ele assumia. É que
nós, gestores naquela época ainda, não Unhamos
certeza absoluta, nem o próprio, a massa inventariante não tinha noção exata do passivo. Pouco sabiamos, já que a gestão era do Sr. Washington. Então,
não Unhamos certeza exatamente do passivo dele.
Quanto ao passivo trabalhista, embora tivéssemos
noUcia de 45 ações em Camaçari e outras, não se tinha esse levantamento. Somente o liquidante do
Banco Central, que não é o Relator, mas pessoa autônoma, levantou esse passivo, que estaria em pouco
mais de US$800 mil. Mas nós sabiamos que havia
um passivo considerável pela colocação da falta de
registro, enfim, as condições que a gente tinha assumido. Pois bem, então ... E havia aqueles autos da
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Receita de que se sabia, em função dos alcances ali
constatados, que iam inexoravelmente gerar uma autuação, como de fato gerou. Mas também, autuação
essa não lavrada, não se sabia o quantum dessa autu ação. Dai por que o que exigimos que a proposta
contivesse? Que ele assumisse isso existe na prática
comercial todo o passivo oculto e liberasse os demais bens para o menor, assumindo ele todas as responsabilidades. E nessa assunção de responsabilidade
não sei o número exato, mas está aqui também sumariado em documento , oitocentos e pouco eu sei
que são do levantamento do Banco Central, e a autuação da Receita Federal, salvo engano, acho que dá
mais de um milhão. Estou informando, mas está aqui
o valor preciso, calcado no próprio auto da Receita.
Então, somando esse passivo trabalhista com a autuação da Receita, ele pagou o preço de mais de US$ 1
milhão por esse consórcio.
O SR. PAULO SOUTO - Só ele apresentou proposta ou teve outro?
O SR. ROBERTO JORGE DI NO - Não, tinham
mais outros dois que ... Ahl E esse que assumiu o consórcio auditou, por um auditor especial em consórcio,
salvo engano, Dr. Roberto Pinirma está na ata da audiência , e ele compareceu como auditor, na ata na
audiência de transpasse. Ele assumiu esse passivo.
Ao assumir esse passivo, esse efetivamente porque
o somatório não sei de cabeça é, na realidade, o preço que ele pagou. Mas na hora da audiência ainda
não se tinha o valor dessa autuação da Receita, sequer do passivo trabalhista, que nós, gestores, ainda
estávamos tentando levantar. Porque na trabalhista é
dificillevantar passivo. Todos os que são advogados
que militam nessa área sabem que o advogado trabaIhista, ou calcado na previsão de uma revelia, pede
mundos e fundos. Então, nem sempre aquilo que está
no pedido é o que vai vir na sentença. Mas, de qualquer maneira, o liquidante do Banco Central e demoraram ai sete anos e tanto conseguiu levantar em oitocentos mil dólares, por conta daquele passivo oculto. O Sr. José Carlos é o responsável civil deste passlvo, e na autuação da Receita, ele também é o responsável deste passivo. Portanto, esse somatório é o
preço efetivo. Então, como no momento da audiência
não se sabia esse valor, foi, por proposta, inclusive,
da própria Promotora, Dr" Zenaide, dado um valor estimado daquilo, em unidades da época, que não ...
O SR. PAULO SOUTO - Sim, mas, então, isso
ai não está comprometendo os bens do menor?
O SR. ROBERTO JORGE DINO - Inclusive, ...
Agora, lamentavelmente, vou ter que entrar em exame profissional. O colega que assumiu o patrocinlo
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do menor não soube usar aquela cláusula que Isentava
de
quaisquer
responsabilidade
os
ex-administradores porque o morto também era admlnlstrador para o livrar de possrvels ações contra o
espólio do menor. Mas ar é uma questão técnica, que
eu ... Mas, como citado, vou ter que esclarecer tecnlcamente.
Agora, tem mais. Dessas ações ele aqui disse
que foram 20 ações; eu confesso a V. Ex' que nem
sei, ele só ganhou uma, esta recente, que eu posso
até analisar essa anulação sob o ponto de vista técnlco. Mas essas ações, ele perdeu todas, essa perda
por vários jurzes confirmada em grau de apelação, e
algumas delas confirmadas no Superior Tribunal de
Justiça. Isso, para quem sucumbe, g'.lra um passivo.
Então, eu sei de colega, por exemplo, que só um passlvo dá mais de R$400 mil. Ainda há um problema:
quando entrou no Inventário, com as últimas declarações prestadas - e últimas declarações são o antepenúltimo ato em um processo de adjudicação de bens,
que se dá quando há um único herdeiro, porque depois das últimas declarações, só há que se fazer a
prova da quitação do Impostos, e então advir a sentença de adjudicação, constituindo o antepenúltimo
ato - ele, por essa técnica que tem usado - que é
uma questão de técnica profissional e pessoal, cada
um tem o seu valor ético e profissional - atirou em
todo mundo. Inclusive saiu uma reportagem na IstoÉ.
nas reportagens, não escapou ninguém. Foi todo
mundo.
Ar o Ministério Público aforou uma ação de responsabllldade civil, que está, Inclusive, em curso. Não
há sentença de Primeira Instância em que eu esteja
como réu com outros gestores. E não soube utilizar a
alegação de que o espólio tinha um sucessor civil .
Portanto, o espólio não deveria responder por causa
daquela cláusula de Isenção total e responsabilidade
do Sr. José Carlos. Não usando isso, o espólio ficou
na condição de ré. E ar os bens estão, como os meus,
há mais de cinco anos seqüestrados, Inclusive os
bens do menor. As rendas desses bens são recebidas pela mãe do menor, inclusive a casa do Lago,
que entrou como parte de pagamento da assunção
do motel. É pago, se não me engano, R$3 mil por mês
de aluguel de uma firma de eventos e promoção, salvo engano, numa casa ao lado do Gilberto Salomão.
O SR. PAULO SOUTO - Então, o Senhor acha
que aquele tipo de venda feita livrava inteiramente a
responsabilidade do menor, mas, depois, isso se frustou?
O SR. ROBERTO JORGE DINO - Frustrou,
porque não foi argüido. A Justiça se movimenta medi-

Agosto de 1999

ante provocação. Nenhum magistrado decide por autoconheclmento. Aliás, há um brocardo jurrdlco que
diz "não está nos autos, não existe no mundo". Dar aiguns leigos sequer entendem algumas sentenças
que são prolatadas, embora todo mundo saiba que,
se não consta dos autos, um Juiz por conhecimento
pessoal não pode decidir.
O SR. PAULO SOUTO - Dr. Dlno, ainda sobre
as vendas das empresas, quero Insistir um pouco. Às
vezes, tenho a Impressão, pelo menos pelas Informações que tenho aqui, de que esse problema de vender dessa forma, sem certos cuidados ... Quer dizer,
com relação à Good Llfe, a Informação que há aqui é
a de que um ex-sócio comprou a empresa por 2 mlIhões de cruzados, e, três meses depois da venda,
aparece um faturamento dessa empresa contra o
consórcio no valor de 2 milhões.
Da forma como foi dito aqui, fica parecendo que
foi uma simulação, provavelmente justificado por aigum tipo de serviço da Good Llfe por consórcio. O Senhor tem conhecimento disso?
O SR. ROBERTO JORGE DINO - Não tenho
conhecimento. Inclusive, quando assumimos agestão, se não me engano, a seguradora era a Vila Rica,
que era do grupo. Realmente, nós nos desligamos do
grupo; não me recordo se entrou outra empresa. Da
Good Llfe sei que o morto, vendia - Inclusive, afrontando a Receita - está num dos autos essa Irregularldade - a quota condicionada ao seguro e ao plano de
saúde, que era empresa de seu próprio grupo. Tal seguro e tal plano de saúde podem ser vendidos numa
cota de consórcio, desde que o consorciado anua nlsso. Não sei se V. Ex' se lembra, porque foi exaustiva
a minha demonstração ou minha fala Iniciai, mas na
parte do relatório do advogado do morto está dito
"parte do passivo". O próprio morto não cobrava pelas
Irregularidades constantes dos contratos, inclusive aiguns contratos eram em branco. Assinados em branco, perdão.
Então, na realidade, não sei Informá-lo exatamente disso. Agora, quanto às empresas terem sido
vendidas, se o valor é certo ou não, realmente não é
da minha esfera de competência profissional. Mas
Isso facilmente pode, pelos experts na área, ser
constatado.
O SR. PAULO SOUTO - Bem, pelo que ouvi,
Isso foi feito com relação a uma apuração de haveres
que foi contestada Inclusive do ponto de vista legal.
Mas acho que ar é problema do juiz. Mas foi contestada a legalidade da auditoria, da perrcla em realizar
essa apuração de haveres, que foi o que permitiu que
as empresas fossem vendidas, o que eventualmente
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pode até, enfim, determinar não sei se a nulidade
desses atos por falta de base legai.
E ai, por fim, osenhordesculpe, é uma pergunta
mais de ordem pessoal, e apenas a Iftulo de esclarecimento: o contrato do senhor como inspetor judicial
previa uma remuneração de 3% sobre o valor estimado no espólio, é isso?
O SR_ ROBERTO JORGE DINO - Isso.
O SR. PAULO SOUTO - E o senhor recebeu
esse contrato quando terminou a sua função e foi
transferido para o Conselho de Administração? Bem,
mas esse contrato não previa a sua atuação até o fim
do inventário?
O SR. ROBERTO JORGE DI NO - Como disse
a V. Ex", fui contratado como inspetor, um cargo inexistente, que foi criado. Aliás, quando fui convidado, o
próprio magistrado falou assim: "Preciso de uma aju·
da. Conheço o senhor tecnicamente, de atuação no
fórum, tenho informações sobre a sua respeitabilida·
de, quero uma ajuda e vou inventar um cargo que inexiste no Código de Processo, mas só o designarei se,
em audiência, todos, inclusive o Ministério Público,
concordarem com a sua designação". Montei currlculo, proposta e tal, fui aprovado, e o juiz, então, desig·
nou·me. A minha proposta era de 3% sobre o monte.
Era de 3%, com certeza.
O SR. PAULO SOUTO - É parece que do valor
estimado do espólio.
O SR. ROBERTO JORGE DI NO - Isso. Então,
fui aprovado e tal; fui designado. E quando ele achou
que já conhecia - pensava que conhecia - o espólio
todo, porque o espólio é o acervo de créditos e débitos, apareceram débitos posteriores, levantados,
como já disse aqui, pelo liqüidante do Banco Centrai.
Ele considerou o múnus encerrado, mas essa proposta está escrita nos autos, não envolvia a minha
atuação....
O SR. PAULO SOUTO - Não, eu não estou colocando. Eu fiz uma pergunta, só se isso envolvia a
sua atuação.
O SR. ROBERTO JORGE DINO - Não envolvia
a minha participação até o fim do processo do Inventário.
O SR. PAULO SOUTO - O senhor passou a
ser, depois, administrador, junto com a DI"'. Maria das
Graças e com o ...
O SR. ROBERTO JORGE DINO - E com o Dr.
José Roberto Lugon. Pedi ao juiz, já que ele estava
me dando o múnus, como eu não tinha formação eco·
nômico·financeira, que levasse o Dr. José Roberto
Lugon, auditor do aposentado do Tesouro, economista e contador. E pedi que indicasse a advogada do

Quinta-feira 19 21543

menor, porque eu, como gestor, teria todo dia a obrigação legal de uma prestação de conta, em face da
colega. E achei mais pragmático, embora possa ser
discutido até eticamente - não vou inadmitir essa
postura - eu pedi que indicasse advogado do menor
que era uma forma de eu não ter que perder tempo
em todo o dia estar respondendo ou estar sob a possibilidade de uma ação de prestação de contas. Dal
por que a designação de ambos foi até - e não fugi
disso, isso correu com o juiz, eu poderia mas foi até
por minha solicitação, uma por comodidade, outra
para suprir minha deficiência nesta área contábil, fiscal e financeira.
O SR. PAULO SOUTO - Enfim, só para terminar: o senhor conhece um relatório que foi feito pelo
Ministério Público?
O SR. ROBERTO JORGE DINO - Conheço.
O SR. PAULO SOUTO - E, nesse relatório, tem
uma avaliação de ativos no inicio do inventário em
R$24,6 milhões e, no fim do inventário, R$7 milhões.
Ele acha que houve o que eles chamam de uma per·
da. Não, eu não diria... Eu acho que se ... Não sei se
pode falar em prejulzo. Mas houve uma perda que
pode até ter sido justificada pelo pagamento de dlvida. Mas o que eu quero dizer que esse número, essa
avaliação de ativos é completamente diferente dos
números que foram citados aqui. Quer dizer, é diffcll.
O senhor falou alguma coisa da ordem de seis
milhões. Isso?
O SR. ROBERTO JORGE DINO - É.
O SR. PAULO SOUTO - E ai um relatório do
Ministério Pública fala em 24.
O senhor leu esse relatório? Atribui a quê? O Ministério Público errou fragorosamente. Porque eu ad·
mito até que o senhor diga que: "Olha, o advogado o
contador, o Ministério Público também, quer dizer,
participou dessa grande conspiração ai contra as
pessoas ...
O SR. ROBERTO JORGE DINO - Eu queria,
desculpe a minha...
O SR. PAULO SOUTO - Não, terminei.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) - Tem V.
Ex" a palavra, Sr. Roberto Jorge Dino.
OSR. ROBERTO JORGE DINO-Euquerialhe
dizer - desculpe·me, Sr. Presidente, mas eu queria
esclarecer uma coisa - nesse processo tem algumas
coincidências além do delegado ser primo do advogado criminalista que tocava o processo.
O SR. PAULO SOUTO - Mas ai estou falando
em Ministério Público.
O SR. ROBERTO JORGE DINO - Sim, mas eu
vou chegar lá.
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Também, na responsabilidade civil, por exemRlp, tem uma coincidência: o ilustre Promotor que
subscreve a ação de responsabilidade civil contra nós
que se lastreia no tal auto do Banco Central - eu tenho certidões em meu poder, se for de interesse,
acredito que não, porque se trata de mera coincidência, acredito - é oriundo do Banco Central, do mesmo
departamento da área do auditor. Suponho ser mera
coincidência porque eu deposito no Ministério Público
toda a respeitabilidade que a instituição possa ter.
Além do mais, esse relatório a que V. Ex' se refere foi feito em cima do tal inquérito trancado por decisão do acórdão unânime do Conselho Especial do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal ao fundamento
de dois argumentos mediante habeas corpus. Primeiro: que a perícia do próprio inquérito que rolava
entre o promotor e o delegado durante quase ou mais
cinco anos, sem denúncia, mas pesava essa espada
sobre a nossa cabeça. E a outra premissa: a perícia
nos excluía e, inobstante, esse inquérito rodava; um
só inquérito para homens de respeitabilidade, data
máxima vênia, já é Infamante.
Além disso, nós tínhamos sido julgados pelo art.
4°e 5° da Lei do Colarinho Branco; a sentença, o pedido de absolvição e a denúncia são claras quanto a
esta capitulação. Inobstantemente, esse julgamento
que abrange o que nós estávamos indiciados no tal
inquérito conduzido pelo primo do Dr. Rommel. Inobstantemente, esse inquérito trancado; e, para quem
não é do ramo, inquérito trancado corresponde à inexistência de inquérito. Tanto assim que, num trancamento de inquérito, quem decide - e é raro; quero esclarecer que é muito raro trancar por meio de habeas
corpus - quando se tranca um inquérito nessas condições, a aprovação dessa decisão determina que no
distribuidor baixe-se a anotação daquele Inquérito
contra as pessoas. Vale dizer: se V. Ex' ou qualquer
um neste momento for ao Distribuidor Criminal do
Distrito Federal - no Cível consta contra mim - não
consta nenhum processo criminal, embora trancado.
Mas o Ministério Público, ao informar - lamentavelmente tenho que dizer isso, mas está comprovado no
documento assinado por um promotor -,ao Magistrado Relator do processo, o Desembargador, informou
duas coisas: primeiro, que não Unhamos sido julgados na Justiça Federal, porque uma das teses era julgamento, já prolatado, transitado, pelo art. 5º da Lei
do Colarinho Branco. Está, nas informações do ilustre
Promotor, embora a sentença lá esteja muito clara denúncia e sentença. E que estávamos indiciados em
artigos que, se V. Ex' conferir a informação do Promotor Público para o Desembargador Relator com o
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relatório de indiciamento, vai ver que esses artigos ali
constantes não são indiciamentos que a mim e ao Dr.
José Roberto Logan alcançam.
Volto a insistir: coincidências e equivocos lamentavelmente proferidos pelo Ministério Público,
que, embora Instituição intocável e que deva ser preservada pela sua respeitabilidade e eficácia social, lamentavelmente às vezes tem algum membro, assim
como equivoquei aqui, que lá possa se equivocar.
Então, esse relatório foi feito - se V. Ex' pesquisar, vai ver - em cima deste inquérito trancado, por
determinação de um promotor cujo processo, juridicamente, nem existe. Não poderia ser usado para tal relatório. Mas se isso não invalidasse esse relatório, ele
ainda contém três graves equivocos. O primeiro equívoco é que um contador não pode por perícia, por levantamento contábil ou outra coisa, por pericia sobretudo na área criminal, subscrever a variação de bens
Imóveis, que é privativo de quem detém Inscrição no
CREA. Pela lei. Segundo, foi feito sobre um inquérito
trancado, ou seja, sobre algo que juridicamente inexistia. E, terceiro, ele colocou a mim - e foi transferido
para a advogada, ex-advogada do menor, falecida - a
casa do Lago, a título de honorários, que consta da
sentença de adjudicação, e no Cartório de Registro
de Imóvel está em nome do espólio. Se não registraram a transferência, já é outro problema.
O SR. PAULO SOUTO - O que estava ...
O SR. ROBERTO JORGE DINO - Então, este
relatório ... Outra coisa. Ele avaliou uma sala comerciai- posso subtrair pelos números, mas estão aqui os
números precisos do relatório - cujo metro quadrado .... Uma sala comercial- não é o andar - a sala comerciai do Edifício Mirafiori, salvo engano, por cinco
mil e poucos reais o metro quadrado. E não conside·
rou, nisso que chamam de pericia, o passivo. Eu não
conheço nenhuma pericia contábil financeira que não
tome em conta passivo, ou seja, dívidas do morto. Se
V. Ex' consultar, verá que não tem ai o abatimento.
Isso quem me disse foi o perito que leu o auto.
O SR. PAULO SOUTO - Poderia passar...
Estou satisfeito, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) - Relator
dado como satisfeito, pergunto ao Senador José Eduardo Dutra se quer fazer alguma indagação. Querendo fazer a indagação, concedo a palavra ao Senador
José Eduardo Dutra.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Sr. Presidente, Sr. Relator, Dr. Roberto, confesso que este
não é um caso em que eu esteja com absoluto dom inio, como em relação a outros casos que são investi-
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gados pela CPI do Judiciário. Mas, ouvindo a exposição do depoente, ficaram algumas dúvidas.
V. S' há de convir a extrema responsabilidade
da função que V. S' assumiu ao ser indicado inspetor
judicial, até porque, como foi dito por V. S·, era um
cargo que não existia, que foi criado em função da especificldade do caso. E acredito que, em sendo aceito, V. S· assumiu essa extrema responsabilidade acredito também que fizesse jus à confiança do maglstrado que o Indicou e de todas as partes.
Estava tentando aqui traçar um paralelo entre
essa situação e uma situação do mundo admlnistrativo, até em função do que V. S· disse, de que em administração não há Intervalos; quem assume se responsablliza pelo anterior. Então, não podemos comparar esse episódio com a situação de uma empresa
que comprou outra, porque a empresa que vai comprar uma outra só compra sabendo exatamente a situação da outra. Se uma empresa vai comprar uma
outra empresa e descobre que ela está insolvente e
não vale a pena comprar, não compra. Então, não se
pode fazer esse paralelo, porque não é o caso.
Socorrendo-me de pergunta do Senador Paulo
Souto, acredito que encontrei um alvo de comparação. O Senador Paulo Souto diz que, no entendimento dele, essa questão do menor deveria até ser encarada como bem público; e aI é um alvo de comparação. Admito que a situação de V. S· ficou semelhante
a de um dirigente de uma empresa estatal na mudança de um governo. Muda-se o governo para um governo de oposição ao que estava na administração, e
se Indica alguém para presidir uma empresa estatal.
Ora, avalio que a principal preocupação dessa pessoa que passou a assumir essa função, até para evitar que no futuro venha a ser responsabilizado por
atos praticados pela administração anterior, é ter, no
mais breve espaço de tempo posslvel, um diagnóstico preciso da situação daquela empresa, para ter
condições de recomendar ao governante que o Indicou o caminho que deverá ser tomado com relação
àquela empresa.
AI vem a minha primeira dúvida. V. S· diz agora,
decorridos 11 anos da sua indicação para a função de
Inspetor judicial, que, com base nos seus números,
que V. S· confia - e portanto contesta os números do
Ministério Público -, que o consórcio era Insolvente.
Ora, numa parte do seu depoimento, V. S· diz que era
insolvente porque tinha ativos da ordem de US$5 milhões, arredondando, e passivos da ordem de US$6
milhões, mas que, ao mesmo tempo, tinha patrimônio
que poderia compensar. O mais lógico, então, não
seria, em vez de administrar isso durante 10 anos, ter
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sido proposto já na ocasião que se fizesse a !Iquldação? O encontro de contas de ativos e passivos e
venda de patrimônio, em 1988, no sentido de se preservar o interesse do menor? E não durante dez anos
ficar justificando uma situação anterior, porque V. S·,
inclusive, fez referência aI às dificuldades levantadas
decorrentes do Plano Collor. O Plano Collor foi em 15
de março de 1990, mais de dois anos, portanto, da indicação de V. Ex" como Inspetor judicial.
Então, a dicotomia que me salta aos olhos é a
seguinte: ou não houve essa preocupação, no inIcio,
de ter realmente um diagnóstico preciso da situação
do espólio - talvez inclusive esses dados que V. S·
apresenta agora, de cinco e seis milhões, tenham
sido descobertos agora; e, se foi, acho que não exime
a responsabilidade, dentro da obrigação, que entendo como V. S·, de que o diagnóstico preciso da sltuação tinha que ser o mais rápidO posslvel-, ou houve e
esse diagnóstico de insolvência já foi definido naquela ocasião, portanto, com o tempo que a responsabilidade da função exigiria, e aI não se tomou a melhor
decisão, que era exatamente fazer o processo de 11quldação no sentido de preservar o Interesse do menor. E acabou tendo esses dez anos, quando V. S'
chegou a essa situação.
E aI, adentrando na terceira pergunta, quero saber o seguinte: se foi feito esse diagnóstico na ocasião, quero saber se esse diagnóstico foi informado
ao juiz, ao representante do menor, ao Ministério PÚblico, porque, com certeza, se Isso tivesse acontecido, hoje, passados os dez anos, V. S· não estaria
sendo objeto dessa denúncia.
Essa era a pergunta que eu queria fazer.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) - Tem a
palavra o Dr. Roberto Dino.
O SR. ROBERTO JORGE DINO -Ilustre Senador, antes de responder a pergunta de V. Ex·, eu gostaria de aditar mais uma parte, que, por ser de Improviso, a gente passa ...

Aquele relatório do MP a que se referiu o ilustre
Relator como vIcio Insanável como perlcia, na ordem
criminal ... V. Ex· tem alo Código de Processo Penal,
salvo engano. O Código de Processo Penal exige
que, para uma perlcla criminalmente ser válida, seja
assinada por dois peritos - expressão literal do Código de Processo Penal. Portanto, este relatório que foi
brandido aqui como a espada da verdade é absolutamente Imprestável, sob todos os ângulos, inclusive
éticos, porque é feito por determinação de um superior, para juntar nos autos da responsabilidade civil que
existe contra nós.
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Feito esse esclarecimento adicional, eu gostaria
de fazer - acho que não fui claro - uma explicação.
Quando eu disse que na Administração há uma continuidade, a continuidade é administrativa, mas não
significa continuidade contábil-financeira. Mas, na
responsabilidade, na continuidade administrativa,
nós arcamos com os atos do gestor anterior sob o
ponto de vista administrativo, não sob o ponto de vista
de responsabilidade civil, até porque a lei específica
que trata da liquidação dos entes financeiros diz que
a apuração das responsabilidades há de se fazer por
gestão - uma prova inequivoca de que a responsablIIdade não é transpassada de um gestor ao outro.
Mas, administrativamente, se o gestor passado fez
um empréstimo, eu devo arcar com essas responsabilidades, embora essas responsabilidades não sejam responsabilidade do gestor, civilmente falando.
Então, feitas essas colocações, que talvez eu
não tenha sido absolutamente claro ao explicitar - outra coisa, na comparação da minha posição com o administrador público, data maxlma venia, esta é uma
premissa que não se ajusta bem tecnicamente, sob o
ponto de vista da responsabilidade civil. Por que não
se ajusta bem essa comparação? Porque lá é bem
público, aqui ... Agora, eu gostaria de, inclusive, aproveitando a pergunta de V. Ex', que se torna oportuna,
esclarecer, como professor de Direito das Sucessões, o seguinte: quando morre o cidadão que tem
um menor herdeiro - neste caso, era um só, caso de
adjudicação -, não há que se falar em bem de menor
até a sentença que adjudica e passa a propriedade
para o menor. Até a sentença de adjudicação, o que
existe é interesses de menor, mas não bens de menor
porque ninguém tem bens antes de se lhe transferir a
propriedade. A propriedade só terá eficácia de tradlção pela sentença de adjudicação. Tem-se falado em
bem de menor, bem de menor, mas, na realidade, até
a sentença, seria interesse de menor, o que deve ser,
pela lei, tutelado tanto quanto a propriedade do menor. Sob esse ângulo, não há nenhuma diferença,
apenas essa ressalva de precisão.
A minha posição de inspetor nas minhas missões era informar ao juiz, a quem cabia a responsabiIIdade legal de proteger esses ... Não estou querendo ... Mas isso é a leI. A responsabilidade legal desses
interesses do menor é do Ministério Público, que presidiu. Feita a representação contra a Dr" Zenailde, o
órgão especifico, o conselho superior do Ministério
Público - há um nome técnico, mas é um conselho,
um órgão do Ministério Público -, julgou a atividade da
Dr" Zenailde absolutamente compatível com as suas
funções, não podendo se falar sequer em alguma
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prevaricação. Consta do relatório do promotor, baseado nas palavras do advogado do próprio menor, que
a mãe do menor era perfeitamente consciente do certo e do errado e, portanto, o menor não estava fora do
controle do pátrio poder. O que eximiria a obrigação
de vender o bem em hasta pública. Não sei se respondi a V. Ex'.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Não, de forma nenhuma. V. S' enveredou para uma discussão
técnico-jurídica que não estava na pergunta.
Quando fiz a analogia, de forma alguma, a fiz do
ponto de vista juridico. Eu procurei estabelecer uma
comparação entre a função que V. S' estava assumindo e as responsabilidades dela decorrentes e a
função de um agente público.
Já que V. S' divagou tanto, perguntarei de forma
muito objetiva. V. S' chegou hoje, 11 anos depois do
dia em que foi indicado inspetor judicial, e disse a esta
CPI que a situação do consórcio era, em números redondos, ativos, US$5 milhões; passivo, US$6 miIhões. É lógico que a decisão cabe ao juiz. Eu quero
saber quando V. S' informou ao magistrado que o indicou e que, portanto, deveria V. S' merecer a confiança dele, esse quadro?
O SR. ROBERTO JORGE DI NO - Objetivamente, esses números não estão em cima de conhecimento ou atos meus. Estão em cima de documentos
firmados pelo morto ou de atos da Receita. Enfim, esses números ...
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Não estou
colocando em questão a veracidade dos números.
Veja bem: V. S' vem para cá e contesta, desqualifica um laudo do Ministério Público. A título de
parênteses, eu não gosto muito quando a pessoa já
inicia o processo desqualificando. É lógico que tem
de se levar em consideração a índole dos acusadores. Eu não gosto muito - é claro que essa é uma estratégia de cada um - de alguém que, acusado de
algo, ao invés de se preocupar em demonstrar que
ele está correto, já inicia o processo tendo como principal preocupação desqualificar o acusador. O exempio mais puro e acabado, desse tipo de ato, nesta CPI
foi o Nicolau, que começou com essa estratégia. Depois foi provado que, Independentemente das acusações contra o acusador serem verdadeiras ou não, o
fato é que as acusações contra o acusado eram verdadeiras.
Fechando o parênteses: V. S' vem aqui e apresenta números, 5 e 6 milhões, que segundo V.S· estão nos documentos e que no seu entendimento são
os corretos. Contesta o laudo do Ministério Público
como eqUivocado, usando a questão jurfdica. Não
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contestou do ponto de vista técnico, mas também não
quero entrar nessa seara.
A pergunta clara é a seguinte: V. S', como inspetor judicial, como homem indicado por um magistrado para ter essa responsabilidade num caso de tal
especificidade que justificou a criação de um cargo
não-existente na legislação - o de inspetor judicial -,
quando foi, em que momento, quanto tempo depois
V. S' conhecia o espólio? Quanto tempo depois V. S'
chegou a esses números e quando foi que informou
esses números ao magistrado que o nomeou?
O SR. ROBERTO JORGE DINO - V. Ex' tem
uma proposta, aliás tem uma ata do juizo que autoriza
a venda do consórcio. Nesse momento que se comunicou ao juizo, e eu não era mais inspetor, era gestor,
e o Plano Collor quando foi editado eu já era gestor e
não inspetor, nós comunicamos a inviabilidade de
prosseguir na gestão...
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Quando foi
Isso? Para mim é importante a questão das datas.
O SR. ROBERTO JORGE DINO- Data maxlma
venla esta data, existe a ata, a ata da primeira audlência ou da audiência de autorização de venda do
consórcio está no inventário...
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - V. S' já era
gestor?
O SR. ROBERTO JORGE DINO- Eu já era gestoro
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA- Eu quero que
fique registrado, independentemente da ...
OSR. ROBERTO JORGE DINO - Eu já era
gestor e quero dizer a V. Ex' que não se conseguiu
separar as contas, inclusive dos liquidantes do Banco
Central, porque a dificuldade é absolutamente enorme. Agora, quando o juiz me convidou - talvez ai eu
consiga esclarecer alguma parte da sua primeira pergunta -, ele disse: olha, eu tenho conselhos de colega
para liquidar, mandar isso para a liquidação, mas eu
não me sinto magistrado se não salvar alguma coisa
para este menor e para Isso eu precisaria da sua colaboração. Conheço o seu trabalho, tenho Informações
da sua respeitabilidade. Leia o processo e veja. Eu,
então, aceitei esse encargo que até me prejudicou na
carreira funcionai, porque suspendi contrato de trabalho.
Portanto, se nós ali liquidássemos, realmente pergunta, com uma afirmativa de V. Ex' - eu aqui não
estaria, com certeza absoluta.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Eu quero registrar que eu não estou nem fazendo a afirmação de
que era melhor liquidar ou não. Eu estou me fiando
naquilo que foi dito aqui. O que me surpreende é que
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V. S' foi nomeado inspetor judicial- não sei por quanto tempo, até queria ver essas datas - e depois aceita
ser gestor sem saber e sem conhecer a realidade do
espólio. Pelo que estou vendo esses números referentes à situação de 1987 só foram descobertos por
V. S' dez anos depois?
O SR. ROBERTO JORGE DINO - Ex', não foram por mim ...
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Esses números só chegaram ao conhecimento de V. S•... Eu
quero que fique bem clara a minha dúvida com relação ao procedimento. Volto a insistir no paralelo que
fiz e não no problema juridico. V. S' assume um cargo
de inspetor judicial, um cargo que, como V. S' mesmo
disse, não existe mas foi criado em função da especificidade da situação. Devo dizer que em função da
responsabilidade desse cargo que V. S' assumiu,
como eu já disse, acho que o que eu faria é ter, no
menor espaço de tempo possivel, um diagnóstico
preciso da situação do espólio. Pelo que vejo, Isso
não aconteceu, porque V. S' deixou de ser inspetor
judicial sem saber a situação do espólio. Passou a ser
gestor, e dez anos depois é que se descobre que, na
ocasião, o espólio era Insolvente. Só para concluir,
não é questão de culpabilidade de ninguém, mas
acho que V. S' não pode reclamar de, nesses dez
anos, estar sendo atacado, porque V. S' acabou dando margem para isso em função dessa seqüência, talvez de omissão. Enfim, não quero fazer nenhuma
acusação de má-fé, mas pelo menos disse porque.
Não me passa pela cabeça que V. S' tenha aceitado
deixar a posição de inspetor judicial para gestor sem
saber a situação do espólio ou então tendo conhecimento de que ele era insolvente. Eu fiz um comentário. V. S' fica à vontade.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) - V. S'
quer fazer mais algum comentário?
O SR. ROBERTO JORGE DI NO - Eu só queria
comentar que, na realidade, quando V. Ex' afirmou
que assim não procederia, nós caimos naquele terreno juridico da gestão administrativa, onde já me reportei à dificuldade de se estabelecer qual é o melhor
procedimento. De qualquer sorte, o próprio Juiz tinha,
não em números, a noção de que o espólio estava em
situação de Insolvência, tanto assim que, por indicação do próprio Secretário da Receita, não sei se realmente o Secretário, mas um homem gestor da Receita em Brasflia e seu assessor substituto, confirmaram
em depoimento pessoal que propuseram, mais de
uma vez, ao juiz, a liquidação do consórcio. Portanto,
já se tinha idéia da situação dificil que era aquele (?),
mas, em números absolutos, ninguém tinha ... Tanto
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assim que a gente se rastreia em autos da Receita e
se V. Ex' inquirir algum auditor desses. ele vai dizer
que trabalhou por amostragem e não pode definir números exatos. Além do mais, a minha formação é jurídica. Eu, portanto, só poderia informar ao juiz as providências e cautelas muito mais de ordem juridica do
que contábil, financeira. Tanto que quando fui para
gestor levei uma pessoa especffica, especializada no
campo financeiro, contábil e de auditoria fiscal.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) - Consulto ao Relator, Paulo Souto, se S. Ex' tem mais alguma indagação.
O SR. PAULO SOUTO - Não, eu só queria fazer dois esclarecimentos finais sobre fatos a que me
referi aqui, para que não pensem que foram afirmações sem fundamento. Quando falei em contas bancárias, quer dizer, o estilo bancário de um dos diretores, já que estou me referindo, vou ter que falar para
que não fique nenhuma suspeita sobre outros. Por
exemplo, o Sr. Ubirajara Barros Teixeira, que fazia
parte da primeira gestão, numa conta pessoal dele,
isso ficou confirmado com o Banco, que era uma conta pessoal, embora nos recibos constasse Consórcio
Naclonalltapemirim, assinada por ele, e pelos pagamentos referiam-se, basicamente, ao que tudo indica,
a despesas pessoais. Estou só fazendo essa afirmação, vamos verificar isso, nessa conta pessoal, que
confirmamos junto ao Banco que seria uma conta
pessoal, estão depositados, enfim, pagamentos dos
consorciados. Estou só referindo isso. Não estou ainda fazendo uma afirmação peremptória. Fiz apenas
um esclarecimento para que não pairem dúvidas sobre outras pessoas que eventualmente também são
administradores. Espero até que o Sr. Ubirajara Barros Teixeira nos esclareça sobre esse assunto, até
porque, se isso não for como estamos imaginando,
para que possamos inclusive corrigir, eventualmente,
essa informação.
Fico preocupado porque se esse procedimento
for assim e se ele foi comum na administração do consórcio não teria emoresa que pudesse resistir. Esse é
.
o primeiro problema.
segundo problema é uma pergunta que faço
ao senhor. No relatório da Comissão de Inquérito aqui
existem informações sobre espécie de prestação de
contas, sem registro contábil e destinação certa, a Utulo de adiantamento que o senhor teria recebido e
devolvido depois de nove meses, enfim, em valores
históricos etc. Isso é verdade? A quê se destinavam
os adiantamentos? Era essa lima forma comum na
empresa ou não tem nada disso? Isso foi inventado
pela Comissão, etc.?

o
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O SR. ROBERTO JORGE DINO - Não foi Inventado pela Comissão, esse fato existiu e vou esclarecer em que circunstância.
Quando assumimos o consórcio havia uma pendência considerável de veiculos. Não sei dizer o número, mas sei que os gestores entregaram mais de
dois mil bens. Agora, posso dizer a V. Ex' o seguinte:
quando assumimos e que levantamos, diante daquilo
de que dispúnhamos contabilmente e com registros,
propusemos aquele plano, a que já me referi e precisávamos começar a entregar bens, independentemente da Implementação do plano. Só que, na época
do Plano Collor, houve uma retração no mercado e
aquele sério problema do ágio para receber carros - o
que aliás aconteceu no plano anterior, não sei o nome
usado - e ai o mercado só entregava mediante ágio,
mas consórcio não se responsabiliza ou não cobra os
tais ágios de mercado calculado em valor de tabela,
de preço das concessionárias. Fora esse negócio de
consórcio, de ágio seja um negócio extremamente
confuso. Teve gente que ... Então o que faziamos
para poder entregar os bens? Retirávamos, e ai ele
só sabe desse dinheiro porque mandamos registrar
contabilmente, está registrado contabllmente, o diretor retirava em nome - tem nome contábil - para suprimento de fundo, se não me engano - mas está registrado na rubrica própria - para comprovação posterior. E com esse dinheiro faziamos os negócios ~
isso já está comprovado documentalmente na ação
de responsabilidade civil, porque esse assunto lá já
foi abordado, porque isso está constando no relatório
do Banco Central- então se comprava na Bolsa, perdão, na tal "Boca" de São Paulo. Não tinha operação
nem com cheque, até porque a empresa não tinha
muita credibilidade no mercado em função das próprias pendências. Então, retirávamos e dávamos o sinal
para o cidadão me mandar o carro, que vinha via rodoviária, e para não ter problema os despachantes de
São Paulo mandavam por melo seguro de quem pudesse conduzir isso e ... , uma coisa negociai, e na realidade quando aqui chegava, isso demandava cinco,
seis dias, pagávamos integral e ele restitufa aquele ... ,
era tipo um caixa rotativo. E quando fui sair da gestão
devolvi. Agora, o Banco Central admite que eu devesse devolver, com correção monetária e juros, uma coisa que eu utilizava na administração e no beneffclo
da própria empresa para as entregas dos bens. Ai é
uma afirmativa que o Banco Central toma, mas a finalidade já está lá comprovada e justificada documentalmente essa situação. Tem declaração Inclusive de
empresas que nos forneciam veiculos.
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Era para Isso que estava registrado esse dinheiro em meu nome. Ficava no cofre da empresa. Não
transitava nem estava em conta bancária minha. De
jeito alguml
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) - Muito
obrigado.
Não havendo qualquer Senador que queira fazer perguntas, esta Presidência agradece ao Dr. Roberto Dlno, que aqui veio acompanhado por seus advogados, Dr. José Maria Pereira e Amaro Carlos da
Rocha Senna.
Reitero os agradecimentos pelos depoimentos
prestados a esta Comissão.
O SR. ROBERTO JORGE DINO - Gostaria de
passar às mãos de V. Ex., com vista ao Relator e aos
demais Senadores, um relatório detalhado, com números que não são feitos por mim, e os documentos.
Pela quantidade, nos os dividimos em volumes. Todos os documentos ar citados constam do volume 11,
de 38 a 61, para facilitar a pesquisa desta Comissão.
O SR. PAULO SOUTO - Todos esses que V. S.
apresentou constam do processo de inventário?
O SR. ROBERTO JORGE DINO _ Não. Há um,
Inclusive, que foi levantado por liquidantes do Banco
Central. É coisa bem posterior. Se não me engano,
posterior até à adjudicação dos bens da sentença.
Alguns constam.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) _ V. S.
pode ter certeza de que essa documentação será distribulda a todos os membros da Comissão a partir do
Sr. Relator.
Antes de encerrar a reunião, esta Presidência
comunica que a oitiva do Dr. Rommel Parreira Corrêa, que seria realizada hoje, ficará adiada para a pró·
xima segunda-feira, às 18h. Para confirmar a pauta
da próxima semana, esta Presidência, segunda-feira,
dia 09/08, ouvirá o Dr. José Maria de Melo Porto,.
Ex-Presidente do TRT do Rio de Janeiro, às 15h.
Logo após, às 18h, o Dr. Rommel Parreira Corrêa. No
dia 10, às 17h, ouviremos o Desembargador Asdrúbal
Zola Vasquez Cruxên. No dia 11 de agosto, às 17h, o
Juiz Luiz Beethoven, ex-Juiz da Vara de Infância a
Adolescência de Jundlar, São Paulo.
Esta Presidência agradece e dá como encerra·
da a presente reunião.
(Levanta-se a reunião às 16h59min.)

Ata da 38! Reunião, Realizada em 9-8-1999
Aos nove dias do mês de agosto do ano de mil
novecentos e noventa e nove, às quinze horas e
dez minutos, na sala 02 da ala Senador Nilo Coelho,
reúnem-se os Senhores Senadores Ramez Tebet,
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Paulo Souto, Carlos Wilson, Jefferson Peres, Djalrna
Bessa, Geraldo Allhoff e Maguito Vilela, membros
da Comissão Parlamentar de Inquérito "destinada a
apurar, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, fatos
do conhecimento do Congresso Nacional, e outros
divulgados pela imprensa, contendo denúncias coneretas a respeito da existência de irregularidades
praticadas por integrantes de Tribunais Superiores,
de Tribunais Regionais, e de Tribunais de Justiça".
Presentes também, os Senhores Senadores Agnelo
Alves e Blairo Borges Maggi. Havendo número regimental o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos dispensando a leitura da ata da reunião anterior, que é dada como aprovada. O Senhor Presidente determina à Secretaria que faça entrar no recinto da reunião o depoente, Juiz José Maria de
Mello Porto, convidando-o a tornar assento à Mesa
dos Trabalhos. Após a qualificação do depoente, o
Presidente concede a palavra ao Or. Mello Pano
que se faz acompanhar de seus assessores, Sr.
Eduardo de Bastos Sales e Antonio Carlos Borges.
A seguir, fizeram uso da palavra os Senadores Carlos Wilson, Jefferson Peres, Paulo Souto, Geraldo
Allhorf e outros. O Senhor Presidente requer oralmente que se oficialize à Universidade de Campinas
- UNICAMP, no sentido de reiterar via FAX, a solicitação de envio, com a maior brevidade posslvel, do
resultado da perlcia contida no Inquérito nO 168
(95/0018981-0). Não havendo mais oradores inscritos e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declara encerrada a presente reunião e, para
constar, eu, Oulcidia Ramos CalMo, Secretária da
Comissão, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e irá à
publicação, juntamente com o acompanhamento taquigráfico, que faz parte integrante da presente ata.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Declaro
aberta a 38' reunião desta Comissão Parlamentar de
Inquérito.
Indago do Plenário se considera necessária a
leitura da ata da última reunião ou se podemos proceder como das vezes anteriores.
O SR. JEFFERSON PÉRES - Sr. Presidente,
peço dispensa da leitura da ata.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - O Senador Jefferson Péras pede dispensa leitura da ata.
Consulto o Plenário sobre o pedido. (Pausa)
Aprovado.
Em votação a ata da 38' Reunião, realizada em
5 de agosto de 1999. (Pausa).
Aprovada por unanimidade.
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Sobre a mesa. expedientes recebidos. que passo a ler: otrcio da Senadora Luzia Toledo. comunicando a ·impossibilldade de estar presente à reunião de
hoje. 9 de agosto; otrcio do Senador Luiz Estevão ao
Presidente desta Comissão. solicitando correções
em notas taquigráficas. apenas correção em notas taquigráficas. com referência ao seu depoimento - vou
passá-lo ao Relator. para a devida leitura. e depois
aos demais membros da Comissão. uma vez que se
trata de simples correção; ofício do Senador Bello
Parga. Presidente da CPI do Sistema Financeiro. já
com autorização da Presidência. em que solicita cópia dos depoimentos aqui prestados referentes aos
casos Encol e Banco do Brasil. o qual também já foi
autorizado; carta do eminente Senador Romeu Tuma.
alertando esta Comissão para a existência de uma
sucessão de escãndalos oriundos especialmente de
desapropriação de terras para a preservação do melo
ambiente. noticiados com insistência pela imprensa
do Estado de São Paulo. o que está sendo chamado
de indústria das Indenizações - esse requerimento
recebeu despacho de encaminhamento ao eminente
Senador Paulo Souto. com conhecimento que agora
é dado aos demais integrantes da CPI; otrclo da Firma Esportes Rio Operadora de Turismo LIda .• solicitando cópias daquilo que existe a seu respeito com
referência ao caso da Paraíba. também autorizado
pela Presidência por ser matéria constitucional; relatório de diligências executadas pelos assessores do
Senado da República no Banco Bamerindus. Unibanco. Banco Bilbao. Banco BND S.. A. Banco Industrial e
Comercial S. A.. bem como o relatório das oitivas de
beneficiários de cheques da chamada Operação do
Panamá. com o despacho da Presidência encaminhando ao eminente Relator e. por meio desta leitura.
dando conhecimento aos membros da Comissão.
Temos em mãos expedientes do Sr. Antônio de
Pádua Pereira Leite. que já depôs aqui. com referência ao TRT da Paraíba. em que comunica uma série
de ações inclusive ação popular. denúncias apresentadas lá no Estado da Paraíba. em razão de fatos
ocorridos nesta CPI. que recebeu da Presidência
despachos mandando que fosse juntado aos autos
tudo que se refere ao TRT da Paraíba. E. caso os Srs.
Senadores queiram perpassar os olhos ou tomar conhecimento. a Secretaria fornecerá o expediente. a
fim de ser calmamente lido por todos os Srs. Senadores.
Expediente também do Senador Eduardo Matarazzo Suplicy. encaminhando uma série de denúncias que recebera no seu gabinete. datados do mês de
junho. mas recebidos pela Secretaria e pela Presi-
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dêncla em data de hoje. 9 de agosto. e todos eles
despachados ao Senador Paulo Souto para a sua primeira análise.
Quero também cumprir o dever de comunicar
aos membros da nossa Comissão que o Desembargador Asdrubal 20la Vasquez Cruxên endereçou pedido de habeas corpus com pedido de liminar ao Supremo Tribunal Federal. remédio heróico esse que foi
distribuído ao eminente Ministro Octavio Gallotti. e
que recebeu de S. Ex' o deferimento da liminar a fim
de que o Exmº. Sr. Asdrubal 20la Vasquez Cruxên
não compareça em data que fora previamente acertada com ele a esta Comissão. atendendo ao convite
formulado para que ele comparecesse aqui amanhã.
às 10 horas da manhã. Portanto. não haverá o expediente de manhã.
Quero. outrossim. Srs. Senadores. tecer. porque entendo do meu dever. e a minha consciência indica que o faça. algumas considerações. não só com
referência ao pedido de habeas corpus, como também do despacho concessivo da medida liminar prolatada pelo Ministro Octavlo Gallo"i. É que nesse pedido de habeas corpus o paciente - desembargador
- afirma que. por ocasião da instalação da CPI do Judiciário. teve o seu nome envolvido em acusações
sórdidas. com a versão de que ele teria. no exercício
da Magistratura de primeiro grau. colaborado para a
dilapidação das heranças deixadas por Washington
Luiz Nominato e por Jair Naves. Quero aqui esclarecer aos Srs. Desembargadores e à opinião pública
deste País que não foi a CPI que envolveu o seu
nome na matéria noticiada. O Item I desse habeas
corpus positivamente não corresponde à realidade.
vez que. conforme ele mesmo afirma mais à frente do
seu habeas corpus, a imprensa deste País. principalmente a imprensa de Brasília e a imprensa nacional. muito antes da instalação da CPI. já fizeram divulgações dos fatos hoje tratados aqui na nossa CPI. Todavia. é preciso acrescentar e deixar bem claro que.
no nosso entendimento - e isso não Impede que comentemos esse assunto -. uma decisão deve ser comentada sim. ainda que deva ser cumprida. como
será. mas ela pode e deve ser comentada.
Diz ele aqui: "Não obstante a inconsistência dos
fatos. o passado límpido e digno do Magistrado. a Informação noticiada pela Imprensa ...... o que demonstra que não é esta CPI que colocou o nome do Desembargador Cruxên no noticiário nacional. mas apenas aprovou diligência. visando tomar o depoimento
do paciente. com data prevista para o próximo dia 10.
conforme se vê na carta-convite.
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Srs. Relatores, Srs. Senadores, quem convida
não obriga. Fizemos um convite, e a Secretaria da
Comissão manteve contatos com a assessoria do referido desembargador. Portanto, o teor do habeas
corpus demonstra que não havia perigo nenhum.
Se ele foi convidado, não precisava entrara com habeas corpus. Ele viria ou não, porque a CPI ainda
não procedeu ao ato de intimação, e não vai fazê-lo
agora, em razão do habeas corpus impetrado por
ele.
Ele mesmo afirma que a imprensa transformou
um juiz em vilão e os herdeiros, em vitimas. Ele mesmo confessa que é a imprensa e não a nossa CPI
quem o está coagindo sob qualquer forma.
Srs. Senadores, é com tristeza que recebemos
um habeas corpus dessa natureza. A sociedade brasileira está em prOfunda transformação, pois deseja
as coisas transparentes, claras. E ninguém está acima do bem ou do mal. Se um juiz não deve, se não
praticou algo que desabone sua conduta _ e esta CPI
até agora não afirmou nada contra o desembargador
_, pode permitir que a CPI investigue fatos, administrativamente. Está na hora de afirmarmos categoricamente que é preciso, na reforma do Poder Judiciário,
que as coisas fiquem absolutamente claras e que ninguém possa ficar acima do bem e do mal.
O habeas corpus despachado pelo eminente
Ministro Francisco Gallotti, homem de invejável cultura, diz que o desembargador não pode ser perquirida
sobre questões judiciais. Ele, como desembargador,
se o quisesse, poderia estar presente. Se por acaso
alguma pergunta dissesse respeito ao seu livre convencimento como juiz, ninguém melhor do que ele,
hoje desembargador, para aquilatar e dizer à nossa
CPI que aquilo fazia parte do seu convencimento de
juiz e que, portanto, a lei não lhe obriga a falar. Ele
pode ser investigado administrativamente, conforme
a reiterada Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Sentença judicial é um documento público. Dizem que não devemos discutir sentença judicial, mas
cumpri-Ia. A parte final é verdadeira, mas podemos,
sim, discutir uma sentença judicial, tanto nos autos
como fora dele. É indiscutivel que, em obediência ao
principio da harmonia e da independência dos Poderes, uma sentença judicial deva ser cumprida. Quem
com ela não se conformar deve recorrer, tal qual vamos fazer, agravando ou interpondo recurso dessa
medida liminar.
Por outro lado, se o Código de Processo Civil
admite a ação rescisória em casos em que, por exempio, a sentença for dada por prevaricação, concussão

Quinta-feira 19 21551

ou corrupção do juiz, é evidente que esta CPI tem que
analisar em que condições, se houve, se há indiclos,
se há noticias, se o assunto foi amplamente divulgado pela imprensa e durante vários anos, se o Desembargador publicou uma nota oficiai à imprensa. Eu
acho que a CPI e qualquer CPI deve realmente investigar as circunstãnclas que rodearam aquele ato
praticado por determinado juiz. Não se trata, portanto,
de entrar no mérito da sentença, do convencimento
do juiz, mas, às vezes e eu não digo que seja o caso,
de analisar em que circunstâncias ela foi prolatada. E
custa-me acreditar, depois de esta CPI ter ouvido cerca de 11 magistrados, e estar aqui, na sala, à espera
o décimo segundo magistrado para ser ouvido, que
não se queira atender a um convite para esclarecimento de fatos. Foi um convite; não foi uma convocação ou uma intimação que foi feita ao eminente Desembargador, isso temos que deixar claro no agravo.
E quem convida não obriga. Podemos é tomar, depois desse habeas corpus, alguma atitude, caso saiamos vencedor na pugna do habeas corpus. Mas, por
hora, a CPI tem que declarar que ela não intimou, não
convocou, ela fez um convite. E quem convida, positivamente, não obriga. Quem se sentiu, vamos supor,
intimado ou convocado foi o próprio Desembargador.
O fato é que a coisa está atingindo em cheio, a meu
ver, os trabalhos desta Comissão Parlamentar de
Inquérito.
Cumpria e cumpre-me como Presidente fazer
este relato, porque a CPI, data venla, ao contrário do
que muitos pensavam, longe de criar um conflito de
poderes, está procurando jogar luzes não só no sentido de moralizar todas as instituições, inclusive o Poder Judiciário, maculado numa parte pequena, mas
positivamente maculado. E aí não é numa parcela pequena; é naquilo que toda a sociedade está sentindo:
na sua morosidade para resolver os conflitos. Está ai
andando uma reforma do Poder Judiciário, e esta CPI
tem por obrigação apresentar uma agenda positiva,
inclusive tomando, por exemplo, esse habeas corpus, Srs. Senadores, esses outros habeas corpus
que estão nos atingindo. Porque não é possivel que
as coisas contra um magistrado tenham que correr, a
meu ver, em segredo de justiça. Por quê? Por que é
que, para apreciar um caso, se um membro do Poder
Judiciário deve ou não responder a um processo perante os seus pares, isso tem que correr em segredo
de justiça? Para preservar sua honra? Para preservar
a sua dignidade? E os outros cidadãos, como é que ficam? Por que temos que publicar só, no caso de punição de magistrado, como diz a Lei Orgânica da Magistratura, a conclusão de uma sentença, e não pode-
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mos conhecer a sua Integra? Por quê? Se ela concluiu contra o Magistrado, pelo seu afastamento, por que
só a ordem "Afaste-se o Magistrado", sem se dizer a
razão do afastamento? Volto a repetir: penso que estamos vivendo numa sociedade cada vez mais transparente, e não é posslvel mais escondermos fatos da
sociedade. Esse é o entendimento, essa é a colaboração que devemos apresentar por ocasião da reforma do Poder Judiciário. Considero isso de suma Importâncla.
Termino citando Pontes de Miranda quanto à
classificação da CPI. Ele diz que uma de suas caracterlsticas alternativas é a possibilidade de ser preliminar à atividade legislativa. Isso é uma preliminar de
uma atividade legislativa muito importante que estamos fazendo, qual seja, a reforma do Poder Judiciário, que a Nação inteira está esperando que cumpramos.
Lamento profundamente uma decisão que '.emos de cumprir. Vamos cumprir, mas vamos dela recorrer. Que as minhas palavras não sejam Interpretadas contra o Poder Judiciário, mas sejam interpretadas pelos fatos que estão acontecendo. Todos conhecem a minha vida, todos conhecem meu profundo
apreço ao Poder Judiciário. Rendo e tributo minhas
homenagens ao gabarito do Supremo Tribunal Federal, inclusive do prolator dessa liminar, o eminente MInlstro Francisco Gallotti; mas dela cabe recurso, porque aqui há um simples mortal como eu, que passou
alguns anos advogando e tem o direito de discordar
dele, de dizer que essa liminar não podia se concedlda.
Seria muito bom que o Desembargador estivesse aqui e pudesse se defender, porque assim não haveria nenhum sensacionalismo. A imprensa, multo
antes da CPI, já se manifestou. E a CPI tem se manifestado aqui, no nosso entendimento, com equllfbrio,
com serenidade, porém com energia. Afinal de contas, trata-se de um rumoroso caso, em que a herança
de um menor está em jogo, discutido pela imprensa
do Pais inteiro há muito tempo. Contudo, esse caso
não pode ser discutido pelo próprio juiz que, tendo a
oportunidade que esta CPI lhe oferece, sob o manto
de um remédio heróico como o habeas corpus, consegue a liminar e portanto não estará aqui amanhã
para que a Nação possa ouvir dele a explicação que
ele diz ter dado em nota publicada à imprensa.
Seria muito melhor que ele respondesse às nossas perguntas, mas assim não vai ocorrer, Srs. Senadores. Já determinamos que, dentro da lei, a Consultoria prepare o recurso cablvel. E formulamos votos
para que outros membros que sejam convidados pela
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CPI, antes de serem Intimados na forma da lei, atendam ao nosso chamamento, como o fizeram 11 Magistrados-e o 12· já está ali à nossa espera -, porque
outro objetivo não temos senão o de contribuir para o
-aperfeiçoamento das instituições, digam o que disserem. E quando digo isso, damos a mão à palmatóriaestou falando demais, mas é um desabafo: estamos
cuidando de retirar nossa imunidade parlamentar. Já
era tempo, já deviam os ter feito isso para os crimes
comuns. a Senado já aprovou o projeto, e ele está na
Câmara. Há tempo, portanto, de se retirarem qualsquer privilégios deste Pais, dos três Poderes, seja do
Executivo, do Legislativo ou do Judiciário.
Volto a repetir: não é posslvel que a condenação de um Senador seja secreta; a conclusão não é
secreta. A conclusão da condenação do Presidente
da República não é secreta; toma-se conhecimento
de tudo, do porquê se afastou tal pessoa, por que
teve seu mandato cassado. E, no caso do juiz ser
condenado - Isso está na Loman -, o Diário Oficiai
só publica o resultado. a resto fica lá, em segredo de
Justiça. Não me parece justo, Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. Senadores.
Era o que eu tinha a dizer.
O SR. JEFFERSON PÉRES - Sr. Presidente,
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Concedo
a palavra, pela ordem, ao Senador Jefferson Péres.
Eu quero fazer uma retificação antes. Por um
lapso, citei o Ministro como sendo o Ministro Francisco Gallotti. Se o Ministro estiver me ouvindo, peço
multas desculpas, embora, ao falar em Francisco
Gallotti, creio também que não ofendi ninguém. Mas,
na verdade, a ordem foi emanada pelo Ministro actavlo Gallottl.
O SR. JEFFERSON PÉRES - Sr. Presidente,
congratulo-me com V. Ex' por haver atualizado o velho aforismo, que não é mais "sentença judicial, não
se discute, cumpre-se", mas, sim, modernamente,
"decisão judicial se cumpre, mas se discute".
Creio que é Irrelevante, a esta altura, o comparecimento do Desembargador Cruxên, até porque,
moralmente, ele já se autocondenou, ao se escudar
num habeas corpus para deixar de cumprir o dever de
prestar esclarecimentos ao Congresso e à sociedade
brasileira.
Embora me pareça desnecessária a presença
dele, creio que V. Ex' faz muito bem em recorrer do
despacho do Ministro Gallolti, em defesa, Sr. Presldente, não apenas dos poderes desta CPI; mais do
que Isso: ao recorrer, estamos agindo em defesa das
Instituições brasileiras, Sr. Presidente. Preocupa-me
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muito que, na marcha em que estamos indo, na direção em que estamos indo, a desmoralização dos Poderes neste Pais leve ao surgimento de um êmulo do
Coronel Hugo Chavez e amanhã não se convoque
uma Constituinte, com apoio, talvez, da maioria esmagadora do povo brasileiro, para dissolver o Congresso e a cúpula do Poder Judiciário. Não queremos
isto e é por isto que devemos recorrer, porque ainda
confio no pronunciamento final do Supremo Tribunal
Federal.
Meus parabéns, Sr. Presidente.
O SR_ PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Agradeço a manifestação de solidariedade do Senador Jefferson Péres.
Concedo a palavra ao Senador Djalma Bessa.
O SR_ DJALMA BESSA - Sr. Presidente, eu
também quero manifestar a minha solidariedade a V.
Ex'. Entretanto, discordo de algumas partes da declaração de V. Ex'. Creio que a comissão deve ficar calma, serena, tranqüila, sossegada, pelo acerto dos
seus trabalhos. Atentem para o seguinte: os fatos que
desabonaram a conduta do Desembargador Cruxên
não foram narrados nem testemunhados por qualquer membro da comissão. Foram advogados, peritos, juizes, que vieram a esta comissão e formularam
as denúncias contra o Desembargador.
Já pensou V. Ex' se a Comissão não abrisse as
suas portas para que o Desembargador Cruxên tivesse oportunidade de se manifestar? Isso é que seria
triste, porque a Comissão não teria dado a S. Ex' a
oportunidade de defender-se. Ele ficaria sem essa tribuna para a sua defesa ampla, assegurada pela
Constituição. Ele preferiu outro caminho. O problema
é dele.
A Comissão cumpriu a sua parte. No convite
que fez, permitiu que o Desembargador cumprisse a
parte dele. Penso que o Ministro Octavio Gailotti'
acertou, porque a vinda a esta Comissão não é interesse dela, mas sim do Desembargador. V. Ex' sabe,
como Presidente da Casa, que juizes e desembargadores vieram aqui, a pedido, porque se sentiram ofendidos e pretenderam a tribuna desta Comissão para a
sua defesa. Certíssimo. Correto. Tudo bem. De maneira que a ausência do Desembargador em nada
prejudica o trabalho da Comissão, porque todos os
fatos narrados estão gravados, estão escritos.
Em matéria de fato, está tudo já praticamente
definido. Portanto, é natural que o Ministro tenha raciocinado - releve-me chegar a tanto - nos seguintes
termos: se a defesa compete ao Desembargador Cruxên e ele declina, desiste da sua defesa, muito bem.
Ele não está em posição de réu, e nem veio aqui
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como réu, mas o próprio réu, que é acusado, tem direito ao silêncio. Não está obrigado a fazer confissão.
Ele poderá fazer ou não. E no próprio Código de Processo tem isso. O que foi que aconteceu? O Desembargador foi mais longe. Poderia ter vindo e silenciado em alguns aspectos, mas considerou que era pouco e era preferível não vir. Ele deve ter a sua vontade
atendida, porque isso não prejudica a Comissão e poderá prejudicá-lo.
Ocorre também que a Comissão não entrou na
apreciação de problemas judiciais. Limitou-se, e
tem-se limitado, à apuração de fatos. Não se procuraria saber do Desembargador porque ele deu a sentença de uma maneira ou de outra, qual o respaldo jurídico, em que se baseou legalmente, nada disso. O
que se procuraria saber é se realmente S. Ex' ameaçou a mãe do menor para que ela desistisse de um
advogado, que esteve aqui - um senhor idôneo e que
exerce a advocacia há muitos anos - e contou que
desistiu de ser advogado da mãe do menor porque o
Desembargador ameaçou a mãe de retirar-lhe o pátrio poder. O que é isso? É problema judicial? Não, é
um fato, como tantos outros que foram aqui narrados.
De maneira que a Comissão continua com o seu trabalho, não tem necessidade de se aborrecer, o problema da omissão é dele e vai-se para aquela velha
sentença de que "quem cala consente". O silêncio é
uma manifestação da vontade, e a ausência é uma
manifestação da vontade maior ainda.
V. Ex' tem, portanto, a nossa solidariedade, o
nosso apoio e penso que não precisa nem recorrer,
porque isso em nada vai prejudicar o trabalho da Comissão. Vai prejudicar, sim, o conceito, a versão do
que consta em tudo que foi apurado, de que, com a
sua vinda, o Desembargador teria oportunidade de
dar a sua versão. V. Ex', portanto, tem o nosso apolo,
a nossa solidariedade. E é justo que a Comissão credite a V. Ex' a retidão dos seus trabalhos. Isso é importante. Vamos prosseguir porque não é esse incidente, essa pedra no meio do caminho que atrapalhará nossos trabalhos e atividades. Hipoteco solidariedade e parabenizo V. Ex' nessa ocasião.

O SR_ PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Senador
Djalma Bessa, resolvi recorrer porque, como bem salientou o Senador Jefferson Péres, trata-se de uma
prerrogativa de uma Comissão Parlamentar de Inquérito. A meu ver, fez-se um juizo de que entrariamos no
mérito de uma decisão judicial. Podemos apreciar circunstâncias em que essa decisão jUdicial se deu se tivermos indícios, senão ficaria a "intocabilldade" de
um magistrado. Depois, tenho de defender o principio
da harmonia entre os Poderes. Nenhum desses jui-
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zes que aqui compareceram foram por nós convocados, notificados, Intimados, seja qual for o nome que
se queira dar. Tudo foi combinado por telefone. Tratou-se de convite. Quem convida não obriga. Se déssemos outro passo, no caso dele ou de outros, tudo
bem. Mas isso é uma presunção, uma hipótese. Não
havia, então, aquele perigo na demora a que se referiu o desembargador impetrante do habeas corpus.
Nós o convidamos. Bastava ele ter dito que, convidado, não viria e que deverlamos entender que ele tem
foro. Assim, tomaríamos uma atitude. Ele está sendo
acusado de questão administrativa e não por nós.
Não tomamos nenhuma medida contra ele. Ele foi
acusado pela imprensa multo antes de sê-lo por nós.
De que prejulzo ele está sofrendo? A CPI não foi responsável por Isso. Por outro lado, a CPI está aprendendo. Temos, então, de defender o principio da harmonia entre os Poderes.
A solidariedade de V. Ex" é multo grata, porque,
afinal de contas, estamos no mesmo barco. E a palavra de V. Ex· foi realmente sábia - e agradeço.
O SR. DJALMA BESSA - V. Ex· fez um convite
para que ele comparecesse.
Fez errado? Não.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Não.
O SR. DJALMA BESSA - V. Ex" não errou. V.
Ex· fez um convite.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - E V. Ex"
está certo ao afirmar que o Relator apresentará as
suas conclusões, independentemente do comparecimento do juiz.
Concedo a palavra ao Vice-Presidente Carlos
Wilson.
O SR. CARLOS WILSON - Sr. Presidente, não
quero perder a oportunidade de me manifestar não
para prestar solidariedade apenas a V. Ex". A solidariedade é devida a toda Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Claro.
Não estou atingido em nada.
O SR. CARLOS WILSON - Mas V. Ex" tem conduzido esta CPI de maneira sábia, equilibrada e muito
eficiente. Nesse caso do Desembargador Cruxên,
quem impede é ele. Esta CPI seria a sua grande
chance de explicar à opinião pública o fato de que
vem sendo acusado há muitos anos, e ele não teve a
coragem de vir. Na verdade, quem se auto-acusou foi
o Desembargador Cruxên, não comparecendo a esta
CPI. De maneira nenhuma, ele diminui os trabalhos
desta CPI, reconhecida nacionalmente como uma
CPI que veio acrescentar e trazer o restabelecimento
de alguma credibilidade que o Judiciário vinha perdendo. Por onde passamos, juizes, desembargado-
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res, Ministros de Tribunais Superiores, todos reconhecem o trabalho sério, correto e eficiente desta
CPI.
V. Ex" não estava aqui infelizmente, por motivos
pessoais, na semana passada e não pôde presidir a
reunião da última quinta-feira.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Ela foi
bem presidida por V. Ex".
O SR. CARLOS WILSON - Uma irmã sua faleceu na quinta-feira, e V. Ex" aqui não pôde estar presente. Esteve aqui um inspetor judicial, o Dr. Roberto
Dino, que prestou o mais longo depoimento que qualquer convidado nesta Comissão. Passou mais de
quatro horas depondo. Nós o ouvimos, apesar de ter
sido demorada a sessão do plenário do Senado. Ficamos aqui até às quatro e meia da tarde, sem almoçar,
para ouvir o Inspetor Judicial. Fizemos as perguntas
de forma respeitosa. Demos a ele todo o direito de se
defender. Agora, um desembargador que se nega a
receber o sagrado direito dele próprio se defender já
mostra a figura desse desembargador. Eu não quero
pré-julgar ninguém. Não vim aqui para pré-julgar ninguém. Agora, este episódio me dá a firme convicção
do envolvimento do Desembargador Cruxên. Ninguém vai mais me convencer de que na verdade ele
não tenha um rabo preso nesse episódio.
Então, Sr. Presidente, meus parabéns e mais
uma vez fique certo, o tempo que nós passamos aqui
nesta CPI, presidida por V. Ex", nós temos a consciência tranqüila que nós estamos aqui colaborando
com o fortalecimento do Poder Judiciário do nosso
Pais.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Muito
obrigado a V. Ex".
Esta reunião destina-se a ouvir as exposições
do Exmº Sr. Juiz José Maria de Mello Porto, do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, e do Dr.
Romeu Parreira Corrêa, Advogado criminal do espólio de Washington Luiz Nominato.
Eu solicito à Secretaria que faça adentrar o Dr.
José Maria de Mello Porto, que está acompanhado de
dois Assessores, os Drs. Eduardo Bastos Sales e
Antônio Carlos Borges Figueiredo. (Pausa)
Eu quero comunicar aos Srs. Senadores que o
Dr. José Maria de Mello Porto prestou compromissos
nos termos do art. 203 do Código de Processo Penal
e fez a ressalva nos precisos termos do ar!. 5º, Inciso
LXIII da Constituição Federal. Ele exerce a sua atividade no Tribunal Regional do Trabalho, da 1" Região
do Estado do Rio de Janeiro.
Excelência, como é do seu conhecimento, a Comissão tem por norma conceder-lhe a palavra para
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uma breve explanação e depois os Srs. Senadores,
por ordem de inscrição, terão direito de lhe formular
perguntas.
Então V. Ex', acho que os fatos têm conhecimento, porque naturalmente tem acompanhado os
trabalhos da nossa Comissão Parlamentar de Inquérito e sem maiores delongas então eu lhe passo a palavra para essas primeiras considerações. Por gentilezal
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO _
Exmº Sr. Presidente desta CPI, dignfsslmo Senador
Ramez Tebet, Exmº Sr. Relator, nobre Senador Paulo Souto, Srs. Senadores membros desta Comissão,
demais presentes, ab Inltio, Sr. Presidente, eu quero
dizer-lhes que a minha administração aumentou o patrlmônlo da União.

gemo Não há conversa ao pé do ouvido, não há d(álogos reservados, não há prioridades no atendimento,
não há nem pedidO e nem concessões ao arrepio da
lei. Não há favorecimentos. Há, pura e simplesmente,
o cumprimento pleno de uma função, o empenho em
ajudar, o que não é posslvel no que é justo e no que é
acobertado pela lei. Esse padrão de comportamento
em nada prejudica o curso rápidO e célere dos processos e encargos de minha responsabilidade, mas,
ao contrário, realça o lema da justiça rápida, pois justiça lerda é Injustiça. Por isto mesmo, sempre me caracterlzel, especialmente na condição de Juiz, como
defensor Intransigente da celeridade processual, do
est~ito cumprimento ~os 'pr~z~s, não tolerando a morosldade na prestaçao JUrisdicional, ao meu ver, o
grande problema e o maior desafio do Judiciário.

Aqui nós temos o prédio da St" Luzia - depois
passaremos às mãos de V. Ex·s. Nós conseguimos
esse prédio a Iftulo de comodato, onde instalamos depois V. Ex's vão tomar conhecimento - trinta novas
Juntas: O prédio de Niterói, também a Iftulo de comodato, conseguimos. O próprio, na cidade do Rio de
Janeiro. A Junta de São João de Meriti, cessão, doação do terreno. Nova Iguaçu, seção, doação. Magé,
seção: doação; Rezende - seção: doação; e Itaperuna, também, seção: doação.
Termo de comodato, também, para a Junta de
São João do Meriti. Conseguimos comodato para que
a União não pagasse qualquer aluguel.
Venho, aqui, em respeito ao Senado Federal, à
opinião pública, em defesa da minha honra pessoal e
da dignidade do cargo que exerço. Fui acusado de
vida voz e tenho o dever moral e ético de refutar, também de viva voz, as acusações que me foram Imputadas ponto por ponto.
Sou um homem temente a Deus, sou um cidadão que tem plena consciência de seus deveres, de
suas obrigações e de seus direitos. Nada devo. Cumpro, rigorosamente, todos os meus compromissos.
Exerço, com denodo, as minhas obrigações profissionais, e junto com a minha mulher conduzimos a educação de nossos filhos para torná-los, também, cidadãos honestos, dignos e corretos, capazes de serem
úteis à coletividade e que possam Integrar-se, permanentemente, à sociedade dentro de uma contribuição
palpável e positiva. O meu gabinete tem, invariavelmente, as portas abertas, sempre teve - desde quando Juiz que lá ingressei até quando deixei a Presidência, e continuo atendendo todos os contribuintes porque são eles os nossos patrões - as partes, o cidadão, enfim, todos aqueles que buscam a solidariedade e a compreensão para os problemas que os afli-

Em meados de 1991, Sr. Presidente, ao sair do
Tribunal por volta das 21 :30 horas, assisti a uma discussão entre um guarda de segurança e um homem
do povo. Aproximei-me e indaguei do agente: "De que
se trata?" Ele disse: "Excelência, este cidadão quer
dormir aqui, na porta do prédio." Perguntei ao cidadão, ao trabalhador: "Por que o senhor quer dormir
aqui, na porta do prédio?" Ele respondeu: "Doutor, eu
moro em Santa Cruz e só tenho a passagem de ida e
eu tenho audiência, amanhã, às 8:30 horas da manhã. Se eu for, eu não tenho dinheiro para estar aqui."
E eu perguntei: "O senhor pode comprovar?" Ele tirou
a carteira do bolso -lembro-me, ainda, como se fosse
hoje - tirou a Notificação e disse: "Está aqui." Realmente, ele estava falando a verdade. Eu, então, chamei o guarda e disse: "Seu guarda, esta Casa é dos
trabalhadores e dos empregadores. O senhor não vai
deixar este homem dormir aqui, mas, sim, ali dentro,
naquele sofá, e zele pelo sono deste trabalhador, porque todos nós sabemos que Santa Cruz dista do centro 70 quilômetros." Ao voltar para casa, perguntei ao
nosso Todo-Poderoso que se ele achasse que eu deveria assumir a presidência do TRT, que ele me colocasse que eu acabaria com essa anomalia, com essa
morosidade.
Concorrendo, ilustre Presidente e demais Senadores, em 1992, com o Professor Milton Lopes, juiz
togado, digno, honrado, competente. Ganhamos a
eleição com a diferença de 2/3 de votos. Em 1992,
quando nós assumimos a presidência, a primeira coisa que ficou na minha cabeça era resolver o problema. E foi ai que nós conseguimos, junto ao Dr. Assis
Gonçalves, Diretor da Petranspor, uma doação de um
ônibus. Montamos - e eu quero mostrar a todos aqui,
Senadores - a primeira no mundo, Justiça sobre Rodas, também denominada Junta Itinerante Consegui-
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mos também, a pedido da OAB da Ilha do Governap()r, qu~ fizeram um apelo, fomos buscar outro ônibus .. Conseguimos e colocamos Jacarepaguá e Ilha
do Governador. A primeira, repito, servindo Santa
Cruz dez dias, Campo Grande dez dias, Bangu dez
dias e depois voltava novamente. Para gáudio nosso,
para satisfação dos homens de bem deste País, as
audiências eram marcadas com dez dias e 95% delas
morriam na primeira audiência, nesses dez dias, por
meio da conciliação.

Ano de 1994 - 200.870; processos solucionados - 226.475; 112;74%
Ano de 95, outra administração, processos recebidos, 236.215; solucionados - 219, menos 92,88.
Ano de 96 _ 261.353; 232. 587; 88,99%.

Sob o lema da celeridade processual, diversas
medidas administrativas foram tomadas, tais como a
instalação de 30 novas juntas de julgamento, 4 novas
turmas no Tribunal; ingresso na era tecnológica. Quando ingressei como presidente, em 93, o Tribunal
usava máquina de escrever, usava fichário, Senador,
para se poder pegar uma ficha, o advogado enfrentava uma fila tremenda. Ao pegar, Presidente, a fichaV. Ex' que é da famflia juridica nossa sabe muito bem
disso - depois de ficar quase uma hora na fila, o funcionário dizia: não achei sua ficha, está extraviada, volta depois. Entramos na tecnologia, com a Informatização de todas as 114 juntas. Não se trata aqui de botar
um computador em cima da mesa. Trata-se aqui de
informatizar interligando as 114 com os órgãos do Tribunal e com Brasília. Tecnologia de primeiro mundo!
Está lá para qualquer um dos senhores que nos der a
honra de visitar.
Atendimento ao público ampliado para o horário
de 8 às 18 horas. Nenhum outro Tribunal neste Pais,
quiçá no mundo, colocou um horário de 8 às 18 horas
para todo o serviço no Tribunal a serviço do jurisdicionado, nenhum outro.
Antes mesmo do final de 1993, as pautas de audiência Inicial, antes marcadas para três anos - a
Estatfstica, a Aritmética e a Matemática são ciências
exatas - já eram designadas para cerca de dez dias.
Em junho do ano passado, foi feito um levantamento pelo Tribunal, processos julgados no período
de 1990 a 1998... Srs. Senadores, por gentileza:
Ano 1990 - processos recebidos - 178.291;
processos solucionados - 164.000. Percentual 92,13%.
Ano de 91 - 192.467; processos solucionados 160.979; 83,63%.
Ano de 92 - 201.346. Solucionados - 173.703;
83,27%
A nossa administração, minha administração,
com muita honra, para todos os senhores assistirem:
processos de 93, recebidos 186.011; processos solucionados -204.626; 110%. Julgamos os nossos e fomos buscar resíduos dos outros.

ra.

Ano de 97 - 272.937, 248.000, 90,91; e, em
1998, até o mês de maio, 22.762, 21.337, 193,73.
Esse foi o trabalho desenvolvido para o jurisdicionado. É dever do servidor público agir dessa maneiA tarefa a que me propus contou, como não poderia deixar de ser, com decisivo apolo de colegas juizes e de funcionários de todas a categorias e niveis.
Foi certamente um trabalho de equipe, mas, nessa
caminhada sOlidária e produtiva - e ai Incluo também
as partes -, não pOdiamos tolerar a morosidade. Tivemos que acenar com os rigores da lei para os que
descumprissem prazos.
Coloquei um juiz auxiliar em cada Junta para
que, não só à tarde, mas também de manhã, pudéssemos atender e julgar os processos em que havia juizes em atraso, dando condições para que a sentença fosse proferida em dia.
Gostaria de fazer um pequeno aparte. Contrariei muitos interesses, briguei com gente grande, pensando nos menos favorecidos pela sorte, com muita
honra. Quando assumimos, determinamos que se fizesse uma estatfstica dos juizes que tinham processos em casa. Cerca de 12 juizes tinham mais ou menos 14 mil processos em casa para darem sentença
em 10 dias, e estavam com eles há mais de dois
anos. Chamei-os e disse que eles tinham 30 dias para
dar a sentença ou eu prenderia os contracheques deles. Graças a Deus, não foi preciso tomar essa medida draconiana, porque em 30 dias eles soltaram cerca de 14 mil sentenças.
Dai, possivelmente, resultaram antipatias gratuitas, angústias macabras e revoltas raivosas que deságuam na acusação terceirizada - não sou eu quem
digo -, volúvel e repetitiva.
Num depoimento aqui prestado nesta Comissão, foi afirmado que a Justiça estaria praticando a indústria dos danos morais. Puro absurdol Mesmo que
o fosse, os danos, os males, as desgraças não seriam
maiores do que a indústria do perjúrio, da acusação
Vingativa, da tentativa de desmoralização dos homens de bem. Não há como deixar passar em branco,
não há como deixar de recorrer aos dispositivos legais para restabelecer a verdade. É o que tenho feito,
faço e farei, pois não há com o que me assustar. Não
tenho por que temer; não tenho o que esconder. Vim
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aqui para prestar esclarecimentos e desfazer as fal·
sas acusações, Sr. Presidente e ilustres Senadores.
Houve uma clara e bem definida tentativa de en·
volver·me, com o subterfúgio de trazer à tona decio
sões transitadas em julgado, como se fossem fatos
novos. Os esquecimentos foram freqüentes. Muitos
só se lembravam do que lhes poderia interessar dizer,
para assim montar o arcabouço da perffdia. Tentaram
construir um edilfcio aético, de infundadas acusa·
ções, que, pela sua intensa e rápida divulgação, la·
mentavelmente, tiveram alguma repercussão, mas
não tenho dúvida de que só até este momento, Srs.
Senadores.
Passo agora à análise detalhada dos depoimen.
tos prestados pelos meus acusadores, Srs. Senado.
res.

em tais fatos, teria o depoente gravado conversa com
tais provas, apesar de contraditoriamente afirmar que
não possui cópia de referida gravação, tendo então
pedido para não mais ser requisitado. Mais adianto,
disse o depoente, sua vida teria virado um inferno, sa·
gundo ele, sofrendo ameaças, perdendo empregos,
tendo até mesmo uma inimiga plantada em seu pró.
dia, tudo isso por mim patrocinado. Chega a ser... em
poucas palavras, nós temos documentos aqui com o
qual V. Ex's vão ficar estarrecidos. Uma coisa é ata·
car um homem sério; outra, um bandido. Estou dlzen·
do assim um bandido atacar um homem sério, Mo
estou dizendo que seja esse senhor, não. Mas ele 6
pior que isso. Em poucas palavras, essas foram as
acusações feitas pelo Dr. José Eduardo Homem da
Carvalho ...

Esteve aqui fazendo suas denúncias um indivf.
duo chamado José Eduardo Homem de Carvalho,
cujo depoimento foi o segundo ouvido por esta Comissão, ainda com relação ao TRT da l' Região. As
absurdas, fantasiosas e contraditórias histórias do
depoente falam por si, deixando patente a falta de se.
riedade e credibilidade de tal pessoa. O referido de·
poimento nada mais foi do que um grotesco espetá·
cuia de desrespeito à honra, à inteligência alheia,
afrontando não só a minha pessoa, mas também a
seriedade do trabalho de V. Ex's.
O depoente começou por dizer que me teria co·
nhecido quando foi ao tribunal pedir que lhe indicasse
um advogado para uma ação trabalhista em Santos.
Isso foi dito por ele entre aspas aqui. É estranho que
uma pessoa que possui um circulo de amizades com·
posto de juizes, promotores, procuradores e advoga·
dos, como o próprio fez questão de ressaltar em seu
depoimento, safsse de sua casa para pedir uma au·
diência com um presidente de um tribunal, o qual se.
quer conhecia, com o fim de conseguir um advogado
para o processo em outro Estado. É hilariante. No en·
tanto, ainda mais surpreendente foi o fato de o presi·
dente do tribunal ter lhe oferecido, sem que jamais o
tivesse visto, ou mesmo o conhecesse, uma função
no tribunal para ganhar três vezes mais que em seu
emprego. Além disso, teria o depoente, segundo suas
palavras, passado a freqüentar o gabinete para co·
nhecer pessoas, ele dizendo isso, durante duas se·
manas, mesmo sem qualquer vinculo do tribunal. No
entanto, ainda segundo o próprio depoente, este pe·
dado foi suficiente para que ao mesmo fosse ofereci·
do o "restaurante de Niterói", através de uma licitação
fraudulenta, e que pudesse observar pessoalmente a
compra e venda de decisões judiciais e vagas de
classistas, dito por ele. Para que não fosse envolvido

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Dr. Mello
Porto, outro dia fizemos uma audiência aqui e pedi·
mos à pessoa que estava depondo que as adjetiva·
ções fossem contidas, porque é da regra dos direitos
humanos não adjetivarmos essas pessoas com Mses termos, apesar de entender o que V. Ex.· está falando.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Du·
rante o período em que presidi o TRT da l' Região,
sempre concedi audiências públicas, nas quais qual·
quer pessoa poderia fazer suas queixas e reclama·
ções sobre o funcionamento da Justiça do Trabalho
ou mesmo apresentar sugestões para o seu aprlmoramento. Numa dessas audiências, num dia do mÔs
de junho de 1994, entre outras pessoas, meu gablne·
te, já foi dito aqui inclusive por outras testemunhas
que era aberto a todo mundo... Eu atendia a um gene·
ral da ativa, atendia a um trabalhadorzlnho da Comlurb, atendia ao advogado, enfim, é o modo de ou
atender no meu contribuinte. Numa dessas audiênol·
as, como disse, num dia do mês de junho de 1994,
entre outras pessoas, encontrava·se José Eduardo
Homem de Carvalho. fio ser questionado sobre o que
desejava, o mesmo disso que ali se encontrava movido pelo desejo de colaborar Gom, segundo suas pró'
prias palavras, "a IIlH!)lIílicc\ ndministra,'ão Implanta·
da no TRT da I" I~egião".
Gostaria de ler aqui ... Não sei se já está na hora.
Antes de eu tornar sem efeito, eminente Presidento,
demais Senadores, tornar sem efeito o olfcio da (e·
quislção desse José Homem de Carvalho, o mamno
se dirigia e passava fax para mim ela seguinte manei·
ra que vou passar. "Dr. Mello Porto, gostaria aptll1tlS
de registrar que lhe assisti no sábado e mais um(l VflZ
V. Ex' esteve muito bem. Parabéns e forte abrtlf/'J.
Eduardo Homem de Carvalho .- 0'1.06". A daln Ó Iln"
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portante. "Amigo Dr. Mello Porto, ouvi pelo rádio que
V. Ex' recebeu ontem mais uma homenagem Cidadão Silva Jardim. Mais que merecido. Parabéns e um
forte abraço. Eduardo Homem de Carvalho 23.06.94. Dr_ Mello Porto, aguardo com ansiedade
assumir meu posto, para poder lhe servir da melhor
forma posslvel. Multo grato pela ajuda. Eduardo." E
mandou também o Suan aqui, dizendo que ele la trabalhar comiflo. Já tinha colocado que ia trabalhar com
muita honra. Olha a data por gentileza, eminente Presidente. V. Ex", que é da famllia jurldica, vai assimilar
com multa facilidade, 15 de julho de 1984. Juiz Mello
Porto, o Mlnl~tro Fanon Cumprido Júnior foi chefe da
delegação permanenle do Brasil em Genebra, Sulça,
durante 30 anos. Hoje, ele é Presidente do Conselho
Nacional do Sesi. O Ministro Cumprido é amigo de
muitos anos. Gostaria muito de apresentá-lo ao Dr.
Mello Porto, se possfvel, durante um almoço com a
presença do Dr. Lauriano que, inclusive, me disse j<i o
conhecer. Ele me disse que terá grande prazer em
estar com V. Ex', além de gostar muito de seu primo,
o Ministro Mal'>?o Aurélio, amigo Intimo do Senador
Albano Franco. O Dr. Fanon é um brasileiro Im par.
Assim sendo, e dentro do esplrito de sempre promover e divulgar a pessoa do Juiz Mello Porto, falo pessoalmente com V. Ex' sobre esse encontro na semana que vem. Muita saúde é paz - estou lendo - e um
bom final de semana.
Eduardo Homem de Carvalho.
Com a mesma presença envolvente e fluência
Vr bal ql.lfl o mesmo possui e com a qual se apresen.", nesta Comissão, disse ser jornalista e que, sendo
admirador do trabalho que outrora desenvolvera naquele Tribunal, gostaria de poder colaborar na divulgação do mesmo, dizendo, ainda, possuir muitos conhecimentos em diversas áreas, além de um circulo
dl.) amizades muito seleto. Disse que era servidor público da TV Educativa e pediu-me, então, para requl!3itá-lo para trabalhar na Assessoria de Comunicação
Social do Tribunal. Além disso, disse possuir um filho
com uma doença rara que exigia muitos gastos e que,
no caso de vir a ser requisitado, poderia somar aos
seus proventos a gratificação que viesse a ganhar no
TRT.
Confesso haver ficado bastante Impressionado
com a maneira fácil, clara e envolvente com que o
mesmo se expressava, ficando, ainda, sensibilizado
com seu drama pessoal. Chamei o responsável pela
Secretaria de Comunicação Social, que, depois de
apresentado a José Homem de Carvalho, também
impressionado com seu drama, disse-me que considerava conveniente tal requisição, principalmente
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pela carência de pessoal especializado em dita secretaria. Decidi, então, requisitá-lo, tendo o próprio,
na mesma hora, informado todos os dados necessári.os para que fosse feito o oHeio de requisição.
Alguns dias depois, em outra audiência pública,
Srs. Senadores, lá retornou José Eduardo Homem de
Carvalho, conforme anteriormente combinado, para
buscar o oHcio com o pedido de requisição que o
mesmo pediu para encaminhar pessoalmente à Fundação Roquette Pinto. Recebeu o oHcio e foi-se embora.
Contudo, nesse momento, uma das pessoas
que aguardava para ser atendida aproximou-se e perguntou-me se eu conhecia a pessoa que acabara de
deixar o recinto; tendo eu respondido que era um jornalista que havia pedido para ser requisitado da TVE
para trabalhar no Tribunal. Para meu espanto, essa
pessoa me disse que eu tomasse cuidado, porque conhecia José Eduardo Homem de Carvalho, que o
mesmo era ladrão, estelionatário - estou dizendo o
que ouvi - e chantagista, garantindo que o mesmo
possulda, inclusive, condenações por furto de joalherias. Pensando tratar-se de alguma rixa pessoal, disse-lhe que se tivesse prova do que falava que a apresentasse. Enquanto isso, José Eduardo Homem de
Carvalho quase diariamente me telefonava ou passava inúmeros fax, como já mostreI.
Cerca de três semanas depois, retornou ao Tribunal a pessoa que me havia falado do Sr. José Eduardo. Na oportunidade, apresentou-me duas certidões expedidas pelas l' e 5' Varas Criminais de Belo
Horizonte, Informando três condenações sofridas
pelo mesmo, sendo duas por furto de joalheria - passarei tudo a V. Ex's -, certidões positivas em todos os
distribuidores criminais deste Estado e uma cópia de
um boletim de ocorrência de um inquérito, no qual o
mesmo respondia por Violação de correspondência,
tudo conforme comprovam as cópias anexas.
Há um fato muito grave. Vou passar às mãos de
V. Ex's a documentação que chegou esta semana ao
meu poder. São pessoas às quais - consta do Inquérito - ele apresentou um diploma da Faculdade Estácio de Sá e do segundo grau, tirado em Cambucl. E
verificou-se que Cambuci não tinha segundo grau,
não la ao segundo grau, a cidade era pequena. O currlculo escolar, em Cambuci, do segundo grau, e ele,
ao mesmo tempo, junta um documento na delegacia,
dizendo que ele cursava também nos Estados Unidos
e queria equivalência, na mesma época. Então, o homem era danado, estava lá e estava cá ao mesmo
tempo.

Agosto de 1999

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Secretaria de Estado da Educação. Sr". Supervisora de Diploma e Documentação. Universidade de
Estácio de Sá, dirigido. "Em resposta ao Ofício
nº552/97, de 8/07/97, José Eduardo Homem de Carvalho, informamos não haver, em nossos arquivos,
documentos que comprovam a autenticidade de certificado de conclusão."
E há tudo isto aqui. Da Estácio de Sá. O processo nº tal. "Prezada senhora, atendendo solicitação,
por meio do Ofício nº663/97, datado de 11/12/97, informamos que não consta na documentação apresentada pelo ex-aluno José Eduardo Homem de Carvalho o original do certificado de conclusão do segundo grau, supostamente expedido pelo Colégio Municipai de Cambuci. E Cambuci diz que não há segundo
grau lá, não há curso de segundo grau." Está aqui.
Quero deixar aqui e depois passar às mãos de V. Ex'.
Então, foi instaurado inquérito criminal contra
esse senhor, contra esse indivrduo.
Estado do Rio de Janeiro. Secretaria de Estado
de Segurança Pública. Chefia de Policia Civil. Praça
da Bandeira. Metropol. Ademir, o delegado que instaurou, a promotora deu visto, porque isso foi esta semana, para exatamente saber. Se ele, por um acaso,
não cursou o segundo grau, ele não tem curso superior de jornalista, nem de locutor. Porque, num lugar,
ele diz que é locutor, no outro, ele é jornalista. Não entendo bem dessa matéria. Então, se ele não tem o segundo grau, o curso que ele tirou na universidade
também não pode ... Como é que pode concluir um
curso universitário sem ter o segundo grau? E ele juntou uma equivalência nos Estados Unidos que era
exatamente feita concomitante com o segundo grau
aqui.
Há mais alguma coisa dele?
Aqui, há outras certidões de falsificação. Falsificação de documentos.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - É. O senhor poderia ir passando Isso e só fazer uma referência aos documentos.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Ação penaL..
Agora, há um caso aqui, ilustre relator, Dr. Paulo
Souto, isto é de suma importância, principalmente
para V. Ex', que é lá do nosso lado, do Estado da Bahia, eu sou alagoano. Para mim, a jóia mais Importante é a minha senhora mãe. E esse Eduardo Homem
de Carvalho, agora, sentença - desculpe-me usar
este termo - "fresquinha", agora, agora, foi condena·
do, por lesão corporal a uma senhora no prédio, tlran·
do sangue dessa senhora. Está aqui a sentença que
eu quero passar. Aquele corpo, quase que todo, da·
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quele homem, com 1,80 metro, agrediu uma senhora
de idade, tirou sangue dela e foi condenado. Agora,
há pouco tempo.
E há aqui também - cadê aquela relação, por
gentileza, de mais de 80? Só vou lembrar aqui, senador. Aqui há um abaixo-assinado - e ele diz que era
querido, que só eu o perturbava em sua vida -, Senadores, do prédio, de 90% dos moradores, dirigido ao
sfndico, pedindo pelo amor de Deus para entrar com
uma ação de despejo contra ele. Aqui, vou passar
tudo isso.
Agora, o mais importante também é isto aqui.
Olhem só quantos processos de outras pessoas, não
do Juiz Mello Porto, muito pelo contrário, só entrei
com duas contra ele, e ele já vai ... Vou só ler o número: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove,
dez - sindicância de abandono de cargo -, onze cheque sem fundo ... Aliás, Senador, não sei se V. Ex'
se lembra do depoimento dele aqui. Ele disse que eu
me equivoquei, porque eu dei uma entrevista no jornal dizendo que esse senhor não merecia crédito porque ele tinha dado um cheque sem fundos. E ele chegou aqui para V. Ex's e disse: "Não, ele está equivocado; eu dei foi 10 cheques sem fundo". Está lá na fita
do Senado. Ele declarou a V. Ex's que cometeu 10
crimes de estelionato de uma vez só - de uma vez
quer dizer na vida de um mês.
Então, onze, doze, trezel Em síntese, tudo isso
aqui são ações propostas contra ele. Tudo isso aqui:
lesão corporal, injúria, calúnia. Olha só que coisa
mais rica em crimel Cheques sem fundo, depois pas$O para V. Ex'.
Agora, aqui tem um fato muito importante para
todos os Senadores. Senador Paulo Souto, quando
veio aqui... Onde está aquela gravação, por gentileza,
isso é de suma importância. Ele atingiu não só a mim,
nem a outras pessoas.
O Dr. Paulo Souto, quando esteve aqui, ouviu o
depoimento de S. Ex', mas não chegou a passar a fita
por ocasião daquela advogada Laila, que aqui esteve,
eminente Senador Paulo SoulO. V. Ex' até perguntou:
"Quer que passe a fita"? Parece que V. Ex' decidiu
não passar a fita.
Mas há uma coisa gravfssima por parte desse
José Eduardo Homem de Carvalho. Foi ele quem fez
a gravação, ele que trouxe a fita para esta Comissão.
Eu peguei o laudo da degravação na Vara Crvel. Faz
uma acusação gravrssima - isso é de suma Importân·
cia -, olhem bem o que tem na fita. "Globo? Tenho um
processo com a Globo altfssimo". Existia um advoga·
do da Globo. O maior lobista do tribunal é o advogado
da Globo, da organização. Chega perto do Relator:
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"Olha, eu dou tanto". Eu botava a mão na Globo. Está
aqui na fita gravado em poder do eminente Senador.
"E daí? Dá por fora"?
As perguntas dele, Senador, não sei se V. Ex'
ouviu, não aparecem na fita porque ele pinçou. Ele só
colocou na gravação as coisas que ele queria. Ele
montou mesmo, pinçou a fita e diz: "E daí, ele dá por
fora? Cinqüenta milhões que a Globo dá para com·
prar as sentenças no Judiciário".
Isso, Senador, é gravíssimo, a meu ver. Está
aqui na fita que esse elemento trouxe para cá. Está
aqui.
Então, ninguém está inventando. Foi ele quem
trouxe, quem fez essa gravação. Dizer que as Organi·
zações Globo têm dinheiro para comprar o Poder Ju·
diciário, eu não acredito. É mais uma leviandade des·
se indivíduo, que precisa ser punido.
Aliás, aqui eu fiquei estarrecido, eminente Presi·
dente Ramez Tebet, eu fiquei estarrecido quando ele
pediu a V. Ex' segurança da Polícia Federal. Depois
eu vim entender que ele queria segurança da Polícia
Federal para a Polícia Estadual não pegar. Olha beml
Ele está com segurança. Um homem com essa ficha
aqui, lesa, dá murro no rosto de uma senhora, falsifica
documento, enfim, tudo! Está aqui uma quantidade
enorme.
O cel10 é que José Eduardo Homem de Carva.
lho não desfruta de bom conceito também junto aos
seus vizinhos. Eu já disse que não preciso me esten·
der, que tenho um abaixo assinado de 90% pedindo
ao síndico para despejá·lo.
O dito depoente alegou ainda que teria perdido
empregos, sofrido perseguições na TVE e ameaças
de todo tipo, inclusive na sua vida. Tudo por minha In·
fluência. Ora, um homem que ataca 80 pessoas, so·
frem 80 pessoas por processo. É o juiz Mello Porto
que vai sair do tribunal com dezenas de processos
para ir atrás de um indivíduo desses? Chega a ser hi·
lariante! Talvez fosse prudente procurar saber qual o
crédito que tal pessoa desfruta na Fundação Roquete
Pinto, pois, apesar de afirmar que gostaria tanto de
seu trabalho, há muitos anos, conforme o próprio aqui
declarou, vive de requisições para outros órgãos,
além de, conforme a referida correspondência que
me foi enviada, creio que, por algum de seus vizinhos,
desde 1992, o mesmo já estaria envolvido em sindi·
câncias e inquéritos naquele órgão por abandono de
emprego. Em 1992; eu conheci esse cidadão em
1994.
Na sua doentia fixação contra a minha pessoa,
chegou até mesmo alertar V. Ex's para que tomas·
sem cuidado comigo senão, em breve, eu estaria Pre·
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sldente desta Casa. É brincadeira! Foi uma pessoa
desse tipo que esteve aqui para me acusar. Entretan·
to, apesar de toda a falta de requisitos morais de tal
depoente, ainda assim, as absurdas situações pelo
mesmo colocadas são suficientes para, por si só, de·
sacreditá·lo.
Com relação às mencionadas fitas, já dei co·
nheclmento. Eu tive conhecimento dessa fita, Exce·
lêncla, por intermédio de um jornal do Rio de Janeiro
- isso em 1993 ou 1994, não me recordo neste mo·
mento " e logo que tomei conhecimento pelo jornal,
interpelei aquelas três pessoas que estiveram aqui:
"V. Ex' deu essa declaração? V. Ex' falou Isso contra
mim?" "Não." Então, V. Ex' dê um documento dizen·
do, senão vou processá·la. E eu tenho as três decla·
rações da Juíza Ana Teima que aqui esteve; da Juíza
Nair e da Advogada Laila. Estão aqui, datadas de Rio
de Janeiro, 23 de agosto de 1994; a outra, 24 de
agosto de 1994; e a outra, de 23 de agosto de 1994,
exatamente quando publicaram. As três chegaram e
me deram a declaração que jamais tinha algo contra a
honra do Juiz Mello Porto, contra a minha honra. Ja·
mais. Então, não caberia a mim processar as senho·
raso E ademais, essa fita, V. Ex' pode ver - eu tenho a
degravação aqui·, não consta meu nome em nenhum
diálogo que me incrimine quanto a minha honorabill·
dade. Não consta nada na fita. Nadai E mesmo as·
sim, eu pedi declarações das três aqui. Tudo isso eu
posso deixar aqui com o Presidente.
Quanto ao laudo, eu já falei com o eminente so·
bre a de gravação, ele é tão leviano que constou
aquele diálogo de uma advogada sobre os advoga·
dos da Organizações Globo, que eu não acredito. É
mais uma mentira sacada contra o jornal das Organi·
zações Globo. Isso é um fato por que deveria, Inclusi·
ve, ser punido esse elemento.
Ele chegou a dizer aqui, eminentes Senadoreseu me lembro muito bem .... o mais deprimente foi o
desplante com que afirmou, da maneira mais leviana
possível, revelando toda a sua sordidez, de que decio
sões judiciais e nomeações classistas seriam vendi·
das. Esse elemento chegou a dizer Isso. Em primeiro
lugar, basta uma leitura do laudo com as supostas
conversas gravadas pelo depoente para constatar·se
que, em momento algum, é dito, afirmado ou meneio·
nado qualquer envolvimento meu, direta ou indireta·
mente, em qualquer fato desse tipo.
Em segundo lugar, as Juízas mencionadas pelo
depoente, Sr" Nair Sairral e Ana Teima Wainstok, fo·
ram nomeadas por outras autoridades para a função
de Juiz Classista, conforme comprova as certidões
anexas - estão aqui as certidões, eu gosto muito de

Agosto de 1999

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

documentos -, expedidas pela Secretaria de Pessoal
do TRT da Primeira Região.
A Juiza Nair Balrral foi originariamente nomeada pela Administração que me antecedeu, em 1992, e
reconduzida pela Administração que me sucedeu.
Antecedeu, foi nomeada para a Junta e reconduzida
pelo que me sucedeu, em 1996. Nunca foi nomeada
ou sequer reconduzida por mim. Ademais, como Julza Adjunta, eu jamais poderia mesmo participar de
qualquer venda de decisão no Tribunal ou onde sequer atuava. A Juiza Adjunta classista representa o
empregado, o outro representa o empregador; quem
faz a sentença é o togado, 90%, salvo se os dois se
unirem para fazer a sentença, ai fica vencido o togado. Os dois classistas podem se unir e dar a sentença. Isso é o que diz a Constituição e a CLT, mormente
a CLT, que disciplina a matéria. Já a Juiza Ana Teima
havia sido nomeada e reconduzida pelas Administrações que me antecederam em 1986, 1989 e 1992, assim como pela que me sucedeu em 1996. Ou seja a
referida juiza, segundo depoente, apesar de nomeada por outras quatro Administrações, repita-se, tanto
anteriores como posteriores à minha, e de já encontrar-se exercendo dita função durante minha gestão,
teria pago ou comprado algo que eu não poderia lhe
dar, pois a mesma já era juiza classista e nem mesmo
afastá-Ia me seria possível. Isso é de um absurdo e
de uma loucura tão grande que somente de uma cabeça doente como a de José Eduardo Homem de
Carvalho poderia partir tal acusação. Aliás, nesse
ponto, caso V. Ex's viessem a fazer um levantamento
de todas as nomeações de juiz classista feita durante
minha gestão, observariam que a grande maioria delas recairia sobre pessoas que já exerciam a função
nomeadas por outras administrações, simplesmente
sendo reconduzida; e sempre que eu procurava reconduzir um juiz, eu ouvia o juiz-presidente da junta'
sob a assiduidade e a diligência desse juiz classista
nos três anos, sempre, e procurava dentre as nomeações novas, eminente Presidente desta Casa, os que
tivessem curso de Bacharel em Direito ou estudante
de Direito.
Um processo de nomeação classista segue
toda uma série de exigências legais, não se processa
da forma leviana como aqui foi colocado. Em primeiro
lugar, traz procedimentos que são uniformes para todos os tribunais seguindo toda uma tramitação em
cumprimento a ato normativo expedido pelo Tribunal
Superior do Trabalho. Após cumpridas as formalidades legais e, inclusive, com a ajuda de toda a docu·
mentação exigida por lei, tanto pelo sindicato como
pelos candidatos, referidos processos são analisados
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pelos órgãos técnicos competentes, onde se verifica
o cumprimento das exigências legais para, só então,
ser homologada ou não a lista trlplice. Mesmo assim,
após a nomeação, ainda existe um prazo para que tal
nomeação seja contestada por qualquer pessoa que
se sinta prejudicada ou considere Ilegal a nomeação,
Inclusive o próprio Ministério Público.
Contudo, da maneira leviana e irresponsável
como aqui foi colocada a questão, tentou-se fazer
crer que qualquer pessoa que entrasse em meu gabinete ou mesmo que eu desejasse fazer juiz classista,
simplesmente seria nomeado e pronto, o que não é
verdade, Jamais ocorreu e nem poderia. Há uma lei
que disciplina a matéria. No entanto, José Eduardo
Homem de Carvalho chegou mesmo a dizer que as
pessoas entrariam em meu gabinete, entregariam
cheques e sairiam nomeadas. Chegou a dizer Isso, o
leviano. A gana daquele depoente em enlamear meu
nome é tão grande que, na ânsia de se fazer acreditar, toda hora se contradizia. No inicio, disse q'Je as
pessoas "lhe entregariam cheques". Ma'" ~diante,
disse que uma advogada, Dr.' Laura seri
.sponsável pelo recolhimento da caixinha. Drª Laura chegou
aqui e desmentiu totalmente, se não, seria processada. Por que não? Para, já ao final do depoimento, dizer que seria uma pessoa de nome Laureano oresponsável pela caixinha. Não satisfeito, afirmou que
havia pessoas que pagariam nomeações para o ano
seguinte. Ora, no ano seguinte eu nem mais seria o
Presidente da Corte. Logo, quem pagaria por uma nomeação que seria feita, no ano seguinte, por outra
pessoa? Chegou até a dizer que pagariam por nomeações para o Quinto Constitucional, nomeação da
qual o Presidente de um TRT nem participa. Com relação ao Quinto Constitucional, os eminentes Se nadores conhecem multo bem, hoje, pela atual Constitulção, de 88, é feita uma lista trlplice pela Ordem dos
Advogados, se for da Ordem dos Advogados, é encamlnhada ao Tribunal da Região, da Jurisdição, e este
tribunal escolhe três nomes. Essa lista, contendo
três nomes, é enviada ao Presidente da República,
que, de livre escolha, escolhe um deles.
Então, eu não tenho participação nenhuma, Senador Ramez Tebe!.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Prossiga, Ex'.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Chegou até a dizer que pagaria por nomeações para
o Quinto Constitucional, nomeação do qual ... Muito
bem. No caso, provimento pelos seus próprios órgãos
comparativos, como já disse, a OAB, no caso dos advogados, e os próprios Procuradores, no caso das va-
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qas de~tinadas ao Ministério Público. Nesse ponto,
aliás, mais uma vez, ficou evidenciada a leviandade
do depoente, quando o mesmo afirmou ter visto uma
pessoa para a nomeação do Quinto Constitucional
entregar um cheque, ou seja, teria visto o suposto
cheque e a suposta pessoa que teria me dado o mesmo. Inquirido por um dos Srs. Senadores, aqui, não
me recordo qual, da possibilidade de se fazer um rastreamento do cheque, o depoente voltou atrás dizendo que jamais teria visto qualquer valor, nome de banco, nome, nem reconheceria qualquer das pessoas.
Um leviano de primeira categoria.
Pois esse foi o depoimento de José Eduardo
Homem de Carvalho, pessoa sem qualquer credibilidade e caráter, tanto que, certo da impunidade que
campeia, ainda teve coragem de prestar compromisso com a verdade, algo que jamais saiu de sua boca,
para desfiar todo seu rosário de infâmias e mentiras.
Depoimento do Juiz Ivan Rodrigues Alves, Dóris
Luiza, Castro Neves, Amélia Valadão e da Comissão
de Sindicância, composta pelos mesmos.
De todas as acusações que me foram feitas perante esta Comissão, creio que a que mais despertou
a atenção dos Srs. Senadores, Inclusive por haver
sido objeto de manifestação por parte de todos os depoentes, foi aquela acerca da Comissão de Sindicância, composta pelo Juiz Ivan Dias Rodrigues Alves,
Dóris Luiza, Castro Neves e Amélia Valadão Lopes.
Muito foi dito acerca do trabalho daquela Comlssão, mas praticamente nada foi explicado pelas pessoas que aqui estiveram para prestar depoimento. Limitaram-se todos a colocar a questão apenas sobre o
prisma que lhes convinha, passando ao largo de pontos cruciais.
Para que se entenda um pouco do que tratou a
dita Comissão de Sindicância é necessário um pequeno histórico, Sr. Presidente, inclusive acerca de
fatos anteriores a mesma.
Terminada a minha gestão, em dezembro de
1994, reassumi as minhas atividades judicantes, desvinculando-me por completo de toda e qualquer atividade administrativa, como não poderia deixar de ser.
Já no inicio de 1995, surgiram - segundo aqueles que estiveram aqui - "conversas de corredor",
conforme denominação utilizada pela Juiza Dóris Luiza, quando aqui esteve, dando conta de que um determinado grupo de juizes e funcionários do Tribunal,
por algum motivo, contrariado com a administração
que se encerrara, iniciaria uma "temporada de caça
às bruxas", termo muito utilizado naquelas conversas.
Na medida em que nunca dei muita importância
às chamadas "conversas de corredor", e principal-
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mente pela certeza da correção e transparência da
minha administração, não dei qualquer crédito aos
comentários feitos que, para mim, não passariam de
meros boatos, concentrando-me, única e exclusivamente, em exercer as minhas funções judicantes.
No dia 09 de setembro de 1995, um sábado, encontrava-me em casa, ocupado no estudo de processos que me haviam sido distribuldos, quando recebi o
telefonema de um amigo, dizendo-me que havia lido
uma notícia na edição do Jornal do Brasil daquele
dia, dando conta de que uma sindicância interna do
tribunal havia concluldo que eu teria transferido uma
linha de telefone celular que pertencia ao tribunal, caracterizando crime de peculato. É um absurdo, na
nossa famflia, recebermos isso; e diga-se, de surpresa, Srs. Senadores. Qualquer um dos senhores poderá estar amanhã no lugar de um injustiçado, de uma
vitima. Disse a esse amigo que deveria haver algum
engano, pois jamais teria sido ouvido ou sequer tomado conhecimento de qualquer sindicância no tribunal
que envolvesse o meu nome. Mesmo assim, consegui uma cópia da referida edição, constatando a veracidade da existência de tal publicação, conforme se
observa na cópia anexa, documento nº 1.
Na segunda-feira, dia 11 de setembro, ao chegar ao tribunal, telefonei ao então Presidente, Juiz
Alédio Vieira Braga, perguntando se haveria algum
fundamento em tal notícia, tendo o mesmo respondido, para o meu espanto, que nada poderia me falar e
que, caso quisesse alguma informação, deveria diriglr-me a Juiza Ema Buarque de Amorim, então Vice-Presidente da Corte.
A Juíza Ema Buarque já se aposentou e tenho a
impressão de que ela não gosta de fatos verdadeiros.
Quando ela me procurou para ser candidata a Vice-Presidente da Corte, disse a ela que já havia me
comprometido com o Juiz Ziraldo Benê Cavalcanti e
que não votaria nela. A partir desse momento, ela virou o rosto para mim e nunca mais falou comigo. Ela
gostaria que eu mentisse, dizendo: "Vou votar". Se eu
fosse desse tipo de pessoa, que não declara o voto ...
Eu declaro o voto. Se um juiz me proourar, dizendo:
"Olha, estou na lista de promoção e contaria com V.
Ex'''. Se eu não tiver me comprometido com outra
pessoa e se o currlculo dele casar com o meu entendimento, direi: "O voto é seu; um voto o senhor vai ter;
um vai aparecer. Procure os outros".
Surpreendido e ao mesmo tempo intrigado com
a resposta recebida, decidi dirigir-me à Juíza Vice-Presidente, oficialmente, o que fiz no mesmo dia
por meio de ofício, cuja cópia, em anexo, solicitava informações acerca da notfcia publicada, requerendo,
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caso fosse verrdica a existência da dita sindicância,
cópia de inteiro teor da mesma. (Documento nO 2).
Está aqui o oHcio, Ex', dirigido à época, no ano de
1995.
Dois dias depois, 13 de setembro, já ao final do
expediente, recebi em meu gabinete o OHcio TRT-GP
nO 788/95, datado daquele mesmo dia, por Intermédio
do qual a referida magistrada encaminhava cópia do
despacho por ela exarado no oHcio que lhe havia dlrlgldo.
Olhe bem, olhe o despacho da Vice-Presidente
a um homem que não foi ouvido numa sindicância. A
Constituição garante o direito à defesa. O Supremo
Tribunal tem Inúmeras arestas nesse sentido. Multo
bem, olhe o despacho dela na face do meu oHclo:"lndefiro no momento, eis que ainda não é possrvel dar publicidade à conclusão da Comissão de Slndlcâncla. Dê-se ciência."
Pelo amor de Deus, segredo de justiça tem-se
com o terceiro, mas nunca com a parte. V. Ex' sabe
muito bem disso. Está aqui. Olhem o que eu sofri.
(Pausa)
Conforme a cópia daquele expediente juntado
em anexo documento que estou mostrando a V. Ex',
para minha total perplexidade, assim despachou
aquela juiza. Já 11: "Indefiro no momento, eis que alnda não é possrvel dar à conclusão da Comissão de
Sindicância. Dê-se ciência."
Interessantel À parte, ao juiz, não foi lhe dado o
direito de resposta, mas toda a imprensa tomou conhecimento de uma conclusão da qual ele não foi ouvldo.
O mais Incrrvel, no entanto, ainda estava por vir,
exatamente no dia seguinte, 14 de setembro, novamente o assunto foi pUblicado no mesmo jornal, agora não mais numa nota, mas sim extensa reportagem,
bem grande (não sei se todos os Srs. Senadores aqui
têm filhos, mas façam uma Idéia), tecendo todos os
detalhes da sindicância e com destacada e sensacionalista manchete: Mello Porto É Acusado de Crime de
Peculato.
Não é demais lembrar que, na época da publicação, tanto o periódico como o jornalista que assinou a
matéria eram réus de processos por mim movidos, ou
seja, enquanto que para o acusado, o juiz do próprio
tribunal, o processo era sigiloso, para uma jornalista e
o jornal, contra os quais o mesmo litigava, sabe-se lá
quem mais, era dado total acesso aos autos a ponto
de ser objeto de publicação na imprensa. Além disso,
com esse procedimento, ficou VUlnerável ao art. 52,
Inciso LV, da Constituição Federal, como adiante demonstrará. Aliás, esse era o extremo cuidado com o
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sigilo das comissões de sindicância contra o Juiz Mello Porto, a que ...
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - V. Ex'
me permite só para abreviar, para entender melhor?
Essa acusação de peculato contra o senhor, o senhor
teria se apropriado, pelo que entendi, de uma linha?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Não, de um telefone alugado. Na época, todos sabem, em 93, 94, a Telerj não vendia celular, a Telerj
alugava, era locação. O Tribunal locou para o Presldente e para o Vice-Presidente duas linhas; locou,
contrato de locação. Quando terminou minha admlnlstração, fui ao Presidente que tomou posse e devolvi e disse: olha, é locação, como você sabe.
Ilustres Senadores, se fosse só isso eu não teria .. meus cabelos pretos ainda estavam aquI. Todos
esse cabelo branco foi adquirido de 93 para cá. Eu tlnha o cabelo pretinho, vou trazer uma fotografia.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Dr. Mello
Porto, estou fazendo a Indagação sem querer tolher
nada, para ver se V. Ex' poderia, com essa objetlvldade última Ir destacando as matérias, porque, senão,
fica muito... Ninguém está lhe cerceando o direito. DIzer: a acusação de peculato é essa, aconteceu isso ...
Pronto.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Veja
bem, Ex', aluguel. Exatamente, com referência a
essa linha telefônica e essa comissão, fui também
acionado por uma ação popular pelos elementos que
estiveram aqui. Aqueles dois primeiros elementos entraram com uma ação popular. Ele disse na ação popular que eu peguei uma Importância altrsslma, comprei o telefone pelo Tribunal e passei para o meu
nome, na ação popular e saiu também nos jornais.
Defendi-me, a pericla constatou que o Erário não
gastou um centavo, só pagava conta, para uso de um
Presidente, com 800 magistrados, com 5.500 funcionários e 114 Juntas.
Na época, graças à atuação da nossa administração, os senhores lembram de que em 93, 94 tivemos a greve do numerário. Já estava faltando dlnheiro no banco. Foi com a nossa atuação que consegulmos ... Só para explicar para V. Ex' ...
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Já está
explicada essa parte.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO _
Está?
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Está,

claro.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - V.
Ex' está satisfeito?
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o SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Está explicado e V. Ex' vai deixar por escrito.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Tudo.
Aliás, o extremo cuidado com o sigilo das comissões de sindicâncias a que, cinicamente, aqui se referiu a Juiza Dóris Luiza, também quando da segunda
sindicância da qual a mesma participou, os jornais
também tiveram acesso e publicaram matéria sobre o
assunto antes mesmo da conclusão do seu relatório.
Somente no dia 28 de setembro, portanto, duas
semanas e algumas publicações na imprensa depois,
recebi por meio do Otrcio GP n.· 5 não o inteiro teor,
mas apenas algumas peças dos autos. Quer dizer, eu
nunca vi alguém fazer uma defesa pela metade.
Como um médico pode clinicar um paciente pelo telefone ou só vendo a parte de cima sem requerer os
exames?
Apesar de não possuir todas as peças dos autos
que a juíza vice-presidente teria prometido me enviar,
apresentei minha defesa, tendo em vista que tal matéria já havia, inclusive, sido objeto de uma ação popular. Nesse ponto, aliás, cabe ressaltar que, quando
aqui esteve depondo o Juiz Ivan Dias Rodrigues
Alves, afirmou de forma mentirosa - faço questão de
dizer isso - que, em nenhuma das duas sindicâncias,
eu teria apresentado defesa, mas, sim, recorrido à
Justiça Federal para suspender o processo administrativo, o que não é verdade. Na minha defesa, argüi,
desde logo, o cerceio de defesa, tendo em vista que
não fui ouvido nem pude me defender perante dita comissão, além de não me haver sido dada vista do Inteiro teor dos autos. Além disso, argüi ainda a suspeição de dois membros da comissão, o referido Juiz
Ivan Dias Rodrigues Alves porque, quando era presidente, recebi e dei andamento - não queria entrar na
prevaricação, art. 319 do Código Penal, deixar de
praticar ato de otrcio - a uma representação apresentada contra o mesmo por um membro da Ordem dos
Advogados do Brasil, fato que contrariou tremendamente aquele Magistrado, o que é do conhecimento
de todos no tribunal. Já o outro membro era uma funcionária. Vejam, Srs. Senadores, Sr. Presidente, V.
Ex", que pertence à famflia jurldica, uma funcionária
indicada com dois juizes para apurar um fato do
ex-presidente da ativa. Haja vista pegar dois funcionários aqui e colocar o ilustre Senador Djalma Bessa
para apurar um fato, ad argumentandum, do Senador Paulo Souto. Totalmente descabido. Onde está a
hierarquia? Pois colocaram. Sabe quem é essa diretora de secretaria? Reclamações da OAB contra essa
diretora que não aparecia lá. Eu a exonerei. Como eu
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la conseguir esse indice maravilhoso com funcloriárlo
relapso? ExonereI. Exatamente foram buscar' uma
que eu exonerei para fazer parte de uma comissão
. contra este que lhes fala. Uma funcionária, Sr" Beatriz
Helena de Freitas Ferraz. Não bastasse o fato de a
mesma haver sido por mim exonerad,a da função de
diretora de secretaria, quando eu ocupava a pr~sl
dência do Tribunal, o que já fazia da mesma suspeita
para tal mister. A própria lei exige que, paravalidade
de uma comissão de sindicância, deve a mesma$er
composta por pessoas, no minlmo, da mesma hierarquia do acusado. Logo, um funcionário do Tribunal
não pode compor comissão de sindicância para analisar atos de um Magistrado. Eu vou passar isso porque já faleI.
,
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tabet) - V. Ex· já
explicou isso.
O SR. JOSÉ MARtA DE MELLO PORTO,~
Nesse ponto, aliás, cumpre ressaltar que o único
membro da comissão que discordou dos outros dois,
não vislumbrando qualquer ilegalidade ou irregularidade por mim cometida, foi o Juiz Togado Paulo Roberto Capanema da Fonseca. Todos o conhecem.
Professor de faculdade. Coincidentemente,' depois
dessa, nunca mais o referido juiz togado, que divergiu
daquele ato cheio de vlclos de ilegalidade, foi Indicado para apurar nenhuma Irregularidade - vejam bem
que organização -, enquanto o mencionado Jul,z Iv~n
Dias Rodrigues Alves, apesar da suspeição: .. , . '.
O Senador Pedro Slmon - não me lembrolla
gravação -, com muita acuidade, perguntou a ele:
"Então, V. Ex·, membro de um tribunal, ficou dois
anos sem conversar com o presidente, nem àssuntos
administrativos?" Ele disse que não. Por exemplo, eu
venho no corredor, se houve uma parede, ele bate na
parede ou fica encostado enquanto eu passo. É assim. E esse é que velo depor.
Apesar das inúmeras Ilegalidades e nulidades
que viciaram o tal procedimento, ainda assim, a juiza
vice-presidente determinou a realização do órgão especial para analisar o processo.
Na sessão realizada no dia 9 de novembro, pre.
sldlda pela referida juiza presidente, não compareceram todos os membros efetivos daquele colegiado,
como determina o Regimento, mas, ainda assim,
aquela juiza colocou em votação o processo. Até
mesmo o juiz reconhecido publicamente como desafeto meu partiCipou da votação, com o queconcorc;lou
a vice-presidente, apesar da suspeição por mhn alegada. Somente foi a mesma demovida da, Intenção de
proclamar decisão naquela mesma assentada, depoIs que alguns outros juizes passaram a alertá-Ia e a
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censurá-Ia pela ilegalidade de tal votação, tendo sido,
então, adiado o julgamento_
Ainda· na sessão, ao ser por mim questionada
sobre o fáto de ainda não me haver sido encaminhada cópia do inteiro teor do processo, a mesma disse
que concordaria com isso, mas que eu teria de oficiaIIzar por escrito o pedido -montanhas de dificuldades.
.
Assim, não tendo havido qualquer manifestação
acerca das suspeições e nulidades por mim manifest.allas e como a juiza vice-presidente ainda não me
houvesse encaminhado todas as peças dos autos,
protocolei, Sr. Senador Paulo Souto, no dia 14 de novembro, mais um pedido de cópia do inteiro teor dos
autos; além de apresentar também por escrito a suspeição do Juiz Roberto Davis, que havia inclusive participado da primeira sessão - documento 617.
. Por incrlvei que possa parecer, com relação ao
pedido de cópias, a juiza proferiu, em 16 de novembro..,. documento 08 - o seguinte despacho: "O requerente disse-me pessoalmente necessitar de xerocópia de peça dos autos, com o que, obviamente, concordei, não obstante já tivesse oferecido defesa prévia". Nunca me deu essa cópia.
... O requerimento que apresento...
. O SR. MAGUITO VILELA - Doutor, pela ordem.
O.senhor está alegando dificuldades perante o Judiciário para ser atendido?
.O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Não. Eu, Senador Magulto Vilela, não estou falando o
Judiciário - o Judiciário é um todo -, mas tão-somente
das pessoas que funcionaram naquela comissão de
sindicância - suspeitas - e de uma vice-presidente,
que é muito ligada às duas pessoas - eu declarei,
aqui, . de Inicio, que não la votar nela para vice-presidente. E foi exatamente ela que ficou à frente
do ·processo de sindicância.
O SR. MAGUITO VILELA - Isso assusta. Se o
senhor está tendo dificuldades, já pensou o homem
comum?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO -Imagino o que poderia acontecer, mas como o comum
talVez não responda por fato administrativo, talvez
não o alcance ...
. O SR. MAGUITO VILELA - Não, mas em outros processos.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Os
documentos que Instrulam o processo, aos quais até
a Imprensa já teria tido acesso, ainda me eram negados, apeSar de o processo já estar pronto para ser julgado, sob uma absurda alegação de sigilo.
Asltuação era surreal, pois o processo era sigiloso somente para o acusado. Já a exceção de sus-
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peição, que, conforme determina a lei, suspende o
processo principal - o qual só pode ir a julgamento
depois de julgada a exceção, pois só então se poderá
saber se o juiz é ou não suspeito para julgar o processo -, sequer foi aUluada, tendo a juíza vice-presidente, apesar de tudo, designado nova sessão de julgamento para o dia 23 de novembro.
Diante de tantos desmandos, vendo que o que
se preparava era uma farsa, eis que eu seria julgado
sem nunca haver sequer tido acesso aos autos do
processo do qual participariam, inclusive, inimigos
meus - tanto naquela comissão em que também me
foi negado o direto de defesa, como no próprio colegiado que iria apreciar as conclusões da mesma -, não
me restou, Sr. Presidente, ilustre Senador Paulo Souto, outra alternativa senão intentar uma ação ordinária na Justiça Federal, com pedido de antecipação de
tutela, para sobrestar o feito até o julgamento da legaIIdade do procedimento - cópia inicial, documento 9.
Eu quero dizer que eu fui obrigado a sair do meu
tribunal para buscar um remédio juridico, a fim de que
eu pudesse ter a defesa consagrada pela Constituição. Ainda assim, apesar de concedida a tutela antecipada para suspender aquela sessão em ordem judicial da qual a juíza vice-presidente tomou ciência na
véspera, dia 22 de novembro (documento anexo), a
referida juiza desrespeitou a decisão e realizou a sessão, resolvendo, após a intervenção de outros juizes
que uma vez mais lhe alertaram das arbitrariedades
cometidas e do perigo de se desrespeitar uma ordem
judicial, só então, distribuir a exceção de suspeição e
suspender o processo.
Note-se que tutela antecipada não é liminar, vigendo, sem prazo, até decisão final do processo. Referida sentença, inclusive, foi objeto de recurso, tendo, entretanto, sido mantida pelo Tribunal Regional
Federal da 2" Região - documento 11.
É importante desde logo tecer algumas considerações acerca da competência da Justiça Federal,
tendo em vista que as Infelizes colocações que aqui
foram postas pelos Juizes Ivan Rodrigues Alves e Dó·
ris Lulza de Castro Neves. Alegaram aqueles juizes
na época aqui que o TRT da 1" Região teria tido SUEI
competência administrativa invadida através de, conforme pelos mesmos afirmado, uma intervenção de
outro ramo no Judiciário.
No entanto, tal não ocorreu, Sr. Presidente. É
principio legal do nosso Direito a revisão judicial dos
atos administrativos, tanto a lei como a jurisprudência
contemplam essa revisão, sendo comum a existência
de tal fato.
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A previsão inclusive existe para casos exatamente como o presente, pois, se assim não fosse,
qualquer tipo de ilegalidade, perseguição ou injustiça
ocorrido nc . ,bito administrativo não seria passlvel
de correção.
Assim, toda e qualquer decisão ou ato administrativo é passlvel de revisão pelo Judiciário. E, caso assim
não fosse, jamais seria posslvel, por exemplo, anular-se
uma demissão injusta ou uma Irregularidade num concurso público, pois, nesse caso, a própria Admlnlstração que teria praticado o ato deteria o poder de decidir
sobre a legalidade do mesmo. No caso especrtlco dos
TRTs,entendendocomoilegalumadecisãoadminlstrativa, o foro competente para rever tais decisões é, e
sempre foi, a Justiça Federal, pois os Tribunais Reglonais do Trabalho não possuem competência para processar e julgar feitos que não aqueles oriundos da relação de trabalho, confonne previsto na Carta Magna.
Logo, envolvendo tais ações, entes públicos,
sendo a União Federal parte passiva na demanda,
pois os tribunais não possuem personalidade jurldlca,
cabe àquela Justiça conhecer de tais ações, por força
de disposição constitucional, art. 109, inciso I.
Por seu turno, as decisões proferidas pela Justiça Federal, em momento algum, negaram a competência administrativa do TRT para apreciar a questão,
fato declarado expressamente naquelas decisões.
Elas não adentraram no mérito da questão admlnlstrativa, nem declararam que o TRT não poderia instaurar
o procedimento, apenas se cingiram à legalidade, enfim, ao aspecto formal de que se revestiriam tais atos.
Com relação a esse ponto, inclusive entendo
como pertinente destacar para V. Ex' trecho de um
acórdão proferida pelo Tribunal Federal da 2' Região,
quando da análise de recurso Interposto contra o deferimento da tutela antecipada, pela clareza, objetlvldade e precisão com que analisou a questão aquela
Corte de Justiça.
Eu estou prestando uns esclarecimentos, Sr.
Presidente, pelo seguinte: porque inclusive vai chegar a parte aqui em que S. Ex', o Senador Paulo Souto, chegou a Indagar das testemunhas: "Mas ué, não
foi visto o processo? O Tribunal não apreciou? Ficou
engavetado?" Não houve nada disso. É que feriram o
direito do cidadão. E eU fui buscar. Já há Inclusive
sentença de mérito, e eles disseram que não havia
sentença de mérito. Isso é que é grave.
De fato, compete ao próprio tribunal, através do
seu órgão especial...
Não precisa nem citar o acórdão, não é? Dlsseram Inclusive que não tinha acórdão, lembra aqui?
Disseram que foi uma simples liminar.
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Eu conversei com o Juiz Mello Porto aqui e o Interrompi, vlsando fazer-lhe uma solicitação, a qual ele acatou,
no sentido de que as considerações doutrinárias flzessem parte do material escrito. Posteriormente, se
ele não tiver em duplicata, vamos tirar cópia aqui
mesmo, e ele junta Isso. Ele dá explicações sobre os
fatos que julgar conveniente, sem as considerações
doutrinárias de Direito, o que ele acedeu. Vamos
wer se, assim, a gente dá continuidade aos nossos
trabalhos.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Realmente, eu trouxe duas malas. Foram trinta horas
de acusações. V. Ex" sabe: foram trinta horas de acusações dos detratores. Se me derem só duas horas, eu
estou condenado à cadeira elétrica, se houvesse. Mas
V. Ex" é um homem, graças a Deus ... Digo aqui, publicamente, quando vi na Presidência desta Casa um
membro da famflia jurldlca, eu me tranqOlllzel, não desfazendo dos demais porque o eminente Senador Paulo
Souto, apesar de ser geólogo, conhece tanto Direito...
O SR. PAULO SOUTO - Bondade de V. Ex'.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Conhece. As perguntas de S. Ex' são, realmente, muito
objetivas.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Vamos
aos fatos, então, Excelência, por favor.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Vamos aos fatos.
Já quando dessa primeira ...
Vamos passar essa parte da Comissão e... Vamos, então, ao processo - isso é que é importante,
porque, segundo consta, ele apurou supostas irregularldades. V. Ex' sabe, Itaperuna foi feito pela ... o prédlo da Santa Luzia ... Então, nesta parte, merece que
eu faça ...
Cabe, aqui, ressaltar que, durante toda a admlnistração que me sucedeu, apesar de haver na Corte
o Presidente efetivo exercendo a função, todo e qualquer procedimento relacionado à minha pessoa, e somente com relação à minha pessoa, estranhamente,
sempre era conduzido pela Juiza Vice-Presidente,
minha desafeta - é muito... chega a ser engraçado _,
uma situação jamais vista no TRT da l' Região. Tal
parecer, na verdade, compunha-se de mais de 250
folhas fazendo referência a 36 processos de licitação
e centenas de atos da Presidência do Tribunal dos
anos 93 e 94, elaborado por uma comissão composta
pelos Juizes - vou repetir -Ivan Dias Rodrigues Alves,
Dóris Lulza de Castro Neves e Amélia Valadão.
Foi-me encaminhado, entretanto, apenas o menclonado parecer e não a totalidade das peças constan-
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tas do processo administrativo. Também não me foram encaminhados nem os processos licitatórios nem
os atos presidenciais, aos quais se referiam o dito parecer, sem os quais, logicamente, seria impossível
preparar minha defesa. Apesar de tal procedi.men!o
encontrar-se viciado em razão de, uma vez maiS, nao
me haver sido concedido o direito de defesa, além da
suspeição dos membros da Comissão, repita-se, ainda assim manifestei minha disposição em apresentar
defesa.
Por essa razão, Srs. Senadores, no dia 13 de
agosto de 1996, encaminhei um olfcio à Jurza Vice-Presidente do Tribunal requerendo cópia de todos
os documentos necessários à defesa, e foi novamente negado. Diante da solicitação ... Essa parte, eu já
citei, inclusive o olfcio já está aqui. Porque essa eu já
disse que negou, deixa só o documento aqui.
Com relação ao prazo... É isso aqui, é documento ... Vamos apressar porque tenho duas malas
ainda.
Aliás, com relação ao fato de a Comissão de
Sindicância não haver me concedido direito de defesa, quando aqui estiveram para depor os juízes membros da mesma afirmaram que a comissão de sindicância seria sigilosa. Eu nunca vi, no campo jurrdico,
algo sigiloso para a parte, nunca; eu quero só aprender. Não terei, aqui, a pretensão de querer, como diz
o ditado popular, "ensinar o padre a rezar missa", não.
Muitos dos Srs. Senadores exerceram outras funções
na administração pública, inclusive, no Executivo,
contando esta CPI até mesmo com ex-Governadores
de Estado, portanto, conhecedores de lei e procedimentos administrativos. É uma lei que qualquer pessoa ... Portanto, sabem V. Ex's muito bem que a própria Constituição Federal, na clareza do Inc. LV do art.
5", declara expressamente que "aos litigantes, em
processo judicial ou administrativo, e aos acusados
em geral são assegurados o contraditório e a ampla
defesa".
Então, Presidente, esta matéria já está bem clara para V. Ex's: não me foi dado o direito de defesa, e
eu tive que recorrer à nossa co-irmã Justiça Federal
para sobrestar aquele processo viciado e para que
me desse, então, o direito de defesa, para que eu
possa ter o julgamento legal.
Tal exigência legal, portanto, era do conhecimento dos membros da Comissão e não deram a menor atenção.
Eu não estou falando aqui como quitandeiro; eu
estou falando como juiz togado. Ele sabe que o direito
de defesa é assegurado a qualquer slndlcad,o.

o SR. CARLOS WILSON
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E é exatamente o
que V. Ex' está tendo nesta Comissão.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Exatamente, V. Ex' está sendo gentil, e eu peço desculpa.
Voltando à questão de cerceio de defesa, para
que V. Ex' tenha uma idéia da verdadeira farsa que
se preparava, dita Comissão foi instituída em 26 de
setembro 1995, conforme comprova a cópia do Diário Oficiai do documento.
Agora vem um fato, Senador Paulo Souto, de
suma importância para V. Ex·s.
Apesar da mencionada Lei 8.112 de 90, que regula a matéria, prescrever, no parágrafo único do art.
145, que "o prazo para a conclusão da sindicância
não excederá de 30 dias, podendo ser prorrogado por
igual perrodo, a critério da autoridade superior ..."
Por igual perrodo. Falei 30 dias.
"... dita comissão de sindicância apresentou o
seu relatório somente no mês de maio de 1996."
Oito meses depois, ou seja oito vezes o prazo
máximo previsto em lei, e que, sem dúvida, eiva de
nulidade.
Além disso, tal comissão, conforme afirmado no
próprio relatório, contou com a colaboração de todo
um corpo técnico e de funcionários com acesso Irrestrito a todos os processo e documentos que necessitasse, além de ser concedido aos seus componentes,
os três jurzes que aqui estiveram para depor, afastamento de suas funções judicantes, por ordem da Presidência, durante todo o tempo de duração dos trabalhos.
A função precrpua do juiz é julgar. Tiraram oito
meses de distribuição. É por isso, Ex's, que, na minha administração, julgamos todos os processos recebidos.
Estou dizendo ao Senador Maguito, porque ele
chegou depois. Mostramos em um quadro aqui, Senador, que julgamos todos os processos recebidos
em 1993 e 1994 e fomos buscar mais 30 ou 50 mil resrduos deixados pelas outras administrações. Está
aqui. E depois caiu. Por que caiu? Oito meses sem receber processos, os três.
Entretanto, todos os que participavam de comissões de sindicância nas quais eu fosse o alvo sempre
recebiam tal prêmio, apesar dos milhares de processos aguardando distribuição no tribunal. Para se ter
uma idéia, conforme comprova a certidão juntada em
anexo, num perrodo de dezoito meses, compreendido entre os meses de janeiro de 1995 e junho de
1996, por conta de tais sil1''' 'ncias.
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Isso sim deveria ser alvo de uma ação popular,
para ele devolver todo o dinheiro recebido. Isso sim.
Está· aqui. V. Ex· tem aqui a certidão do tempo em
que eles ficaram fora sem receber um processo.
O SR. CARLOS WILSON - Isso aqui quantos
meses?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Dezolto. Com as duas, formaram dezoito meses sem julgar, os três.
A Juíza Dóris de Castro Neves esteve afastada,
ganhando salário, sem receber qualquer processo
para julgar, durante onze meses, participando apenas parcialmente de distribuição em outros três meses, e gozando férias em outros dois meses.
o Juiz Ivan Rodrigues Alves deixou de receber
qualquer processo por alto meses; gozou férias em
quatro meses e participou apenas parcialmente da
distribuição de processo em outros dois meses.
A Juíza Amélla Valadão Lopes não recebeu
qualquer processo durante doze meses, Srs. Senadores, gozou férias em outros dois meses e participou
apenas parcialmente da distribuição em quatro meses.
Ou seja, enquanto os membros da comissão levaram oito meses para elaborar o relatório, com acesso irrestrito a todos os processos e documentos, e
com ajuda de todo - como já disse - o corpo de funclonários, além de afastados do tribunal, sem receber
qualquer processo para julgar, para preparar a minha
defesa eu teria escassos quinze dias. Eles levaram
oito meses e queriam me dar escassos quinze dias,
sem me dar a cópia das acusações.
Para tornar a situação ainda mais absurda, con·
forme declarado no ofício que me foi remetido pela Vi·
ce·Presidente, toda documentação necessária para
elaborar a defesa - mais de dez mil folhas de docu·
mentos - estaria à disposição apenas para exame, na
Secretaria da Vice· Presidência, Senador Carlos WII·
son, sendo-me negada até mesmo retirada de cópia
dos mesmos.
Está aqui o documento.
Levando·se em conta que nos finais de sema·
'as ( Tribunal não funciona, que duas vezes por seI"ana, às quartas e quintas, eu teria de participar das
sessões de julgamento, e que a Secretaria da Vi·
ce·Presldência só funcionava no horário de 12h às
18h... "
Lembro ao Senador Maguito, não sei se disse
aqui no início, na minha introdução, foi na nossa ad·
ministração, que nós abrimos o Tribunal de oito às dezolto, direto. Todos os serviços funcionando, durante
dois anos. Contrariamos "Interessezinhos", mas mano
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tive de oito às dezoito. Deixei a Presidência e, imediatamente, passaram para melo·dia às dezoito.
Excluindo os finais de semana de quatro dias de
sessão, na verdade, 15 dias de prazo, eu teria, efellvamente, sete dias para defender-me de um processo com cerca de dez mil documentos.
Dessa forma, ante todas as Ilegalidades perpetradas e ainda tendo em vista o procedimento dos lamentáveis fatos já ocorridos quando da sindicância
anterior, não me restou outra alternativa sugerida e
Incentivada por outros juízes do TRT senão recorrer
novamente à Justiça para ver a legalidade restabelecida. É um direito, preclaro Senador Maguito - V. Ex·
também é da famflla jurídica -, quando somos lesados, Ir ao Judiciário.
Quanto à referida decisão, foi apresentado
agravo de instrumento, no qual foi argüida novamente
a Incompetência daquela Justiça, tendo sido negado
provimento ao mesmo por unanimidade. Senador Paulo Souto, mérito, por unanimidade. Falou-se aqui só
em petição IniciaI. Apesar de aqui haver sido dito de
forma falsa e mentirosa que a referida decisão estaria
ainda hoje em vigor, dita ação já teve decisão de mérito desde o ano passado, tendo sido a mesma julgada
procedente para anular a Comissão com fundamento
no cerceio de defesa, suspeição dos componentes da
Comissão, incompetência da matéria, que é de exclu·
slvidade do Tribunal de Contas da União, como se vê
daquele julgado, cuja cópia encontra·se juntada em
anexo (doc. 19).
Cabe ainda, antes de adentrar no mérito das de·
núncias contidas no relatório daquela Comissão, te·
cer alguns comentários acerca da mesma. Um dos
aspectos mais importantes a se ressaltar disso tudo
refere·se à motivação de tais pessoas para cometer
tamanha violência. Absolutamente, todos que particl·
param de tal acontecimento, como, de resto, aqueles
outros que aqui estiveram para me atacar, são, reco·
nhecldamente, pessoas que nutrem por mim um alto
grau de Inimizade. No próprio depoimento prestado
perante esta CPI os Membros deixaram transparecer
com clareza tal sentimento, não fazendo qualquer cerimônla em vangloriar-se pelo fato de que "nunca te ri·
am colocado os pés em meu gabinete". Em dois anos
como Presidente, eles nunca foram. Um deles, Ivan
Rodrigues Alves, chegou mesmo a afirmar que esse
seria "seu jeito" - ficar em casa trabalhando nos pro·
cessas, fazendo sua parte. esperando que cada um
faça a sua.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, um juiz que é
juiz em Petrópolis, fica em casa, em Copacabana,
como é que o advogado pode despachar as peti-
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ções? Está aqui dito, está na fita. Se V. Ex' passar,
está aqui. Eu assisti. Conseqüência: ele fez questão
de dizer que gosta de trabalhar em casa, mora em
Copacabana. Foi ai que a OAB, eminente e preclaro
Senador Maguito, fez uma representação. Eu era
Presidente e mandei abrir o processo administrativo.
Antes, ele era meu amigo, gostava de mim. Quando
abri, tornou-se meu inimigo.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Continua
com a palavra o Juiz Mello Porto.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Enfrentando toda sorte de problemas, jamais recebi
de qualquer um dos depoentes ao menos um frio oficio com sugestões para aprimorar o Tribunal. Contudo, chamado para investigar meus atos, demonstraram tamanho zelo, que até a distribuição de processos abriu mão por longos meses, para, terminando
seu trabalho, voltar a fazer sua parte e esperar que os
outros façam a deles.
A situação, contudo, é ainda mais grave não só
pelo aspecto ético e moral, mas porque, não obstante
a inimizade gratuita dos mesmos para comigo, fato
desconhecido, por exemplo, por V. Ex's, havia claro
Impedimento de ordem legal com relação a, pelo menos, dois dos juizes que compuseram a Comissão de
Sindicância. Tanto o Juiz Ivan Rodrigues Alves como
a Juiza Dóris Luiza de Castro Neves, na época em
que presidi o TRT da l' Região, tiveram representações apresentadas contra eles pela OAB, o Secretário da 2' Subseção de Duque de Caxias da OAB. Na
condição de autoridade responsável pela Corte, ao
receber tais representações, instaurei procedimento
administrativo, determinando sua autuação e normal
processamento, sem, no entanto, cometer qualquer
tipo de arbitrariedade ou ilegalidade, agindo simplesmente dentro das minhas atribuições, como se observa da cópia daquele procedimento (doc. juntos).
Tal fato já era suficiente para que ambos se dessem por impedidos para compor dita Comissão. Mas
assim não o fizeram. Com relação ao Juiz Ivan Rodrigues Alves a situação é ainda mais grave, pois, além
disso, desde o dia 3 de outubro de 1995 eu litigava
contra o mesmo, numa ação da 9' Vara Cível da Comarca da Capital.
E ele fez parte, eminente Senador Maguito Vilela e Presidente Carlos Wilson - eu litigando com ele
na justiça - de uma comissão, não me dá o direito de
defesa e conclui que eu, sem o direito de defesa, pratiquei o crime de peculato. Isso é muito grave.
Essa, aliás, deve ser "a lealdade à instituição", a
qual se referia os juizes Ivan, Dóris e Amélia, quando
aqui estiveram. Lealdade à instituição. Utilizar-se da
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condição de magistrado para cometer arbitrariedade
e humilhar inimigos para depois, levados ajulzo, para
responder por seus atos, alegar que agiram em nome
da instituição e que a esta cabe reparar o dano por
eles causados conscientemente.
Senadores Carlos Wilson e Paulo Souto, é importante dizer o seguinte: o magistrado não tem imunidade para atacar a honra alheia. Então, se ele ataca
a honra alheia, ele tem que responder pelos danos
causados. Ao ser acionado por esse magistrado, na
ação de danos morais, ele vem e diz que quem vai pagar é a União. Não, ele não tem a imunidade e ele vai
ter que pagar pelos atos dele e não a União. Ele extrapolou a atribuição e a sua competência. Entretanto,
quando aqui estiveram, os três juizes falaram todo o
tempo em ética, lealdade à instituição, mas agora eu
é que gostaria de perguntar se é ético ficarem os julzes recebendo meses e meses o seu salário somente
para perseguir um inimigo, enquanto trabalhadores,
muitas vezes desempregados, aguardam anos por
uma decisão judicial. Onde está a lealdade à institulção se, na hora de responder pelos prejulzos, consciente mente causados por seus desmandos, é sobre
os ombros da instituição que se joga a responsabilidade? Deixo aqui as perguntas para serem respondidas.
Com relação ao mérito em si do relatório elaborado por tal comissão de sindicância, nada mais representa do que a expressão do sentimento que moveu referida investigação, qual seja, criar irregularidades que a mim seriam atribuldas. Alguns fatos anteriores, contudo, devem ser analisados. Segundo os
próprios membros da comissão, o referido trabalho
teria sido originado em razão de outras sindicâncias,
composta pelos mesmos membros, instalada para
apurar o desaparecimento de 28 processos licitatórios.
Em primeiro lugar, o referido desaparecimento
somente teria sido observado cerca de quatro ou cinco meses após ter passado a administração, Senador
Djalma Bessa. Depois iremos falar sobre isso, porque
estamos ali com cada falsa denúncia - diga-se de
passagem - e tenho documentos para comprovar.
Em segundo lugar, todos os 28 processos desaparecidos, Sr. Presidente, referiam-se a procedimentos licitatórios não concluldos, onde não houve qualquer tipo de gasto ou dispêndio de recursos pelo Tribunal. Para se ter uma idéia, poderia ter sido um PA,
processo de um requerimento de uma certidão de férias de um funcionário, mas aqui ele disse 28 processos desaparecidos, como se alguém quisesse encobertar qualquer ato viciado.
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Não logrando êxito, a comissão em localizar ditos processos, resolveram...
É realmente muita coincidência o fato de todos
os processos que desapareceram e acarretaram inicio de tais procedimentos referir-se a procedimento licitatório abortados, onde não houve qualquer contratação ou gasto para o Tribunal, até porque se tal desaparecimento tivesse alguma relação com a existência de irregularidades nos procedimentos licitatórios,
o lógico seria "o desaparecimento" dos processos
onde tivesse havido despesa para o Tribunal.
Lógico, se alguém quisesse acobertar alguma
coisa, Sr. Presidente - tenho que falar Isso porque,
ainda hoje, consta no Boletim do Senado o desaparecimento de 28 processos contra a minha pessoa e eu
deixei o Tribunal há cinco meses passados e nenhum
deles tem alguma coisa a ver com gasto ou licitação
de...
Por outro lado, qual teria sido a relação causa-efeito do "desaparecimento" de processo financeiro, que sequer chegara a seu termo, ou seja, que não
envolveu qualquer pessoa para o Tribunal, se resolvesse analisar os procedimentos de todos os processos que não haviam desaparecido e onde tivesse havido despesa. Por que nomear os mesmos juizes
para essa nova comissão? Tais contradições e questlonamentos, contudo, nunca ficaram devidamente
esclarecidos.
Além disso, diversos aspectos cruciais para
análise de tais procedimentos financeiros foram slmplesmente Ignorados e sequer mencionados. Exempio: os problemas orçamentários vividos naqueles
dois anos. Conforme já anteriormente mencionado,
durante dois anos de minha gestão, e apenas neles, a
situação orçamentária foi completamente inusitada é bom chamar a atenção porque esse fato é crucial.
Esse fato para mim é de suma importância.
Conforme já anteriormente mencionado, durante os dois anos da minha gestão, e apenas neles, a sltuação orçamentária foi completamente inusitada.
Já no ano de 1993, administrei o Tribunal com o
orçamento elaborado no ano de 1992, quando o TRT
possuia menos Juntas, Turmas, juizes, funcionários e
equipamentos, além de só haver obtido a disponlbillzação orçamentária no mês de abril de 1993. Já no
ano de 1994, a situação chegou mesmo a ser considerada dramática. Na medida em que a aprovação do
orçamento da União deu-se somente no final do ano,
em novembro de 1994 - os senhores têm os dados -,
com o recebimento do financeiro somente no mês de
novembro de 1994, fui obrigado a administrar uma sérle de novos compromissos e realizações somente
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com os duodécimos, que eram liberados mensalmente pelo TST.
Em 1994 a minha administração não nadou em
rios de dinheiro não. O financeiro só saiu no final de
novembro e recebiamos do TST doses homeopáticas
de duodécimos. É bom deixar claro isso, nobre Senador. Qualquer pessoa com o minimo de conhecimento na área de orçamento e finanças sabe o enorme
descontrole causado por uma situação como essa.
Mas, apesar de sua enorme e crucial relevância, tais
fatos foram completamente ignorados pela comissão
- não é a comissão daqui, mas sim daqueles que vieram depor - não havendo em todo o processo uma Iinha sequer sobre tais acontecimentos.
Ademais, foram feitas algumas considerações
que, caso não tenham sido motivadas por má-fé dos
envolvidos, revelam, de modo Inequívoco, um completo desconhecimento técnico da matéria, por exempio, ao considerar como fracionamento o fato de ter
havido 10 ou 15 processos IIcitatórios em uma determinada Junta.
Como é do conhecimento dos Srs. Senadores,
nenhuma compra, obra ou serviço de órgão público
pode ser realizado sem a abertura de processo licitatório. Nenhuma. Portanto, é comum que, no caso, por
exemplo, da construção de uma nova junta de conciliação e julgamento seja necessária a abertura de dezenas de processos licitatórios, pois a empresa que fizer a obra na Junta não será responsável pelo fornecimento de móveis, computadores, persianas etc. Se
pego, eminente Senador, uma só empresa para fazer
tudo Isso em um prédio, uma empresa que não trabalhe com persianas, com divisórias, com computador,
com serviço de som, ela vai ganhar mais 15% sobre a
empreitada. É por Isso que, dentro da lei, agimos desse modo.
Outro fato que demonstra o equivoco em que se
baseou aquele relatório refere-se à existência no TRT
do Rio de Janeiro, assim como em todo o órgão da
administração pública, de toda uma rotina administrativa, independentemente de quem seja responsável
pelo órgão.
Durante a minha gestão, especialmente no que
se concerne aos processos licitatórios e financeiros,
foi seguido o mesmo roteiro administrativo, sempre
imprimido pelas demais administrações. Aliás, é importante frisar, para clarear um pouco, sempre apliquei o que já era imprimido pelas administrações anteriores e mantive o diretor-geral de obras, os secretários de informática, mantive inúmeros diretores de
administrações passadas, não trouxe ninguém a
dedo para dizer que Iria para determinado lugar onde
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havia muito dinheiro e vice·versa, como vemos em
tudo que é lugar. Mantive o meu diretor de obras, Dr.
José Augusto de Almeida, um dos homens mais honrados que conheci - honrado, não é "um dos mais"
porque todos têm de ser honrados. Bastava uma análise comparativa dos procedimentos que sempre foram adotados no TRT para alcançar tal conclusão.
Assim, com relação às infundadas conclusões
da malsinada comissão de sindicância, apesar da absoluta e completa inutilidade da mesma, em respeito
a esta Comissão Parlamentar de Inquérito e principalmente aos eminentes Senadores, teceria alguns co·
mentários acerca do mérito propriamente dito das impropriedades lá contidas.
Passamos já para o outro depoimento, do Sr.
Wadlh Damous Nemer Filho, que veio aqui na qualidade de Vice·Presidente do Sindicato dos Advogados do Rio de Janeiro. E é bom deixar bem ciaro que
ele também já litigou muitas vezes com a OAB,
Ordem dos Advogados do Brasil, no Rio de Janeiro. O
primeiro depoimento ouvido por esta Comissão, no
que se refere ao TRT da 1" Região, foi do Sr. Wadlh
Damous Nemer Filho, que aqui se fez acompanhar do
Sr. Mário Sérgio Medeiros.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Esse aí
que eu queria ajudar o senhor.
Por exemplo, o depoimento do Sr. Wadih ... Porque eu não quero tolherV. Ex', em absoluto. Eu estou
pedindo uma colaboração para ver se entramos logo
no mérito. Diga logo o que o senhor pensa do depoi·
mento dele.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - É o
que eu vou dizer. Mas é que eu tenho que fazer um
preâmbulo, não é Senador?
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Se for
possível ...
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Não
é possive!. Nem todos têm a inteligência, assim, aguçada.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Não, não
é Isso. É que V. Ex' conhece bem os fatos e a Presi·
dência está lhe fazendo um apelo. Mas nós primamos
aqui pela garantia de seu direito de falar.
,
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Quanto ao direito, veja bem, eminente Senador, é bom
deixar bem claro que ele existe.
O SR. PRESIDEDNTE (Ramez Tebet) - Estou
falando, mas atendo ai à sugestão de alguns Senado·
res.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Pois
não.
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O seu depoimento seguiu exatamente uma estratégia preparada pelo grupo de pessoas do qual ele
faz parte e que tenta por interesse diverso atacar-me,
pois o mesmo limitou-se a levantar uma série de lalsas e antigas acusações, fazendo questão de ressaltar a necessidade do depoimento das demais pesso·
as aqui ouvidas, na verdade, seus parceiros na empreitada.
Antes de mais nada, é necessário fazer um co·
mentário sobre os motivos que levaram o Sr. Waclih
Damous Nemer Filho a manter uma conduta sempre
agressiva com relação à minha pessoa. É importante
os Senadores tomarem conhecimento, porque ...
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Então,
diga logo os motivos.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO _ É.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Vamos

lá.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Logo que assumi a Presidência de TRT, fui procurado
pelo Sindicato dos Advogados do Rio de Janeiro do
qual o Sr. Wadih era Vice·PrE,sldente. Desejava
aquela entidade que lhe fosse destinada uma sala no
TRT - deixo para esclarecer os ilustres Senadores
que até hoje o TRT da l' Região não tem sede própria. Nós estamos ocupando, como inquilino, o prédio
do Ministério do Trabalho. Lá tem também órgãos do
Ministério do Trabalho. É bom deixar bem claro a V.
Ex'. E nós sofríamos, na época, e continuamos sofrendo, angústia de espaço ffsico Nós tfnhamos angústia de espaço ffslco. Isso é para poder chegar no
'ponto que V. Ex' quer -, alegando que as administrações anteriores teriam concedidolal benefício à OAB
e à ECAD (administrações passa:Jas), o que acarretaria enfraquecimento da entidade sindical perante
aquelas associações de classe.
Além disso, desejava o sindicato que ele concedesse a exclusividade para exploração de máqUinas
xerox em todos os andares, na medida que a entidade já possuia algumas máqUinas em poucos andares,
remetendo as grandes para o mencionado sindicato.
É bom deixar bem claro, contrariou o Interesse. De
imediato, rechacei tais pleitos, em primeiro lugar porque não possuia o Tribunal espélço ffsico suficiente
para se dar ao luxo de ceder salas ao contrário. À medida em que foram sendo inauguradas novas Juntas
e ampliadas as Secretarias do TRT, tivo que solicitar
a devolução de espaço anteriormente concedidos a
terceiros. Em segundo lugar, com relação a exploração de serviços de xerocópia, não poderia conceder
tal privilégio a uma entidade a qual iria auferir ganhos
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e ulilizando (lSpaçO e energia elétrica do Tribunal sem
qualquer contraprestação para a Corte.
A partir de então, o Sr. Wadih Damous Nemer,
sentindo-se equivocadamente, diga, de alguma forma preterido, iniciou, Sr. Senador, uma injusta e implacável campanha contra meu nome, passando a
tratar-me como inimigo a partir dar. Antes era o meIhor homem do mundo, a partir dai, tratou-me como
Inimigo.
Neste momento, gostaria apenas de tecer alguns comentários acerca daquele depoimento procurando me ater aos pontos que me chamaram mais
atenção aos Srs. Senadores. Causou espécie o fato
do procedimento administrativo, instaurado no TRT e
conduzido por outros trôs juizes, como já disse aqui.
Estiveram em contradição, conforme as palavras do
Sr. Wadih "parado desde '1995 por força de uma liminar". Ele disse aqui quo o processo estava parado por
força de uma liminar, não é verdade. É aquilo que já
falei, Senador Djalma Bessa, que eu não tive o direito
de dofoSfl o fui à Justiça. Nada ficou parado, não.
M~ntlra dele. Contudo, apesar de conhecer minuciosamente todos os detalhes de tal procedimento,
qUflndo inquirido por um dos Srs. Senadores sobre
quais teriam sido os fundamentos de tal liminar, o depoente, repita-se, apc:::;{ dfl inteirado de todas as
particularidades do pro(;f)(limento e de seus desdobramenton, justamonto com relação a um fato tão relevante COIllO (";SO, limitou-se a dizer que não se recordava. 1':88a aliás, dentro da estratégia montada
pelos depoentes, foi uma constante nos depoimentos
aqui prestados, conhecer profundamente tudo que
pudesse desabonar ou desacreditar minha pessoa.
Mas, por outro lado, sempre as palavras "desconhecer", "não ter certolP" "não se recordar", de qualquer
fato que pudesse esGlarecer ou, de alguma forma,
resgatar a verdade.
Pois bem, em primeiro lugar, referido o procedimento sobre qual já teci comentário quando me referi ao depoimento prestado pele Juiz Ivan Rodrigues
Alves, Dóris Lulza de Castro Noves e Amélia Valadão, foi na época suspenso por força de uma decisão,
e Isso já falei para V. Ex's. Entretanto, apesar de o Sr.
Wadih, de forma mentirosa, haver afirmado que referida decisiío, impropriamente chamada de liminar, estaria em vigor até hoje, tal ação já teve seu mérito julgado. Ele chegou aqui e menliu, Senador. Porque
disse que ali ainda estava em vl[jor a liminar, quando
já exiBta um mérito. Ou srJ mantóm ou se revoga a 11-

°

rr1inar com a docisão de mó rito.
Vamos passar para mais arliante porque já estou veneio que V. Ex' quor um trabalho mais objelivo,
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não é? Em segundo lugar, ao contrário do afirmado
pelo Sr. Wadih, as decisões proferidas pela Justiça
Federal nesse e em um outro processo o qual também adiante mencionarei foram objeto de recurso,
tendo o Tribunal Regional Federal mantido as mesmas sentenças. Dessa vez foi um tribunal. Também
fez menção aquele depoente sobre suposta fita que
conteria denúncias de vendas de votos. Ou seja, de
vendas de decisões judiciais, de que as mesmas envolveriam meu nome. Essa questão, contudo, já foi
esmiuçada quando comentei o depoimento prestado
por José Eduardo Homem de Carvalho, sendo importante ressaltar apenas a leviandade do Sr. Wadih ao
tentar relacionar meu nome com o fato da prisão de
um assessor de juiz por suposta tentativa de extorsão, funcionário com quem nunca trabalhei ou tive
qualquer relacionamento. Nós temos 54 magistrados
no TRT da i" Região. Nunca vi esse funcionário que
ele quis relacionar.
Faz tal afirmativa, contudo, em razão de duas
ações por danos morais que contra ele movi, tendo
ambas sido julgadas procedentes, como comprovam
as cópias daquelas decisões, as quais junto em anexo. Limitou-se ... Cadê as cópias? Ah, estão aqui.
Aqui, Excelência. Estou mostrando tudo com documento. Documento, tudo. E ele está preocupado.
Atingiu a honra, foi condenado. E eu tenho que procurar o Judiciário. Ataca a minha honra, não tenha dúvida. É questão de tempo. Atacou, publicou, é questão
de tempo. Vou buscar tudo, até a última... Porque eu
tenho filhos. Tenho que zelar pelos meus filhos. É
questão de tempo.
Essa questão, contudo, já foi esmiuçada quando comentei o depoimento prestado por José Eduardo Homem de Carvalho, sendo importante ressaltar
apenas a leviandade ... Já disse. Fez tal afirmativa,
contudo, em razão das duas ações ... No ano de 1994
foram realizadas eleições para a Seção do Estado do
Rio de Janeiro, da OAB, tendo o Sr. Wadlh na época
sido candidato a Vice-Presidente de uma das chapas
concorrentes. Desde que se lançou candidato passou
o Sr. Wadih a ajuizar ações populares contra mim, e,
ao mesmo tempo, para ganhar um enorme espaço
num determinado órgão de Imprensa, que na época
eu litigava com esse órgão .... órgão de imprensa que
então Imprimia uma campanha sem precedente contra minha pessoa.
Aqui faço um breve parêntese apenas para informar que as ações populares por eles movidas foram julgadas Improcedentes. Os Ilustres ... O eminente Presidente me permita fazer uma ressalva aquI. O
eminente Presidente e outros também, os Senado-
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res, sabem que ação popular é diferente de qualquer
outra ação_ Ação popular, quando tem uma sentença ... O art. 18 dela diz o seguinte: "A sentença tem eficácla erga omnes". Erga omnes, eminente Senador
Paulo Souto, contra tudo e contra todos. É bom deixar
claro que todas essas denúncias já foram alvo de
ações populares e tiveram sentenças favoráveis a
esse modesto compatriota que lhes fala.
O referido juiz classista já se encontrava na ...
Aqui tem um outro fato que não posso deixar
passar, Senador. Aqui abro um breve parêntese apenas para informar que as ações populares ... Tal fato,
aliás, foi rapidamente mencionado pelo Sr. Wadih,
que nele não se afundou por questões óbvias. Ele
não se afundou, ele ficou só en passanl, mas que em
poucas palavras ele iria explicar. O referido juiz classista ... Ele diz que eu nomeei um juiz classista dono
de um bordel. Falou.
Como foi, Senador Paulo Souto? V. Ex" se lembra?
O SR. PAULO ,SOUTO - V. Ex" está abusando
muito da minha memória, mas me lembro, sim.
O SR_ JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Porque V. Ex' estava atento naquele dia.
O SR_ PAULO SOUTO - Como estou hoje, também, no depoimento de V. Ex'.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Exatamente. Fico até tranqüilo quando V. Ex' presta
atenção no nosso depoimento.
O referido juiz classista já se encontrava no
exerclcio da função desde 1991, Ex'.
O SR. CARLOS WILSON - Ele trabalhava em
bordel também?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Não, vou explicar. Veja bem: em 1991 ele foi originalmente nomeado - entrei para o tribunal em 1993 ou
1994 - por outro presidente. Havendo um edital para
o preenchimento de vaga para juiz classista, a referida pessoa fazia parte da lista trlplice de seu sindicato,
tendo apresentado toda a documentação necessária,
inclusive certidões negativas dos distribuidores criminais.
O próprio Ministério Público, que então emitia
parecer em todos os processos de indicação para juiz
classista, opinou pela homologação da referida lista,
o que foi feito também pelo presidente que me antecedeu.
O SR. CARLOS WILSON - Quem?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - O
Luiz Carlos ... É o telefone, desculpe, Senador. Quando V. Ex' disse "quem", pensava que era o presidente. Queira desculpar.

Quinta-feira 19 21573

O único ato de minha lavra foi o ato de reconduzir o juiz e de mantê-lo na função por mais um manda
to; um processo legal, com parecer do Ministério PÚblico homologando-o. Foi feita a recondução, porque
o juiz presidente disse que era um ótimo juiz.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Mas,
meritfssimo, sem saber se é culpa ou se não é, se foi
nomeado ou não, o que o Senador Carlos Wilson
quer saber é o seguinte: o sujeito nomeado era dono
de bordel ou não era? Só isso. Com certidão negativa
ou não, se ele era dono de bordel ou não. Pronto.
Esse é que é o fato.
Se V. Ex' sabia, se não sabia, tudo bem. Pronto.
É isso ar.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO _
J

Eminente Senador Carlos Wilson, o que V. Ex' entende por bordel?
O SR. CARLOS WILSON - É o que estou perguntando a V. Ex'.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Não, mas não sei o que é bordel. Veja bem, bordel...
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Então,
com tanta inocência, vamos prosseguir.
O SR. CARLOS WILSON - Eu, como não sou
freqüentador de bordel...
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Aqui
todo mundo é inocente. Vamos prosseguir, porque
todo mundo é inocente aqui. Ninguém sabe o que é
bordel.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Muito bem. O único ato de minha lavra foi reconduzir o
juiz e mantê-lo na função por mais um mandato.
Com pulsando os autos homologados pelo Ministério Público - recondução -, não pesava nada
contra esse cidadão.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Sim,
tudo bem, vamos embora.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Apesar disso, o Sr. Wadih escolheu-me para ser o réu
na ação popular. Esse senhor entrou com uma ação
popular contra mim, que não o nomeou.
O SR. MAGUITO VILELA - Doutor, não é muita
ação contra V. Ex' não? Quantas? Apenas uma pergunta objetiva: quantas ações contra V. Ex"?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Que
tipo de ações?
O SR. MAGUITO VILELA - Todas.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Todas? Bom, dessas pessoas que aqui estiveram ...
O SR. MAGUITO VILELA - Não, não. O total.
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O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Mas
ningu,ém m,ais entrou com ação contra mim, a não ser
os detratores que aqui estiveram. Esses que estive·
ram...
O SR. PAULO SOUTO- E o Ministério Público?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - O
Ministério Público não entrou contra mim, não. Eminente Senador Paulo Souto, estou dizendo na época.
V. Ex" está se referindo à administração, não é isso?
O que houve do Ministério Público é bom deixar
bem claro. Eu não era presidente do Tribunal. O Tribunal pleno se reuniu e mudou o regimento da casa
- eu era um simples juiz como os senadores aqui
sentados. Mudou, passando o mandato de presidente a três anos, em vez de dois anos. Eu não era presidente.
Muito bem. Passaram-se os anos e eu fui presidente da casa. O que acontece? Quando eu assumi,
um procurador muito amigo do Wadih Damous provocou Dr. Aristides Junqueira, para que ele promovesse
uma ação de Inconstitucionalidade, porque a Lei
Orgânica da Magistratura diz que o mandato de presidente é de dois anos. Toda a imprensa e o Sr. Wadih
declararam que foi contra mim. Eu não fui réu; eu não
fui absolutamente. É contra o Tribunal, que tem poderes de modificar o Regimento. Apesar disso, o Sr.
Wadlh me escolheu para ser o réu na ação popular,
por ele ajuizada, a qual, como não poderia deixar de
ser, foi julgada improcedente. Outra motivação, contudo, teve aquele depoente para comparecer perante
esta Comissão.
Em breve, serão realizadas eleições para o sindicato dos advogados no Estado do Rio de Janeiro.
Dentre os candidatos que almejam a presidência daquela entidade, encontra-se justamente o mencionado Sr. Wadih.
Por assim, como no ano de 1994, a atual campanha do Sr. Wadih está sendo baseada, única e exclusivamente, em razão das denúncias contra mim
apresentadas e pela repercussão do seu depoimento
perante esta Comissão, fato explorado de maneira
absurda pelo mesmo. Para se ter uma idéia da maneira como age tal pessoa, apesar de acusar-me de autopromoção, toda vez que eu prestava uma simples
entrevista, o Sr. Wadlh, atual vice-presidente do sindicato, incoerentemente, contrariando toda a moralidade pregada em relação à minha pessoa, vem utilizando-se do órgão informativo de sua categoria para alavancar sua candidatura, conforme comprova exemplar anexo (Documento nO 4).
Além disso, tem explorado seu depoimento nesta Comissão através de farto material de campanha,
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que diariamente é utilizado em panfletagem junto ao
TRT, conforme documento.
É de suma importância eu mostrar a V. Ex·s., ao
eminente Senador e aos Senadores - ele vem dando
entrevistas nos jornais: vejam nos jornais ele distribuindo aos milhares pelo Estado do Rio de Janeiro; vejam aquele advogado da Fenajuf, aquele Moisés
Szmer que esteve aqui. V. Ex" lembra? Está aqui.
Olha o que ele diz do nosso Presidente e deste Congresso: "ACM não tem moral para falar em ética, aflrmam lideranças" - os mesmos que estiveram aqui e
me acusaram. Contra o Presidente do Congresso, um
homem digno, olha o que ele disse. Indago de V. Ex"
se não é caso de uma ação de danos morais, inclusive uma representação ao Ministério Público, para
responder por injúria, calúnia e difamação. Ar o nosso
querido Senador perguntou: Mas, Juiz Mello Porto,
quantas ações? Cada uma publicada contra minha
honra tem que Ir, meu querido Senador e colega.
O SR. MAGUITO VILELA - Perguntei simplesmente porque o senhor tem muitos amigos, mas também deve ter muitos Inimigos.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Agora vou dizer a V. Ex": Noventa e cinco por cento
dos advogados do Estado do Rio admiraram nossa
administração; 95% dos meus funcionários, que não
tinham trquete-refeição, vale-transporte, seguro-saúde, seguro-odontológico e remédios a 10% no
convênio, graças a Deus, tenho 95%, sempre pensei
no bem comum, querido Senador. Agora, uma minoria invejosa, é dlffcil. Senador, V. Ex' deve ter um invejoso no seu Estado, não tenha dúvida. E outra coisa vou lhe dizer: procurei em alguns laboratórios e
não encontrei remédio para essa doença. Vamos
conviver, por muitos anos, com esse tipo de invejoso.
(Fazendo ver a foto)
Está aqui, Senador. O senhor o vê aqui no jornal. Milhares disso, no Estado do Rio, contra os Senadores e contra a CPI, dizendo que a CPI é Inconstitucional. Está aquI.
Vim aqui depor, prestar esses esclarecimentos
à CPI, apesar de poder até lançar mão de uma prerrogativa para aqui não estar. Mas jamalsl Esta é uma
oportunidade que V. Ex" está dando-me - primeiro,
porque é da famflia jurfdica - e aos Senadores para
eu poder mostrar o outro lado da moeda, a verdade
dos fatos.
Para que se tenha uma idéia da maneira como
age tal pessoa, apesar de acusar-me, além disso tem
explorado em seu depoimento, como se não bastasse o caráter daqueles que aqui estiveram para depor,
pode ser avaliado através de documento juntado em
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anexo. Trata-se de jornais informativos do Sindicato
dos Servidores da Justiça Federal e do Rio de Janeiro, Sisejuf e da Federação Nacional.
Essa Fenajuf, essa mesma que está atacando a
CPI e atacando o Presidente do Congresso, chamando de imoral- viu, Senador Paulo Souto -, essa mesma Fenajuf - quero chamar a atenção de V. Ex' - foi
que entrou com uma representação contra mim junto
à Procuradoria-Geral da República dizendo do concurso feito e que foi rechaçada, julgada Improcedente, rejeitada e julgada improcedente. É o mesmo presidente, o mesmo que entrou, as mesmas "personalidades". São entidades das quais fazem parte o Sr.
Moisés Szmer Pereira, sendo que a entidade sindical... O Sr. Wadih é advogado contratado. Nesse informativo, o depoimento do Sr. Wadih nesta CPI é
mais uma vez explorado, assim como o depoimento
do mencionado Sr. Moisés, ora advogado deste, e o
da Or' Anna Acker. Aquela juiza que veio aqui também é advogada deles. Pertencem todos ao mesmo
grupinho.
Mas o mais absurdo é a falta de dignidade no
agir de tais pessoas. Quando aqui estiveram, na hora
de utilizarem-se desta Comissão para me atacar e difamar, todos rasgaram elogios a esta Casa, aos nobres Senadores e à instalação desta CPI. Sairam daqui e mandaram imprimir milhares de jornais, distribuidos no Rio de Janeiro, contra. Pois de volla ao Rio de
Janeiro, o discurso dele é outro. Veja o exemplar - já
mostrei. No mesmo tom ofensivo contra mim utilizadó, uma série de acusações são feitas contra o eminente Senador tratado como articulador da CPI: "o
carrasco da Justiça do Trabalho" - referindo-se ao
Senador Antonio Carlos Magalhães. Aqui não existe
carrasco. Como manchete, publica: "ACM não tem
moral para falar em ética, afirmam as lideranças".
Pois entre as mencionadas lideranças, encontra-se o
Sr. Wadih Oamous Nemer e Moisés Szmer Pereira,
os dois que sentaram a esta mesa contra este que
lhes fala. Essa, portanto, é a ética do Sr. Wadih e daqueles que aqui estiveram para me atacar.
Esta sentença que vou colocar aqui, Sr. Presidente, é a da ação que considerou ilegal aquela comissão em que não me deram o direito de defesa.
Estes são os jornais - V. Ex' gostaria destes jornais
ou não?
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - É um direito de V. Ex· ...
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Nãol Eu pergunto a V. Ex'. É o jornal que ataca o Senador Antonio Carlos Magalhães.
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - V. Ex' é
que é o juiz. V. Ex' agora é que requer a juntada ou
não a requer. V. Ex' é quem sabe.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Eu
não tenho nenhum interesse em juntar documento
que ataca a honra de um homem que sei que é inocente.
O SR. PAULO SOUTO - E que, aliás, sabe se
defender.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Ele
vai se defender.
O SR. PAULO SOUTO - Ele dá demonstrações
ao longo de toda a sua vida de que sabe muito bem se
defender.
O SR. MAGUITO VILELA - Eu gostaria de ver
os jornais.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Depoimento de Anna Britto da Rocha Acker, uma que
esteve aqui. Aqui também esteve para prestar depoimento a Juiza Anna Acker. O referido depoimento,
assim como o de Moisés Szmer Pereira, que depôs
no mesmo dia, nada trouxe de novo. Apenas veio
confirmar o fato de que todas as pessoas que aqui estiveram para acusar-me o fizeram não com a intenção
de colaborar com esta Comissão Parlamentar ou
mesmo de prestar qualquer contribuição para o aperfeiçoamento do Judiciário, mas tão-somente para, de
forma orquestrada, trabalhada e estudada, usar a repercussão que os trabalhos desta CPI têm causado
junto à mfdla e à sociedade em geral para, com base
em mentiras e falsidades, depreciar minha imagem,
como vingança por haverem tido Interesses contrariados.
Aliás, tanto a oitiva da juíza aposentada como a
de Moisés Szmer Pereira pareceram ter ocorrido em
razão de espontâneo oferecimento dos mesmos para
aqui comparecerem. Vejam que, em relação aos demais depoentes, o convite partia sempre em razão da
mençâo do seu nome pelo depoente anterior, quando
tal convite não era diretamente sugerido durante o
depoimento, numa tática muito bem elaborada em
que cada depoente se ocupava de fazer a sua parte.
Além disso, abria caminho para a convocação do seguinte, como num teatro onde cada artista tem o seu
próprio texto, mas sempre com a deixa para a entrada
do seguinte.
Com relação ao que aqui declarou a Juiza Anna
Acker, pouco há que dizer. Apesar do gosto da mesma em falar sem parar - ela falava sem parar, eu não
pude nem pegar -, muito pouco acrescentou. Faz
menção aquela depoente a uma ação popular ajuizada no ano de 1993 contra mim. Assim como os dema-
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is depoentes, discorreu acerca de tal ação em todos
os detalhes, em especial sobre o fato de haver conseguido uma liminar, mas, ao final do depoimento,
quando inquirida por um dos Srs. Senadores sobre o
resultado da mesma, limitou-se a repetir que teria ganhado a liminar, a qual, depois, teria perdido, não tendo certeza sobre o andamento da mesma, sobre o
qual teria de falar com o advogado.
Como ocorreu com todas as pessoas que aqui
estiveram para me acusar, a Sr" Anna Acker não tinha certeza e disse que teria que falar com o advogado para saber que a referida ação foi julgada Improcedente pelo mesmo juiz que concedeu a liminar, conforme comprova a sentença em anexo. Como pode
uma advogada não saber - ela sendo autora - que a
ação foi julgada improcedente e aqui se omitir?
Além disso, a mesma apelOU de tal decisão, tendo o egrégio Tribunal Regional Federal negado provimento ao seu recurso, mantendo a Improcedência da
ação, como se observa da cópia daquele acórdão.
Em slntese, essa ação se referia ao seguinte:
essa juiza foi candidata a corregedora do Tribunal.
Eu, com essa minha autenticidade - eu sou transparente e quero até o último dia nesta terra ser transparente -, peguei o microfone e disse: Juiza Anna Acker,
não posso votar em V. Ex' para corregedora porque
V. Ex' está com 650 processos em atraso. Se ela não
se autocorrigla, como podia ser corregedor dos outros? Essa minha transparência tem desgostado determinado tipo de gente que pouco está ligando. Eu
não votei nela, e ela perdeu a eleição lá no Tribunal.
Ela se aposentou. A primeira coisa que ela fez, ilustres Senadores, foi entrar com ação popular. Eu fiz o
seguinte: no inicio da minha gestão, coloquei um juiz
auxiliar para cada Junta, para acelerar o trabalho. A
audiência era marcada para dai a três anos, e eu passei para dez dias por causa disso. Ela entrou com
uma ação contra mim porque eu pus um juiz auxiliar.
Como podia vingar uma ação dessa, se eu estava
exatamente pugnando pela celeridade? Por isso é
que foi julgada Improcedente Ela não teve a hombrldade de dizer isso aqui. Ela devia ter dito, porque
amanhã, Senador, se V. Ex' me perguntar: o senhor
perdeu essa ação? Perdi. Acho diffcil perder, porque
antes eu estudo, entrego aos meus advogados para
estudarem e vejo se ela tem ou não condição de vingar. É só Isso
Além disso, a mesma apelou de tal decisão, tendo o egrégio Tribunal julgado improcedente.
Outra coisa também que ela disse na ação popular, Senador Djalma Bessa, é que eu tinha feito as
carteiras dos funcionários e dos juizes. Eu não. Eu
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sugeri a aprovação colocando o tipo de sangue na
carteira, porque atropelado o cidadão na rua, se não
se souber o tipo de sangue, darão outro no hospital,
no pronto-socorro, e matarão o funcionário. Ela entrou com uma ação popular porque eu tomei essa medlda. Está lá na ação popular.
A convocação de juiz classista e suplente
deu-se em razão também ... Eu tinha que convocar
juiz suplente para poder o togado funcionar com dois
suplentes. Pois ela entrou com uma ação popular por
causa disso, para dar celeridade.
No entanto, para a depoente tal medida destinava-se somente a garantir o salário de juízes. Ora, uma
Junta com 12 mil processos, Senador, com a primeira
audiência marcada para três anos apósl Convocar
juiz e tocar a pauta é pagar juiz classista?
Bom, esse assunto já está sepultado, já foi alvo
de uma ação popular e já transitou em julgado produzlndo os efeitos erga omnes - contra tudo e contra
todos.
Quanto às listas de 1993 e 1994, Senador Paulo
Souto, é importante frisar isso para V. Ex' porque sei
que deve ter algumas perguntas a esse respeito. Os
juizes classistas apresentam listas e essas listas têm
validade por três anos. A de 1992 ultrapassava o meu
mandato, 1992, 1993, 1994, terminava em 1995. Eu
sal em 1994. Essas listas foram elaboradas e formadas pelo meu antecessor. Se V. Ex' terminar um
mandato na sua gestão, ad argumentandum, Se nador, V. Ex' terá que pegar aquela lista e escolher um
nome que consta na lista de 1992, porque ainda terá
validade até 1995 para poder nomear. Todos as listas
de 1992 foram homOlogadas pelo Ministério Público,
todas.
A liberdade sindical não é uma criação minha.
Se o número de sindicatos aumentou após a promulgação da Constituição de 1988 em razão de supostas
facilidades legais para tal, esse fato se deu em todos
os TRTs. Parece que eu pegava meia dúzia de tratadores de cavalo, pegava jogador de futebol e dizia:
faça um sindicato. É a Constituição de 1988 que permite isso. Não há mais essa exigência ... Qualquer categoria, asseio e conservação, por exemplo, pode ser
um representante de empregado de asseio de conservação, da Comlurb, de limpeza urbana. Qualquer
um pode. A lei, a Constituição permite, Senador. Disseram que eu é que estava estimulando a criação de
sindicatos. Vejam se eu tenho tempo, primeiro, de estimular, e, segundo, de procurar alguém na rua para
fazer listas, quando eu já tinha as listas que eu podia
escolher. Para se fazer uma lista, é bom deixar bem
claro aqui, tem que ter o ato ... Quando termina a de
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92, 60 dias antes, o Presidente do Tribunal baixa um
ato com as normas do TST - Tribunal Superior do
Trabalho, para que todos que desejem figurar nas IIstas - as entidades - encaminhem ao Tribunal dentro
das normas do TST. A liberdade sindical não é uma
criação minha. Se o número dos sindicatos aumentou
após a promulgação da Constituição de 1988, em razão de supostas facilidades legais, para tal, esse fato
se deu em todos os TRTs. A referida Juiza Anna
Acker fez menção, por exemplo, à nomeação de uma
juiza classista do Sindicato dos Profissionais da Dança.
Desculpe-me perguntar. Não é uma categoria?
É. Ela pode também figurar numa lista como empregada: dançarina. A Constituição permite.
Em momento algum diz que um mesmo do Sindicato teve três juizes nomeados por meus antecessores. Não disse nada. Achou que eu havia pegado
meia dúzia de dançarinas e mandei fazer um sindlcato, sendo uma entidade que possui carta sindical expedida pelo Ministério do Trabalho desde 1985. A
dançarina tem um sindicato homologado pelo Ministério do Trabalho em 1985. Com relação a mim, o rancor da ex-juiza data do ano de1990, quando a mesma
concorreu ao cargo de vice-corregedor e eu disse a
ela que...
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Isso V.
Ex' já falou.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Sim,
eu já falei, apenas estou lembrando. E eu disse a ela
que com essa quantidade de processos eu não votava nela - documentos à época. Dessa forma, não
obstante o interesse jurldlco demonstrado por aquela
magistrada, pois apesar de possuir muitos processos
em atraso, a mesma sempre fez questão de freqüentar muitos congressos, inclusive no exterior, como
aliás declarou em seu depoimento. Eu sempre combati esse tipo de conduta. Por que ela atrasava também? Porque ela adorava pedir uma licença para freqüentar congressos no exterior. Sempre teve o meu
voto contra, consta da Ata. Juiz é para julgar. Aliás,
uma outra informação a V. Ex", que vai a titulo de sugestão, Senador: apresentar um projeto urgentemente, modificando a Lei Orgânica da Magistratura, que
permite ao Presidente da Associação ficar sem receber processos 5 anos, 3 anos. Na minha gestão, o Dr.
Gérson Conde e outros, que eram Presidentes, aiém
de serem Presidentes da Associação, recebiam os
processos. Nas novas gestões, não estão recebendo
processos. Isso tem que mudar. Ficar 3 anos sem receber porque é Presidente da Associação de Magistradosl A Associação se reúne no final da noite, mas
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cuida das obrigações, como aliás declarou em seu
depoimento. Eu sempre combati esse tipo de conduta, questionando os Colegas em atraso, por não aceitar a morosidade processual nem conceber descumprimento de prazo daqueles que têm obrigação de fazer cumprir a lei. Em razão dessa minha postura, Sr.
Presidente, Ilustres Senadores, algumas pessoas
passaram a me ver como inimigo, dentre elas a Juiza
Anna.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - V. Ex'
mesmo transmitiu essa sugestão à Associação dos
Magistrados?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - AI o
senhor queria que eu fosse crucificado.
O SR PRESIDENTE (Ramez Tebet) _ Crucificado por quê?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO _ Veja
bem. Se eu chegar contra ele que fica três anos
sem .... e dizer... Para a Associação eu jamais mandaria essa sugestão, mas, como cidadão ... O Presidente da Associação fica 3 anos, 5 anos ... Se ele colocar
um estatuto de 10 anos de mandato, o que pode, ele
fica 10 anos sem receber processos e recebendo dlnhelro do Erário. É correto isso, Senador Djalma Bessa?
O SR. DJALMA BESSA - Acho que V. Ex' já
está apresentando a sugestão, porque esta audiência
é pública. Eu acho um absurdo. Concordo com V.
Ex". V. Ex' está citando números absurdos. V. Ex' vê
que temos razão de trabalhar aqui. Prossiga V. Ex".
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO- Têm.
O terceiro depoimento ouvido por esta CPI, referente
ao TRT da 1" Região, foi o do Procurador da República, Daniel Sarmento. Aliás, jovem, muito jovem para
exercer uma função dessas. Outra alteração na Lei
Complementar do Ministério Público. Em .cargos, funções altfsslmas, um jovem ser Procurador da República .. Deveria ter uma idade mais avançada, ter mais
experiência nesse sentido. É outra sugestão.
Aqui declarou o Dr. Daniel que teria ajuizado
duas ações contra a minha pessoa na Justiça Federal, mostrando-se surpreso com o julgamento de ambas as ações num espaço de, segundo suas palavras, um mês. Declarou isso, meu querido Senador.
Inquirido pelo eminente presidente desta Comissão Parlamentar, Sr. Senador Ramez Tebet - o
qual é conhecedor dos trâmites judiciários, por haver
militado na advocacia conhece a natureza de tais decisões -, no sentido de ser praticamente imposslvel o
julgamento de mérito em tão exlguo espaço de tempo, ainda assim Insistiu o Dr. Daniel que as duas
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ações teriam tido julgamento de mérito no espaço de
um mês. Ele garantiu isso aqui.
Com relação à primeira ação ajuizada por aquele depoente: tratou-se de uma ação ordinária de improbidade administrativa em razão da contratação
pelo TRT da 1" Região ... (falha na gravação) ... Seleção, Recrutamento e Aperfeiçoamento de Recursos
Humanos LIda. para a realização de concursos públlcos por aquele tribunal. A referida ação foi distribufda
por dependência a outra, no caso, uma ação popular
- Senador Djalma 8essa, o que eu recebi dessa turminhal- ajuizada no ano de 1994 pelo Sr. Wadih Damous Filho, amigo daquele procurador - só vivem
juntos - e que aqui também esteve para depor contra
minha pessoa. Nesse ponto, propositadamente não
esclarecido pelo referido procurador, reside o motivo
daquela ação haver sido julgada num espaço de quase dois meses.
Conforme afirmei anteriormente, em 1994 foi
ajuizada uma ação popular pelo Sr. Wadih Damous
Filho, alegando que a contratação daquela empresa
teria ferido a legislação, em razão de haver sido dispensada a licitação, além de a mesma não possuir
notória especialização.
Queria pedir aos senhores que acompanhassem, principalmente, o nosso raciocfnio quanto a
esse tema. Aquele sindicalista da Fenajuf, que atacou
o Senador Antonio Carlos Magalhães naquele jornal
que passei ao eminente Senador Carlos Wilson, também sobre esse mesmo tema, entrou com uma representação criminal contra mim no Superior Tribunal de
Justiça - esse mesmo Moisés Szmer. Todos pertencem ao mesmo grupo, são amigos.
Dlstribufda aquela ação popular, teve ela todo o
seu regular andamento, com alegações e produção
de prova pelas partes. Além disso, esse mesmo fato
já havia sido objeto de um inquérito apresentado pelo
Ministério Público junto ao Superior Tribunal de Justiça, o qual julgou totalmente Improcedente a denúncia.
No decorrer daquela ação popular, com as alegações do réu e a documentação por ele já acostada,
restou evidenciada a total Improcedência das alegações do autor, o qual já antevia a improcedência da
mesma, pois, depois de três anos de tramitação, quase 1.500 folhas de documentos, com a acolhida e juntada de todas as provas, manifestações do Ministério
Público e até a apresentação de razões finais pelas
partes e estando o processo já concluso ao juiz para
proferir sentença, o amigo do Sr. Wadih propôs - o Sr.
Daniel Sarmento -, em nome do Ministério Público que já havia apresentado inquérito no Superior Tribu-
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nal de Justiça e se manifestado na ação popular - a
mencionada ação ordinária, requerendo a sua distribulção por dependência à ação popular. Os fundamentos dessa nova ação eram absolutamente os
mesmos da ação ajuizada pelo Sr. Wadih, a única diferença era o pedido, pois agora pedia-se a condenação por Improbidade administrativa. A tese, o fato,
eram os mesmos.
Desconhecendo não, procurador não pode desconhecer a leI. Maldosamente... Sabe muito bem o
Ilustre Presidente - S. Ex" foi promotor - que um promotor tem, por obrigação, de conhecer a legislação.
Então, se a ação popular for julgada procedente, ataca qualquer ângulo do pedido.
Conclusos novamente os autos ao juiz, esse
proferiu a sentença julgando Improcedentes ambas
as ações. Registre-se, uma vez mais, que todas as
provas já haviam sido carreadas aos autos, e a própria União Federal, através da Advocacia da União, já
havia se manifestado pela improcedência da ação.
Além disso, a nova ação foi ajuizada pelo Dr. Daniel,
não obstante já tivessem sido produzidas todas as
provas. Tratava-se de matéria de direito.
Esses fatos, logicamente, foram omitidos pelo
Dr. Daniel Sarmento quando aqui esteve, prática
constante de todos que aqui estiveram para me acusar, numa clara tentativa de distorcer a realidade.
Não satisfeito, menos de dois meses depois de
ajuizar a primeira ação, novamente o Dr. Daniel Sarmento, valendo-se do cargo do Ministério Público,
propôs nova demanda contra a minha pessoa. Agora,
uma ação civil pública sob a alegação de que eu estaria em campanha polftica.
Referida ação foi dlstribufda no dia 11 de setembro de 1997. No dia 10 de novembro, portanto, sessenta dias depois, e não um mês como afirmara. foi
proferida decisão extinguindo o processo por Indeferlmento da petição Iniciai, sobre o que, Inclusive, teria
sido inquirido pelo eminente Senador Ramez Tebet, o
que se comprova através da cópia da sentença juntada. Ou seja, em momento algum, houve decisão de
mérito conforme sustentado por aqueles depoentes.
Alegou o Dr. Daniel Sarmento também que em
represália teria sido o réu de uma ação ordinária por
danos morais. Ocorre que o ajuizamento de referida
ação não tem por objeto o fato do mesmo haver Interposto aquelas ações na Justiça Federal, mas, isso
sim, a conduta daquele procurador. Não é concebfvel
que um procurador chame a imprensa e diga que eu
pratiquei crime, sem antes me ouvir. Praticou? Vai
provar. Chamei-o no Judiciário. Está respondendo
uma ação por danos morais.
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A Lei Complementar nO 7.593, que dispõe sobre
a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público da União prevê no Inciso 11, do art. 236, o
seguinte:
Art. 236 - "Os membros do Ministério Público da
União em respeito à dignidade de suas funções e à da
Justiça deve observar as normas que rege o seu
exercfcio, especialmente...
11 - guardar segredo sobre assunto de caráter
sigiloso que conheça em razão do cargo ou função.
Apesar da clareza da norma, referido procurador sempre procurou os meios de comunicação - jovem, né, eu disse aqui: muito jovem para exercer
essa função -, para alardear e dar publicidade às denúnclas feitas contra mim.
Já no mês de julho de 1997, só para que V. Ex'
tenha uma idéia, há pouco tempo, o comandante da
Vila Militar, eu tenho um documento, o procurador
chegou, mandou, intimou-o a ir lá, sob pena de medida coercitiva. É assim o oficio. Está tudo nessa ação
que eu propus. Um procurador, não foi nem um juiz,
nada. Ele Interpreta, ele dá poder genérico a um artigo, que não é para se aplicar a qualquer fato, chamando, dizendo isso. Quer dizer, poderia criar um
problema sério.
a mencionado procurador, em afronta às normas que regem o exercfcio de tão nobre função e demonstrando todo o desprezo para comigo, deu deciarações a Inúmeros órgãos de imprensa, onde é afirmado que: "O Procurador Daniel Sarmento estuda
abertura de vários processos contra Mello Porto". A
Imprensa toda, Isso, meu Senador Maguito, toda a Imprensa. Para, em seguida, o próprio procurador descrever uma série de supostas irregularidades que serviram de base para ações que o mesmo iria, no futuro,
ajuizar contra mim.
Além disso, todas as supostas Irregularidades
mencionadas pelo procurador já eram objeto de outros procedimentos judiciais, tentando o Dr. Daniel,
portanto, apenas criar fato novo para explorá-lo, de
maneira sensacionalista, junto à mfdia. Pois tal fato
se repetiu quando do ajuizamento da segunda ação
distribulda por aquele procurador.
A mencionada ação civil pública foi distribulda
às 15h50mln. E no dia 11 de setembro de 1997, como
prova o protocolo da cópia daquela petição iniciai
(doc. nO 3), depois de protocolada, a referida petição é
encaminhada para autuação, quando é colocada
capa e numeradas as folhas para, depois, seguir à
distribuição, para, só então, ser dirigida à Vara Federal. Durante este tempo, que dura em torno de dois
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dias, o processo não fica à disposição do público nem
tampouco é possfvel ter acesso ao mesmo.
No entanto, já no dia seguinte, 12 de setembro,
inúmeros jornais, inclusive de outros Estados, circulavam com tais noticias, dando detalhes das ações e as
opiniões do referido Procurador com manchetes de
vários tipos, dentre elas: "Procurador processa Juiz
Mello Porto"; "Mello Porto é processado por estar em
campanha". Manchetes e mais manchetes.
Não resta qualquer dúvida quanto à participação do Dr. Daniel em tais publicações, pois somente o
mesmo poderia haver dado conhecimento da ação
aos jornais antes mesmo da sua distribuição, na medida em que dois dias antes de protocolar a petição
inicial pelo menos dois jornalistas telefonaram para o
meu gabinete perguntando sobre tal fato. Além disso
todos os periódicos reproduziram quase que o mesmo texto, ficando claro que a notícia já havia sido encaminhada anteriormente às redações.
Tendo uma vez mais tomado conhecimento dos
procedimentos do Procurador Daniel Sarmento por
meio da imprensa e vendo que o mesmo insistia em
descumprir as obrigações inerentes a sua função, fazendo enorme publicidade negativa sobre o meu
nome, com claro intuito de denegrir a minha imagem,
contra o mesmo pedi que fossem tomadas as providências administrativas por melo de uma representação, bem como ajuizei uma ação ordinária na justiça
estadual. Aliás, nessa ação, como todos que me acusam, na sua defesa, o Dr. Daniel alegou que teria agido na condição de procurador, colocando a culpa na
União - atinge a honra alheia e quando é acionado
diz ter agido como procurador; a União é que deve
pagar -, em clara intenção de fugir às suas responsabllldade, na medida em que dar à imprensa o conhecimento de tais fatos, não é prerrogativa de um procurador; ao contrário, é prática vedada aos mesmos.
Por fim, quando aqui estive, o Dr. Daniel acusou-me, segundo as suas próprias palavras, de comportar-me de maneira Inadequada na Procuradoria,
tentando falar de mim sem identificar-me, para mais
adiante dizer que teria entrado na Procuradoria por
intermédio de uma "carteirada" - ele disse isso aqui;
mas para tudo há uma resposta. A mentira cai por terra; a verdade vem à tona. Ora, a minha identidade é a
carteira de magistrado; logo, se a apresentei quando
estive na Procuradoria é porque me foi pedida uma
identificação. Os agentes de segurança não deixam
ninguém entrar; então, tive que apresentar.
Além disso, a malfcia do Dr. Daniel ficou patente
no caso da caneta, na qual estaria gravado o meu
nome, que supostamente teria sido deixada na sua
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mesa, na manhã de segunda-feira, véspem do dOjlr+
menta do Sr. Wadih, amigo dele, conformo doclmndo
pelo próprio Procurador. Ocorre que, ató aquüle !'no
menta, nenhuma das notícias veiculadas pela imprensa acerca daquele primeiro depoimento fez qualquer menção ao Dr. Daniel Sarmento, muito menos
foi feita a vinculação do mesmo com qualquer apuração no TRT da l' Região. Seu nome somente foi dito
no dia seguinte da suposta ameaça da caneta e pelo
seu próprio amigo, Sr. Wadih Nemer, que, perante
esta Comissão, sugeriu a convocação do amigo Procurador.
Vejam, Srs. Senadores: ele disse que chegou
ao gabinete e encontrou uma caneta e ficou horrorizado por lá estar uma caneta com a seguinto inscrição: "Com muito amor ao Brasil. Juiz Mello POI1o".
Aliás, não é nem o meu signo; não é nem o meu pen··
samento. Meu pensamento é: justiça rápida; respeito
à lei; eduquemos a criança de hoje para não punirmos
o adulto de amanhã; é dever precfpuo do sOlvido r pú'
blico, todos nós, trabalhar com exação o lealdade em
beneffcio do contribuinte; o respeito advém do cumprimento do dever; a justiça divina é mais rápida do
que a terrena. Então, são inúmeros pensamentos,
mas esse não, esse que colocaram na caneta fizeram
para dizer que deixaram lá, mas a mentira cai por ter ..
ra.
Logo qualquer vinculação da caneta com o con ..
vite daquele Procurador para depor - se é que tal fato
ocorreu - só poderia ser do conhecimento do Sr. Wadih, o qual, ao contrário de mim, sempre teve acesso
ao gabinete do Dr. Daniel Sarmento, extrapolando a
sua competência e atingindo a minha honra. Está
tudo aqui.
Aqui
Pereira.

vem o depoimento do Sr. Moisés SzmOf

o

SR. PRESIDENTE (Ramez Tebot) - Isso o
senhor já disse.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELU) POIiTO . .Não, não, esse não. Ele me acusou aqui. Ele mo acusou de uma série de coisas aqui. É bom lembrar ao
Sr. Presidente que V. Ex' faltou a uma reunião dessas, a qual foi presidida pelo eminente Senador Carlos Wilson. Trata-se daquela reunião em que estive·
ram aqui Anna, Dóris, Ivan e Amélia Valadão. As três
sentaram-se juntas e uma cochichava no pé cio ouvi ..
do da outra, as três testemunhas aqui. Uma não que·
ria dizer, a outra pegava no braço e dizia: não, fala ... E
o Dr. Carlos Wilson, certamente preocupado, não viu.
Mas as três testemunhas ao mesmo tempo ...

o Nít C!"HLnn V.nl .~--~(}í<j ! :11 ni"io o:,'tmrH pmo'
cllpado. (: qllO dny: ~;()Iicitn.mm [1:."1(;'\ prn.'~t()r dnpoi"
monto W~ três jUllí::H;,
O SU. IJO~)I~ MhiHJ~ Ui~~ IVt;].I)J POI rn)·~ Ni"lo
pode, pela lei; polo Córlino do I'roC(')!lBO, não podo.
Mas isso não ....
O SIt CAnLOS WiLSON· . Ma" olas disl;Grwn
quo ia! n falar sobro () mOHrl10 assl mio, inclllsivo IIrnH
alegou até problorna do doença, {jllO e:;tava afônica,
que não podia ...
O SFl .• JOsrl MAl/IA mi iVIi.:I J.n I'OIHO .. Foi,

a gar(Janta. Mas passava os papeizinllOs ... Mas isso
não vem ao caso não, meti querido Sonado!'.
O SH. CARLOS WILSON··· Mas 80 101' pelo CÓ·
difJo de Processo, V. Exª não podia 101' tanto, fazer

llIna exposição .. Essa Ó IIrna liboralidado da Mesa,
talvez Hxcossiva, Inas tern sido IlI'l"Ia liboralidado pam
não SH dizer anwnhã qllO 1150 SO d011 o dimito do deto"
na. A Mesa tem dado Gssa 0rwl (1lI1idado ti lodos.
O SH. JOSÉ IVlMlIi\ m, MELLO porrro- (:
claro, Eu vim aqui, é bom doixar bOln cluro, f·'r. PrEmi·

donte, na condiçào de prestar cH,c!urocimo,llos. (:
bom deixar bem claro isso.
O SFt. PflESlDF,NTli ( Ilatneu lolJot) .. Doutor,
como V. Ex' falou do CódifJo de Procosso, quenl vem
tem dimito, pelo Códi[Jo de I 'rocosso PW1<1I, a Ilrevo,
não é leitura (/0 dOCUlllGlltaçao; elo pode se roportar a
anotações. E essa Comissao está indo nHtito mah
longe, com V. Ex' e com todos.
O 8Ft. .JOSÉ MMlIA DE MEU.O POnTO·· Eu
agradeço.
O SH. PF1f~SII1ENlc ( HalYJ()~ Telmt) .. - ClI"'(
dizor, ostá permitindo que o depoimento Goja prestu-do por escrito. Então voja quo V. Ex', () a Comissão
não merece nenhuma sugostão neSBO tiontido. nem
reparo, nem sugestão, nem nada, porque o excesso
de liberalidade da Comissão m:;tá patonto, nào é sú
com V. Ex"; é com todos. O CócJi[jo df) F'rocosso Pe·
nal diz que a tfJstemunha terá direito de consultar bre·
ves anotações. Nós, aqui, estamos permitindo o depoirnento por escrito.
O SH .•JOSÉ MAIlIA DE Ml:.LI.O PORTO· Sim.
E também o Código de Processo Penal o o Código do
Processo Civil ...
O Sr!. PRléSIDENíL: ( F1amoz lobot)- S" nó"
formos tomar por isso, Exª .. , Varnos pnxweOIJir!.
O Sn. .JOSÉ MAHIA mó MlôLLO POBTO .~ OH
CócHnos permitem, há de convir, que para () depoente
prestar cJopoimento ele tem ql«3 tomar conhecilllentü
primeiro das dOI1t'mcias, das aCIISaçÕeg, Como é que
vou prestar esclarecimonto fienl sabor o ql/ü elos diu«
serarn?
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() SIl. J'1lf'SID!'NTf' (nmnez ToIJot) " Mim
pUX'l vidfJ" V. I:x" aqol!\ Ill(lSIllO I'8Gonhoceu quo ost::'
IJ.qui porque V. Ex" quis, atendeu ao nosso convite. V.
F:x" está comentando dopoimento por depoimento.

O sn .•JOSé M/\nI/\ DF. MELLO POnTO,
Não, estou dizendo que V. Ex'...

"I" rJ I'l""IJ)"I"l',",
I t) ,,'.lI
f' t-ao,
.lo.
",""
," (11 alllez '1'e)o
finlil venifl, V, Ex. tOIl1 conhecilllclIIto de tudo.
mt .JOsrj IVINII/\ DF IVII'H.LO POnTO rola
t(~lnvisão e pelos jornais.
o SI!, () SIl. rllf'§fI)ENTE (narnez Tobot)Mas V. EX' está delllonstrando aí quo tem conltecimonto de tl!do,
o Slt. .10f,r, M/\IlI/\ 1H~ MELLO POnTO ~ rois
nIJ.o, no.o tnnl H'l dt'lvido. não, pois não, PrHsidonte.
O sn. PflF;SlrmNlf, (1!l,ll11ez Tobal) " .. Isso aí
nll 1150 ponso wJmitir, em 1101110 da CornissÍ:\o e dn
boa !lO/llla rios trallL111lOs. V. Ex" telll que fazor justiça
nComissão, E SE) V. Fxª tivesse peticionado à Comis·,
são, corno outros peticionaram, no sagrado direito
cOIlr.titllcior181 rln ter ncmmo à documentação. nós te"

°°

ríUIIlOS: fOrllOCido, fiOU} c!(lVida nHlllluma.

O SIl. ,IOSf MAnl/\ Jlf' IVII';I.LO POnTO·- Mui,
to obriÇJado, Presir1ente.

Fm seu depoimento, o Sr. Moisés Ilada troux(-)
de novo, Limilou .. se a repetir as mesmas lalsas acuo
sações já tmzidas por outras pessoas, deixando claro
que a razão de sou dClpoim8nto ora muito mais qUAn,

titativa, unia posso::\ a mais para acusarnmo, do quo
qualitativa. Assim, limitou"so a mencionar fatos e fa-ZOI colocações de Illatl()im cnlculmlalllente irrespon,

sável, sOInpre tmltando sllDer!r a oxistência de

illeçJu~

lar idade otlllllinha administraçüo. Cllogou meSlllO ao
nbsurdo de apresentar in(IIneras folhas de papel e su,
gerir quo tudo aquilo seria um precesso contra aton
da minha iJ.clministração. No entanto, inquirido por um
cios nobres Selw.dorns filiO qllerin.1n saber se se trata
ria do ações Ofll que ou seria réu, afinnou que "acha<o
n

va q"o Dirn, ma:; 11[10 til lha certeza, teria que analisar
uma por (IIna", lnl ovasivn, como ocorreu Gorn os. de .
mais dopoelltos que aqui eslivc:mull para me aCUSAr,
deu-se em razão cle o Sr. Moisés saber que todos os
precessos em quo sou parte, em apenas seis deles "
fui réu, sondo cinco ações populares e um inquérito,
")"0(108 OBf;OH, SOII) Hxceç50, julgados improG~,)dente~;

o njuizadon pBlos IllnSIIH.H) pessoas que aqui estive,·
rum para <JHpor contra mim. lodas as outras ações,
dezenwl (/olaB foranl por nllm ajui7adas contra. aquH"
108 qpo h311tal'Hnl dom-;9rir mini la imagem.
No ontullto, a (mica coisa que restou Gomo claro
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'lqui comparecer foi a motivação do mais puro sentimonto de vingança.
Conforme afirmado aqui pelo próprio depoente,
no ano de '1992, 8rs. Senadores, antes, portanto, de
me tornar Presidente do TRT, foi aberto inquérito administrativo contra aquele servidor a pedido de um
juiz do Tribunal, que teve seu gabinete invadido por
010, além de sofrer ofensas e tentativa de agressão
por parte do Sr. Moisés.
O relatório da Comissão de Inquérito, composta
por três juizes, dentre os quais eu não fazia parte,
concllliu como configurada a falta grave capitulada no
Inciso IV do ar!. '132 da Lei nº 8.112/90: improbidade
administrativa passlvel de demissão. Coube a mim,
em razão da função de Presidente da Corte,
tão"somento aplicar a sanção, pois este foi o único
motivo da presença do Sr. Moisés perante essa Comissão: vingar.. se por haver sido eu quem aplicou a
referida sanção administrativa, apesar de não haver
sido responsável nem pela abertura de tal procedimento nem pela caracterização da infração.
Entretanto, ainda assim, a vinda do Sr. Moisés
trouxe oulros dividendos junto ao sindicato que domina. Vem o mesmo desfrutando de seu momento de
glória, com inúmeras entrevistas, fotos e reportagens
a S011 respeito; incoerentemente, tudo o que criticam
em relação a minha pessoa, em razão única e exclusivamente de sua presença a esta Comissão, conforme comprova o documento anexo.
Talvez a eminente Senadora não estivesse no
início. Esse masmo Moisés e esse Sr. Wadih continuam atacando não só a CPI, não só o Presidente deste
Con(JrGs8o, /\ntonio Carlos Magalhães, distribuem
panlletos em todo o Estado do Rio.
Com relação a esse ponto, aliás, resta evidenciada a ética do Sr. Moisés e seu grupo. Quando aqui
esteve para depor, ele fez questão de apresentar-se
de maneira humilde, chegando mesmo a chorar, afirInando que acreditava no trabalho desenvolvido pelos Srs. Senadores. Em nome do sindicato, contudo:
em publicação da Fenajuf, como mostrei. O discurso
é outro, Ele aqui é humilde. Lá, ele imprime milhares
de jornais da Federação e do Sindicato, atinge a CPI,
atinge os membros desta Casa.
Em matéria onde é atacado o Presidente desta
augusta Casa, o eminente Senador Antonio Carlos
Magalhães, o SI'. Moisés declara textualmente: "Não
podemos acreditar em ACM. Ele é de Direita, e todos

sabemos disso".
No mais, nacla de concreto trouxe aquele depoente; nada acrescentando ao que já havia sido ante rl()(fl!l;ntn hln,r\q
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Das supostas irregularidades verificadas pela
Comissão, composta pelo Juiz Ivan Dias Rodrigues
Alves, Dólio Luiz Castro Neves e Amélla Valadão; dos
processos desaparecidos - ainda hoje tem uma manchete no Jornal do Senado sobre isso: por maior que
seja o controle sobre circulação de processos ...
O SR CARLOS WILSON - Jornal do Senado?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO _ Do
Senado.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Eu acho
que esse processo que desapareceu não foi no Senado.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Esse não. Foi no ano passado. Vou dizer de que se
trata esse processo. Porque, pelo que ficou, Senador,
parece até que, apesar de eu ter deixado há cinco
meses a administração, desapareceu. Primeiro que a
administração entrou, mudou todo mundo. Muito
beml Mas esse é um caso à parte. Parecia que esse1
processos eram referentes a licitações feitas na minha administração, e não tem nenhuma licitação desses processos.
Contudo, de todos os processos administrativos
desaparecidos relativos à minha gestão, vinte e cinco
ao todo, já que outros três acabaram por ser encontrados, nenhum deles gerou despesa para o Erário,
nem tampouco importou em obrigação positiva ou negativa para a administração. E deve ser frisado: o desaparecimento somente foi detectado cinco meses
após o término do meu mandato. O Presidente entrou, mudou tudo que é chefe, tudo que é diretor, e,
cinco meses depois, desapareceram esses processos. Vou repetir: nenhum deles gerou despesa para o
Erário nem tampouco importou em obrigação positiva
ou negativa para a administração. Processos de somenos Importância, pedido de certidão ou qualquer
outro tipo de coisa, declararam lá que eu tinha extraviado depois de cinco meses. A alegação de que tais
processos diziam respeito à licitação carece de fundamento, sendo mera aleivosia. Se autorizado o seu
prosseguimento, o que Inocorreu, os processos desaparecidos certamente gerariam licitações. Como foram abortados ab Inltlo, não só não geraram licitação, como tampouco a dispensa ou a inexigibilidade
dessa. Por conseqüência, há de se reiterar: não redundaram em despesa para o Erário ou qualquer
obrigação positiva ou negativa para a administração.
E a maior prova disso pode ser obtida junto ao SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira, já
que contra ele não existe qualquer nota de empenho
ou ordem bancária registrada. Qualquer um dos Senadores tem acesso a esse sistema e vai verificar que
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estamos falando, como sempre, a verdade. E sem
nota de empenho e ordem bancária não há que se falar em pagamento a terceiro por parte da administração pública. Outrossim, constitui dado de suma Importâncla que nenhum processo gerador de despesa
desapareceu, o que evidencia não ter havido, durante
a minha gestão à frente da Presidência daquela Corte, qualquer preocupação em esconder seus atos,
justamente por serem todos eles legais.
Do fracionamento e parcelamento de obras,
serviços e fornecimentos.
A ocorrência de fracionamento e parcelamento
de obras, serviços e fornecimentos não pode ser
atestada de forma simplista, como feito por aqueles
que, Imbufdos de má-fé, sugerem a caracterização do
mesmo como evidência de fraude visando ao favorecimento de terceiro em detrimento do Erário. Distintamente do que se pretende fazer crer, o fracionamento
e o parcelamento não são legalmente vedados, situações há, Inclusive, em que ele se torna imperioso por
força de disposição legal expressa, e há situações em
que o fracionamento não se insere no âmbito da discricionariedade do administrador, constituindo-se em
obrigatoriedade legal, ex vi do previsto no art. 23, §
12 , da Lei nº 8.666, de 1993. E a maior prova disso
pode ser obtida junto ...
A sugestão de intuito fraudulento nesse caso
desvela não só má-fé, corno também total ignorância
quanto às disposições legais aplicáveis às licitações.
E a má-fé e a ignorância conduzem, inexoravelmente,
a injustiças. Antes de se sugerir a ocorrência de fracionamento e parcelamento, dever-se-ia estudar e examinar com acuidade a Lei n2 8.666, de 1993, o Estatuto das Licitações e Contratos Administrativos. Ao desse modo se proceder, depara-se com um dispositivo
não analisado, art. 23, § 1º, segundo o qual "as obras,
serviços e compras efetuados pela administração serão divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vista ao melhor aproveitamento
dos recursos disponfvels no mercado e a ampliação
da competilividade sem perda da economia de escala". Exulta-se, pois, que a sugestão de fracionamento
e parcelamento com Intuito fraudatório não só se encontra distanciada da realidade como evidencia total
desconhecimento quanto à legislação pertinente;
além de desconsiderar as peculiaridades Impostas
pelas situações de fato, afeta somente a quem já vivenciou efetivamente uma administração. A rigor,
contratar-se uma empresa mediante procedimento 11citatório para elaborar projeto executivo, instaurar outra licitação para contratação de empresa visando à
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execução da obra a partir de tal projeto não tipifica
fracionamento. Além disso, tem·se que à época a demora na aprovação do orçamento, que só se deu no
ano de 1994, no mês de novembro, não permitia que
se contratasse uma única empresa para realizar todos os serviços, por não haver disponibilidade orçamentária e financeira - nunca sendo demais lembrar
que o financeiro era liberado somente à base de duodécimo.
Outro fator relevante é que, ao não se concen·
trar serviços diversos em uma única licitação, possibi·
lita·se a participação apenas de empresas do ramo, o
que conduz à redução de gastos. Afinal se, para elaboração de um projeto executivo, somente participe
empresa especializada, não haverá necessidade de
nenhuma delas socorrer-se de serviços de terceiros
para realizar tarefa que não possui condições de efetivar na hipótese, por exemplo, de ser especializada
apenas na área de construção, caso em que os preços propostos para os serviços globalizados certamente sairiam mais caros.
Desconhecedora de que seja a administração
de um órgão das dimensões do TRT da l' Região, a
Exm' Jufza Dóris de Castro Neves, provavelmente In·
capaz de gerir além dos limites de seu gabinete, afirmou tratar-se de fracionamento a contratação de empresa para realizar serviços de construção civil em
andares do prédiO sede na cidade do Rio de Janeiro
visando à Instalação de gabinetes e posterior contratação de empresas para fornecer o mobiliário.
Ora, na administração pública, Impera o prlncfpio da especialização, não sendo admlssfvel que se
adquira mobiliário em procedimento licitatórlo através
do qual se contrata empresa para serviço de construção civil. Da mesma forma, a contratação de empresa
para viabilização da Informatização das Juntas.
Eminente Senador Djalma Bessa, um homem
que constrói cimento armado, vigas, não pode fome·
cer computador nem fazer serviços de informatização
das Juntas. Não se pode usar o mesmo procedimento
para a aquisição de cadeiras. É Indlscutfvel não se
tratar de fracionamento. Jamais houve a Intenção de
parcelar-se com o Intuito de desviar-se das finalidades fnsltas à licitação. Mais que isso, os fracionamentos porventura realizados não importaram ofensa ao
prlncfplo da Indisponibilidade do Interesse público,
não acarretando prejufzo algum à administração pública. Não havendo recursos disponfvels de Imediato,
embora exista a previsão orçamentária como ocorreu
nos exercfcios de 1993 e 1994, especialmente nesse
último, a administração é constrangida a efetuar o
parcelamento.
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Essa parte é muito importante, vou repetir, para
pôr uma pá de cal nesse assunto desses detratores.
Primeiramente, em 1993/1994, a inflação esta·
va no pico. Segundo, em 1994, o nosso financeiro só
chegou em novembro, no final da minha administra·
ção. Então, eu tinha de trabalhar dentro do duodéci·
mo liberado pelo TST.
Da adoção de licitações na modalidade de
convite em decorrência de fracionamento.
Como já visto, qualquer fracionamento ou parcelamento de obras e serviços caracterizados durante minha gestão à frente do TRT-RJ decorreu do respeito à lei enão visando a realizar licitações apenas
na modalidade convite, cUjas exigências legais quanto aos procedimentos de habilitações da licitante são
menores que aquelas ínsitas na modalidade de tomada de preços em concorrência.
Os raros casos de parcelamento e fracionamento, jamais caracterizados quanto a uma construção
em si, decorreram dentre outras razões do fato já
mencionado nos exercfcios de 1993/1994 - especialmente nesse último, tendo-se caracterizado uma
grande demora na aprovação do Orçamento da
União ao qual...
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Excelência, não quero tolher sua manifestação, mas acontece que, se V. Ex' trouxe por escrito, penso que V. Ex'
deveria, nessa parte, por exemplo, entregar o discurso escrito e fazer os esclarecimentos verbais que V.
Ex' deseja. Veja bem: o depoimento de V. Ex' está
sendo o mais longo já prestado aqui.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Data venia, Excelência. Permita-me: o maior pronunciamento foi dos detratores, cerca de trinta horas ...
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Mas foram vários ...
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Nós
não temos sequer ...
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Mas ...
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Começamos às 16h...
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Quem
está presidindo os trabalhos sou eu. A Presidência
vai conduzir os trabalhos aqui. V. Ex' não veio aqui
para dar lição nos trabalhos. Quero conduzir isso com
calma, com serenidade. Estou fazendo um apelo a V.
Ex'. O depoimento está repetitivo. Temos um outro
depoimento. Eu não estou tolhendo o que V. Ex' está
falando, porque V. Ex' está trazendo por escrito. V.
Ex' é um magistrado e, como tal, tem condições e poder de sintetizar o que escreveu e entregar o que está
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escrito para a Comissão. Não estamos tolhendo absolutamente. Longe de nós isso.
Realmente, foram vários depoimentos que houve aqui. V. Ex' está analisando um por um. Não há
dúvida, mas há considerações de ordem doutrinária.
V. Ex' tem capacidade de dizer: "O parcelamento é
permitido. Está aqui. A minha defesa está completa
por escrito". Eu não estou tolhendo a defesa de V.
Ex', mas, assim, também, como a Comissão vai trabalhar? É esse o apelo que faço a V. Ex'.
Há um excesso de liberalidade por parte da Comissão. Todos os Senadores estão considerando assim. V. Ex' está sendo tratado como merece ser tratado aqui.
É esse o apelo que faço, porque, se V. Ex' trouxe por escrito, então está aqui registrado. Agora, é
claro, V. Ex' deve comentar? Deve. Por quê? Porque
a Nação está ouvindo. É nisso que estou pensando
para permitir que V. Ex' fale; é justamente em seu favor. Se não fosse Isso, teríamos procedido de outra
forma.
Então, rogo que aceite a sugestão que a Presidência está fazendo.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Permita-me falar, Ex'?
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Claro.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - V.
Ex' está dizendo que está repetitivo. Não está. Cada
detrator que esteve aqui falou sobre determinado
fato. O caso é que, por exemplo, no fracionamento,
cartas-convite ...
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Eu já
ouvi essa explicação bem lá atrás. V. Ex" está repetindo. V. Ex' tem de dizer: "O fracionamento foi feito
dentro da lei ou não foi. Aqui está a prova por escrito.
Em 1994, houve isso assim, assim". Pronto. V. Ex" já
falou isso três vezes. Se não fosse atrasar os trabalhos, eu voltava até a fita.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - V.
Ex' me permite? É a primeira vez que estou falando
sobre a carta-convite que este Presidente determinou
que fosse publicada. Carta-convite não necessita disso. Entretanto, na minha administração, toda carta-convite tinha antes a publicação.
É a primeira vez que estou falando.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Eu não
estou dando e nem tirando a razão de V. Ex". Estou
apenas ponderando que atenda à Presidência e abrevie, pronto, a sua exposição. Aí os Srs. Senadores
irão lhe fazer perguntas.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Sim,
Excelência. Aí é que ...
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - V. Ex'
tem esse poder de síntese. Está aí tudo escrito.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Ah,
sim.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebe!) - É isso aí
que quero.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Se
V. Ex' permite que eu faça uma remissão aos documentos quando for perguntado, porque eu não tenho
memória de elefante.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Claro,
sem dúvida nenhuma.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Eu
não tenho memória de elefante.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Até citei
que aqui V. Ex' tem direito de consultar as anotações
na hora em que desejar, como V. Ex' está fazendo.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Esse períOdo aqui, que eu disse a V. Ex": "Assim, embora a administração do TRT fosse livre, tratando-se
de convite, convidar somente empresa constante do
seu cadastro é lícito. Na minha gestão, ampliou-se o
leque de participantes, convidando não só as empresas cadastradas como também comunicação, licitação por edital e jornal de grande circulação de todos
os interesses."
Esse fato, eminente Presidente, estou falando
pela primeira vez aqui. Quando fui enlameado, sofri
30 horas de acusação. Na hora de me defender, eu
não posso trazer a minha defesa... Penso que tenho
de, um por um, apresentar a minha defesa. Mas se V.
Ex' julga que deve terminar por aqui a reunião. Se V.
Ex" entender assim, passo às mãos de V. Ex". Entretanto, se houver uma pergunta dos eminentes Senadores, terei que recorrer porque fatos passados ...
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Perfeitamente, está aceita a sugestão de V. Ex". Concedo-lhe
mais um prazo de cinco minutos para que V. Ex' entenda de ler, e o resto aceito as ponderações de V.
Ex' por escrito. E, com relação às perguntas que lhe
forem formuladas, V. Ex" terá o direito de consultar, a
exemplo de outros que por aqui passaram.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Veja
bem V. Ex", não estou aqui absolutamente para deixar V. Ex" aborrecido, muito pelo contrário ...
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Não sei,
dá a impressão de que sou eu. Estou interpretando o
sentimento da Casa, tenho certeza disso. Tenho certeza de que estou interpretando o sentimento da
Casa. Já me dirigi particularmente a V. Ex", consultei
os seus assessores, mas não deixe nenhum fato. Quanto aos fatos, V. Ex' será inquirido, e V. Ex' já apre-
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sentou sugestão. Vou mais além, V. Ex' tem mais cin·
co minutos para escolher ... Sobre esse tema da licita·
ção V. Ex' já explicou, e está ar por escrito a interpre·
tação da lei.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Se·
nador, aqui tem um caso, por exemplo, da licitação
para instalação de um restaurante em um prédio da
rua Santa Luzia.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Refi·
ra·se a ele e diga o que V. Ex' pensa sobre isso, e
pronto.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Chegaram a dizer que dei um restaurante num fórum
de NiteróI. Nunca existiu restaurante no Fórum de Ni·
terói e não existe até hoje. Segundo, a orª Lalla este·
ve aqui e disse que jamais - tenho o contrato, que foi
passado às mãos do Senador Paulo Souto - foi sócia
do Lamoniàre vencedora. Essa deu vantagens mais
do que qualquer uma outra num processo Iicitatório
legal realizado, até sobre o valor da refeição, permitindo que repetisse quantas vezes quisesse o funcionário por um único preço. Oª Laila jamais foi em tempo algum sócia de restaurante e tampouco minha
amiga de freqüentar meu gabinete. Advogada, militante na Justiça do Trabalho.
Vou deixar que V. Ex' então faça perguntas. Há
algo sobre o prédiO da sede de lIaperuna. Eu poderia
ler esse, que é pequeno?
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Resuma,
Ex', eu lhe dei cinco minutos.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Não
tem qualquer fundamento as acusações feitas a mim
quanto à contratação de empresas para construção
do ediHcio sede da Junta de Itaperuna, muito menos
daquela que atribui ao imóvel o valor de R$87 mil, totalmente incompatível com a obra.
Srs. Senadores, encontrava-me tomando café
com a minha famflia - veja o dano causado a este homem - quando li nas manchetes dos jornais: "Próximo alvo da CPI: Juiz Mello Porto. Prédio que vale
R$87 mil, ele gastou R$1,3 milhão". Manchete: "O
Próximo Alvo". O prédio é esse, Senador, se isso vale
R$87 mil, quero saber porque vou comprar todos
eles. Está aqui, Senador Paulo, saiu nos jornais.
Então, os meus filtios ...
O SR. CARLOS WILSON - Quantos metros
tem esse prédiO?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Mil e
quatrocentos m'
O SR. CARLOS WILSON - Vamos começar
com as perguntas porque ar atendem V. Ex'.
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O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Vou
dizer a V. Ex'. era onde eu ia lendo, mas para abrevl·
ar, atendendo à determinação do eminente Presiden'
te ...O prédio tem 1.400 m'
O SR. CARLOS WILSON - Não; tem 1.270 m'.
Agora me responda: esse prédiO está funcio·
nando, essa Junta funciona em toda sua plenitude?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - To·
talmente.
O SR. CARLOS WILSON - Agora, quando ela
foi contratada, não foi planejada a construção de um
prédio de 512 m2?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Nunca, Excelência. Itaperuna, não. Não é esse o
caso. Itaperuna, vou lhe contar ...
O SR. CARLOS WILSON - Não é o caso de lIaperu na?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Permite-me, Sr. Presidente, responder ao eminente Senador?
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) _ Claro. O
importante é esclarecer as dúvidas dos Srs. Senadores.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Veja
bem, Senador: quando assumi a Presidência do Tribunal, fiz questão de ir ao interior, inclusive atendendo apelo da OAB de cada municfpio. E o Presidente
da OAB de lIaperuna me convidou, disse: "Presidente, venha ver a situação da Junta do seu Tribunal".
Pasmem, Srs. Senadores, um cortiço de abelha em
uma casa da taipa e, para os jurisdicionados só podiam subir dois. Não podiam mais de dois porque era
estreito. Os outros ficavam embaixo esperando a
chamada. Se chovesse tinham de ir para os bares e
restaurantes.
Então, indaguei do Presidente: "havia possibilidade de nós ganharmos um terreno. Não para comprar ... " Logo no infcio, não sei se o Senador Jefferson
Péres estava aqui, quando eu disse que conseguimos doação; oito, nove ou dez doações de terrenO ... Não estava, não? Eu passei aqui, não é isso,
Presidente? Só para lembrar, as doações, cessão de
terrenos para construção. Não comprei nenhum terreno, ganhamos, fomos buscar.
Então, estivemos com o Prefeito e com a sociedade e ganhamos o terreno. Fizemos a licitação dentro da lei, construrmos o prédio. O metro quadradO eu
ia falar para V.Ex.' , mas V. Ex' disse que ...
O SR. CARLOS WILSON - Or. Mello Porto, e o
Juiz da Junta de Conciliação não fez nenhum comentário de que obra era desnecessária?
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O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Fez,
V. Ex' ... Obrigado por essa pergunta.
Excelência.
.I
. O SR. CARLOS WILSON - Mas é isto que eu
quero: ajudar. Eu quero ajudar e os Senadores também querem ajudar.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Obrigado, caro juiz por essa pergunta. E eu vou dizer
por quê...
O SR. CARLOS WILSON - Eu não sou juiz.
Não tenho essa luminosidade que V. Ex' tem para ser
Juiz.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Eu
quero agradecer a essa pergunta. Esse Juiz César
tem dois processos abertos por mim, porque não parava em itaperuna, atrasando tudo que era processo.
Antes, o Presidente Mello Porto era um deus.
Depois que eu abri o processo e coloquei ele para dar
as sentenças em dia, a partir daí veio dando opinião.
Um homem que tinha um cubículo, um cortiço de abelha, os trabalhadores ... Pode ir. Se V. Ex' ...
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Peça a
S. Ex' para presidir. Trata-se de um telefone urgente.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Presidente Djalma Bessa, eu estou respondendo ao eminente Senador Carlos Wilson uma pergunta ... É meIhor que o Senador Djalma Bessa...
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - V.
Ex' preside daqui?
O SR. CARLOS WILSON - O Senador Djalma
Bessa é quem vai presidir. Mas, continuando...
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Então, Senador, esse edifício, esse prédio, quando
eu vi um cortiço de abelhas, uma casa de taipa, os jurisdicionados ficavam embaixo, os funcionários tinham - permita-me um aparte - de andar de lado, assim. para não bater nas mesas. Por exemplo, uma
d
. h
. á'
functon na gor a não passava, ttn a de ficar do outro
lado. Assim, essa situação ...
Muito bem, fomos à prefeitura. Conseguimos
esse terreno, sendo certo que o CUB - Custo Unitário
Básico, para 1º de junho de 1994, incluindo BOI - Bônus de Despesa Indireta, montava a R$841 , e tendo
sido contratado o metro quadrado a R$729; abaixo do
custo existente, conforme apurado pelo Tribunal de
Contas da União. Indiscutível a contratação abaixo do
preço de mercado. Foi abaixo do preço de mercado.
Muito bem. Agora veja, eminente juiz Carlos
Wilson, essa Junta - a outra não tinha arquivo para
guardar os processos, um cubículo, um cortiço, não tinha sala dos advogados - vou deixar bem claro aqui.
Em todas as juntas que eu inaugurei cedi ao advogados uma sala para poderem despachar, porque os
~
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advogados fazem parte da Justiça, do Poder Judiclário. Sala de arquivo e, mais ainda, eminente Senador
Carlos Wilson, ceder duas salas para a Justiça Estadual instalar o juizado cível e criminal naquela região,
que não tinha.
Porque o Poder Judiciário para mim, Senador
Carlos Wilson, é um só e tem como fito o jurisdicionado, atender com celeridade e prestar bons serviços.
Isto, meu preclaro Senador Carlos Wilson, e o Juiz,
que eu tinha, por força da OAB, representação contra
ele, que punir, ele veio dizer que não precisava, que
bastava alugar outro prédio. Já se pagava aluguel
num cubículo, queria alugar outro prédio? Eu construo o prédio, de graça o terreno, e sofro pecha.
Era isso o que eu gostaria de dizer a V. Ex· sobre esse tema.
O SR. CARLOS WILSON - Não. A pecha, eu
gostaria de colocar a V. Ex' que, de minha parte, não
existe intenção de sofrer pecha nenhuma. Apenas o
que consta em nossas informações é que o prédio foi
licitado para ser um prédio de 512m2 e que V. Ex' fez
um aditivo, um aditivo sem licitação, cujo prédio passou para 1.270m2.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Não
é verdade. O aditivo ...
O SR. CARLOS WILSON - Um momentinho,
Dr. Mello Porto.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Pois
não.
O SR. CARLOS WILSON - O que significa que
esse termo aditivo teve um preço reajustado em mais
93%.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO -Isso
é o que consta, não é, Excelência?
O SR. CARLOS WILSON _ Que eu estou colod
can o para ...
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO _ É.
O SR. CARLOS WILSON - Aí é que entra o trabalho da CPI. É dar a oportunidade a V. Ex' de poder
explicar e se defender.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Pois
não.
O SR. CARLOS WILSON - E essa é a nossa intenção. Essa é a nossa intenção, com a maior sinceridade, para que V. Ex' possa sair bem e possa explicar e não ter nenhum dissabor de estar tomando café
e estar lendo jornais, e os jornais acusando injustamente V. Ex'.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Clarol
Obrigado, nobre Senador Carlos Wilson.
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E deve ser destacado ainda que o prédiO sede
da Junta de Itaperuna não possui estrutura convenclonal, sendo de primeira qualidade o material usado
para o acabamento.
E é bom deixar que eu chamei o Diretor de
Obras, o engenheiro José Augusto, e disse: Sr. José
Augusto, faça uma estrutura para suportar mais duas
ou três Juntas. Como o senhor sabe, essa Junta de
Itaperuna atende a oito Municlpios. Não é só Itaperuna, não.
O SR. CARLOS WILSON _ Ela tem bastante
movimento?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO _
Não. Vai aumentar muito mais ainda.
O SR. CARLOS WILSON - Mas o movimento
dela hoje é muito grande, na Junta de Itaperuna?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO _ Eu
não tenho conhecimento, porque eu deixei a Presldência...
O SR. CARLOS WILSON - Não tem nenhuma
parte? Um andar? São dois andares?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO _
Não. É um andar só.
O SR. CARLOS WILSON - Ela não tem nenhuma parte ociosa no prédio?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO _ Atuai mente não, porque nós temos o arquivo judicial,
como o V. Ex' sabe, ia para o Rio com transporte e
tudo, porque não tinha onde guardar. Agora está sendo guardado na própria Junta o arquivo, os processos
arquivados e conciliados.
O SR. CARLOS WILSON _ Sei.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO _ E
outras coisas mais. O Juizado Civil e Criminal da Justiça Estadual foi colocado lá a pedido do Presidente
do Tribunal de Justiça. Quer dizer, estamos prestando relevantes serviços. Encômios e mais encômios
recebidos pela nossa administração de toda a sociedade. De toda a sociedade I E o mais que me tranqüillza, eminente Senador, nobre Senador Carlos Wilson,
é que o metro quadrado ficou abaixo do custo de
construção base. Essa é a minha tranqüilidade.
Aliás, Senador, deixa eu...
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - O que
ele está perguntando a V. Ex' é se esse aditivo que V.
Ex' fez, se houve aditivo ou não? É isso? É essa a
pergunta?
O SR. CARLOS WILSON - Exatamente.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Posso responder a V. Ex'?
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - É essa a
pergunta.
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O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Do
acréscimo contratual.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Isso.
O SR. CARLOS WILSON - É Isso.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - É
isso que eu queria, Senador, ... Nobre Senadorl
O SR. CARLOS WILSON - Não, antes de ser
Iniciada a obra já linha um aditivo.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Não. Antes não.
O SR. CARLOS WILSON - Então, V. Ex' expilque.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Não. Não. Não procede, eminente Senador.
Do acréscimo contratual, o valor da proposta
vencedora para a realização das obras nos moldes
da licitação foi equivalente a R$830 mil (Documentos
1 e 2), como único aditivo firmado visando acréscimo
montando a 122, exatamente 14,76% do valor original; 14,76% do valor original.
Como se vê, o aditamento se deu dentro do 11m ite legal de 25% que a Lei 8.666, de 1993, permite.
Então só na cabeça de um que tenha animosidade comigo ou de um detrator é que coube isso.
BOI - BOI, Excelência, é a sigla para Bônus e
Despesas Indiretas. Isso é coisa técnica. V. Ex' há de
convir, coisa técnica. Percentual incidente sobre o valor total da obra ou serviço. Normalmente é da ordem
de 35%, sendo recomendado do CREA - Conselho
Regional de Engenharia e Arquitetura, que visa remunerar despesa não incluída na planilha orçamentária,
como as administrativas, englobando ainda taxas de
juros.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Senador
Carlos Wilson, então o depoente respondeu que houve um aditivo ..
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Exatamente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - ... e que,
segundo ele, o aditivo foi realizado dentro de percentual permitido pela lei. É assim que o depoente respondeu a pergunta de V. Ex'.
O SR. CARLOS WILSON - E a firma que construlu essa Junta. Ela construiu ou ela fez um aditivo
para uma outra?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Não. Não.
O SR. CARLOS WILSON - V. Ex· ... Porque alguns juizes que aqui passaram disseram que o Trlbunal não dispunha de instrumentos de acompanhamento de engenharia, acompanhamento de obras.

- ------ -I
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O TRT do Rio de Janeiro, pelo que V. Ex" está
colocando, V. Ex' acompanhava tudo, sabia de tudo
que se passava.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Não. Data vania ...
O SR. CARLOS WILSON - Na área de enge-

sido em outras obras. Esta está aqui como Power
Construções Ltda.
O SR. JEFFERSON PÉRES - Projesp, Consultoria e Planejamento Ltda., que teria construído ....
O SR. CARLOS WILSON - Em Itaperuna.
O SR. JEFFERSON PÉRES - Em Itaperuna.

nharia.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Data venia dessa parte de licitação, a lei é clara: tem
que a administração nomear uma comissão licitatórla.
O nosso Tribunal tem as seguintes Secretarias: Secretaria Financeira, Secretaria de Obras, Secretaria
de Computador ... Inúmeras Secretarias. E cada Secretaria dessa, eminente Senador, tem as suas divisões e as suas chefias. Então, o Presidente não pode
descer lá embaixo. Por exemplo: o Presidente do Senado pode acompanhar uma licitação que está sendo
realizada em um departamento do Senado? Não, porque tem a Comissão. Se ela praticar alguma ilegalidade, ela será a responsável por aquela ilegalidad3. É
bom deixar Isso bem claro.
Agora, a meu ver, com toda a naturalidade e
tranqüilidade, não houve nada, e vou mostrar para V.
Ex'. Olhem o que é a organização do Tribunal da 1"
Região. Por favor, Srs. Senadores: da primeira região. O Presidente está aqui. Olhem quantas sessões, eminente Presidente.
O SR. CARLOS WILSON - A reforma do Judiciário é também necessária na parte administrativa,
no enxugamento.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - É
bom mostrar porque nós não temos nada a esconder.
Nadai Transparência total.
O SR. CARLOS WILSON - Então, V. Ex' não
lembra, com certeza, nem o nome da firma que construiu a Junta?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Como?
O SR. CARLOS WILSON - Então, V. Ex" não
lembra do nome da firma que construiu a Junta de
Conciliação?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Tenho, deve ter aqui; um mofnentinhol Tem que ter. Não
é assim não. A cada pergunta tem uma resposta. São
dl.tas malas de documentos trazidas a troco de que,
não é Senador? Tem que ter tudo. É o trabalho - quero lembrar a V. Ex' - que tive para combater esses
detratores. Está aqui, Ex": Power Construções Ltda.
·0 SR. CARLOS WILSON - Power, Cohstruções Ltda. ou Projesp (?) Não é Projesp não?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Para lá foi Power Construções Ltda. Projesp deve ter

O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Mas
não construiu não. Foi a Power. O Processo está todo
aqui.
O SR. CARLOS WILSON - E a Topo foi quem
fez o Projeto?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Ah,
sim. Onde está aquela parte, por favor, da Tope,
Topo?
O SR. CARLOS WILSON - Topo: T - O - P - O.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Topo - Topografia e Urbanismo. Esta aqui, Ex'. Foi
essa quem fez o projeto.
O SR. CARLOS WILSON - E a construtora foi
essa Power?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Foi
a Power.
O SR. CARLOS WILSON - Não foi a Projesp?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Não. O projeto não; que eu saiba, não. Aqui, foi a Power.
Esse pessoal deveria juntar algum documento
quando fizesse qualquer denúncia, dizendo: "Olhe,
ele disse que foi a Power e, aqui, tem um dizendo que
foi outro".
O SR. CARLOS WILSON - Mas esses documentos não são fornecidos pelos seus acusadores.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO -Infelizmente, mas deveria. Enquanto vftima, trago tudo
quanto é documento para destruir essas falsas acusações.
Um administrador que recebe quase 180 placas
pela nossa administração, uma administrador que recebe da OAB todas as subseçqes do interior, de condecoração, homenagem ... Eminente Senador Jefferson Péres, fui o único cidadão não nascido no Estado
do Rio de Janeiro que recebeu, de uma única vez,
três comendas da Assembléia Legislativa: Benemérito, Cidadão e a Medalha de Tiradentes. O único) mas
não me deram de graça, porque, realmente, fizemos
um trabalho de alia envergadura a favor do~ jurisdicionados.
O SR. JEFFERSON PÉRES - Se V. Ex" colocar
todas as medalhas no peito, vai ficar como um almiran!el

Agosto de 1999

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR_ JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Obrigado, Senador, mas não são medalhas não; são
condecorações: placas de prata ... No dia em que V.
Ex' for ao Rio e nos der o prazer de visitar o Tribunal...
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Dou a
palavra a V. Ex' Senador.
O SR. JEFFERSON PERES - Sr. Presidente,
as perguntas começam pelo Relator sempre. V. Ex'
não quer iniciar?
O SR. PAULO SOUTO - Terei enorme satisfação em ouvi-lo inicialmente, Senador.
O SR. JEFFERSON PERES - Dr. Mello Porto, o
senhor baseou sua defesa principalmente na desqualificação dos seus acusadores e em decisões de tribunais. O senhor disse que acatou uma representação
contra a Juiza Dóris Castro e o Juiz Ivan Rodrigues
Alves. É isso?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - É
sim. Não, permita-me, por favor. A OAB representou
contra esses dois juizes. Um era juiz em Araruama,
Dóris, e outro em Petrópolis. E ao representar, dizendo que ele não comparecia assiduamente e que tinha
multas petições para serem despachadas, eu, na
qualidade de presidente, abri o processo administrativo. Isso foi muito antes, logo no inicio de 93.
O SR. JEFFERSON PERES - Não teria sido ao
corregedor? Foi a presidente mesmo?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Ao
presidente. Eles encaminham ao presidente.
O SR. JEFFERSON PERES - Foi a OAB ou foi
um advogado?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Só
vendo, Excelência. Mas eu me lembro que foi a OAB.
O SR JEFFERSON PERES - Veja bem, eu não
estou afirmando, o que me consta aqui é que teria
sido um advogado e que V. Ex' teria infringido o art.
27 da Ler Orgânica que diz que apenas o Poder Executivo ...
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Eu?
O SR. JEFFERSON PERES - Sim, Apenas o
Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Ministério PÚblico e o Conselho Seccional ou Federal da Ordem
dos Advogados estão legitimados a representar contrajuiz, e V. Ex' teria aceitado a representação de um
advogado. Foi isso? Aconteceu isso?
O SR. JOSÉ MARIA DE; MELLO PORTO - Veja
bem, V. Ex'. O advogado era conselheiro da OAB de
uma dessas seções ar. Eu tenho que ver porque isso
é um processo de seis anos atrás. Ele encaminha
uma petição ao presidente, e o que eu fiz? Autuou
isso como pedido de providência, dê-se vista ao representado,
, ao ilustre representado por quinze dias,
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conforme diz a Lei Orgânica da Magistratura. Depois
distribulmos a um relator e eu não sei o destino do
que se deu, porque eu não perseguia ninguém.
O SR. JEFFERSON PERES - Esses juIzes
eram seus desafetos?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO _ Na
época, não, até viajávamos. Depois tornaram-slI desafetos.
O SR. JEFFERSON PERES - E o advogado
era pessoa de sua relação?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Nunca tinha ...
O SR. JEFFERSON PERES - Depois dessa representação V. Ex' nomeou esse advogado Juiz olassista?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Nilo
me recordo.
O SR. JEFFERSON PERES - Essa nomeaç!\o
teria sido revogada pelo Tribunal?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Desse fato eu não me recordo. Sinceramente, eu não
me recordo. Talvez se ele estivesse na lista, com toda
a sinceridade, ele podia ter, mas eu não me recordo
de ter nomeado, sinceramente.
O SR. JEFFERSON PERES - A Informação
que me passaram é que esse mesmo advogado foi
nomeado por V. Ex' juiz classista e que - eu não es·
tou afirmando - essa nomeação teria sido revogada
pelo Tribunal, exatamente por Irregularidade. Aconte·
ceu isso? V. Ex' não se lembra do fato, do nome do
advogado?
. O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Seis
anos! Eu nem me lembraI. Do advogado não. Eu não
me lembro. Eu nunca persegui, Excelência. São milhares de processos para um presidente de uma corte
despachar. Aquilo corre automaticamente. V. Ex· dá
um despacho ... Eu nunca procurei perseguir ninguém
e nem gQsto de perseguição. Dei o despacho para
não prevaricar. Ato de ofício V. Ex' tem que dar anda·
menta, mormente com timbre da Ordem dos Advoga ..
dos.
O SR. JEFFERSON PERES - Mas, Dr. Mello
Porto, veja bem, por mais que a sua memória não
seja boa - e paiece que é -...
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Não
é tão boa quanto a de V. Ex.'
O SR. JEFFERSON PERES - ... a revogll9~0
da nomeação de um Juiz classista não é um fato fotlneiro. V. Ex' esqueceu esse fato?
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O SR. JOHÉ MARIA DE MELLO PORTO - Eu
pediria a V. Ex·... Tom essa revogação pelo Tribunal
ai para que me pudesse mostrar as peças?
O SR. JEFFEBSON PERES - Não me passaram o documento, só a informação. Eu não estou afirmando também.
O SR. ,JOSE MARIA DE MELLO PORTO - Cla.
ro e eu lhe passaria, mas não tenho.
O SB. ,JOSE MARIA DE MELLO PORTO - Mas
são seis anos e V. Ex' sabe que em seis anos são miIhares de processos, Excelência.
O SR. JEFFERSON PERES - Sim, é verdade,
mas eu acho que a mvogação de um ato de nomeação de um jul;~...
O SR. J(ISÉ MtlRIA DE MELLO PORTO _ Não
é feito por mim, Ex". [lata maxlma venla, a impugnação à investidura de juiz classista é feita por qualquer
interessado, perante o julgamento de qualquer tribunal. O Presidente não tem poder de revogação pela
CLT.
O SR. JE:FFERSON PERES - Não é a revogação. Estou-me referindo à nomeação.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - À
nomeação, sim. Ato discricionário do Presidente do
Tribunal, por torça da Constituição de 1988.
O SR. JEFFERSON PÉRES - Sim. V. Ex· nomeou um juiz classista. O Tribunal revogou essa decisão. Ess(~ fato se apagou da sua memória? Se é que
Isso aconteceu. Não sol se isso realmente aconteceu.
O mi. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Ga(,to a V. Ex' que, na minha gestão, não houve essa
(ovogação.
O SR. JEFFERSON PÉRES - Se ele afirma que
é fnl80, vamos aceitar.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO GObtaria que V. Ex· tivesse as peças ai. É o que o
~lminente Senador Carlos Wilson afirmou: se se acusa, tem que provar.
O SR. JEFFERSON PÉRES -.., Ex' poderia
responder-me, por favor. V. Ex' aulvI>.:ou, com a
aprovação da Comissão Permanente de Auditoria,
nomeada por V. Ex", pagamentos a lronldes Kafuri de
Oliveira, ex-Juiz Classista, a titulo de ressarcimento
de despesas que teve com obras que, por sua conta,
ele ou ela - não sei -, sem licitação e sem inspeção,
diz ou dizia ter mandado realizar em imóvel que integra o patrimônio do Tribunal do TRT da 1· Região?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - O
acusador disse o valor que eu paguei de reembolso
de ...
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Pois então, passo a dizer. Que coisa boa I Cada
pergunta dessa do Senador Jefferson Péres é menos
um peso e lava a minha honra. Isso é Importante.
O SR. JEFFERSON PÉRES - Claro. É para dar
oportunidade a V. Ex·.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Do
ressarcimento referente aos serviços executados na
Junta de Conciliação e Julgamento de Campos de
Goltacazes.
A nossa Junta, lá, é um prédiO velho, de 50
anos. Era preciso instalar, ou melhor, preparar, inclusive, paredes, pinturas, divisórias, para depOis instalar a 2· Junta de Campos. O ressarcimento dos valores gastos com a aquisição de material para a reforma da Junta de Conciliação e Julgamento de Campos
caracterizou-se como termo de ajuste de contas.
Desse modo, uma vez efetivada uma prestação
em favor da administração, o que, no caso, aliás, não
pode ser negado por ninguém em sã consciência, é
devido a uma reparação equivalente ao custo assuIhldo inicialmente por particular, pois, do contrário,
haveria um enriquecimento sem causa por parte do
TRT - o que é inadmisslvel.
Essa reparação se dá através do termo de ajuste de contas. No caso, por força do valor dos materiais, o termo de ajuste restou consubstanciado nas notas de empenho por desnecessária lavratura de termo especrtico.
A respeito desse ressarcimento, é importante
salientar que os valores pagos pelo TRT da 1· Região, em razão da reforma do prédio onde se encontra Instalada a 1" Junta de Campos, foram referentes
exclusivamente ao material utilizado, não englobando
mão-de-obra, cedida gratuitamente pela sociedade
local.
Deve ser destacado que a reforma era indispensável, considerando as condições do prédio. Fato
que, em nenhum momento, foi negado pela acusação. Havia a disponibilidade da mão-de-obra, já que a
sociedade campista predispôs-se a cedê-Ia gratuitamente, pois o serviço resultaria em beneficio indiscutlvel para o jurisdicionado do Munlclpio de Campos de
Goitacazes.
A necessidade dos serviços levou a que o material fosse imediatamente comprado, sendo certo não
se ter caracterizado qualquer prejulzo ao Erário.
Antes sim, houve economia quer por não ter sido realizada qualquer despesa com mão-de-obra, quer por
ter sido o material comprado diretamente nas lojas à
vista, o que possibilitou a aquisição, certamente, por
preços mais acesslveis que aqueles que seriam obtl-
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dos mediante compra direta ou licitação através de
órgão público.
Afinal, como a prática desvela, o preço praticado perante entes públicos, chamado preço público,
rotineiramente suplanta o preço para parti culares.(documento 12)
Tem-se, então, que, sendo indispensável a realização da reforma e notório que o TRT da l' Região
ainda não podia dispor Integralmente o seu orçamento - nós recebfamos duodécimos - por não aprovada
a lei especifica, a sociedade campista, maior beneficiária dos serviços, considerando que a Junta passaria a ter condições mfnimas de atendimento ao jurisdicionado, decidiu, sponle sua, sem autorização expressa da administração, realizar tais serviços, cedendo gratuitamente a mão-de·obra. Todo o material
necessário foi adquirido por fundo levantado por diversas pessoas da Sociedade Campista, sendo as
notas emitidas em nome de uma única pessoa, justamente para facilitar o processo de cobrança perante o
TRT da 1" Região. Atualizada até abril de 1999, de
acordo com o INCC, e no IGP da Fundação Getúlio
Vargas, o valor gasto com material monta, Srs. Senadores, o valor do material monta R$3.4 71,58. Eles
não botaram o valor. Eles deviam ter a hombridade de
levar para V. Ex." que foram gastos só R$3.471 ,58.
O SR. JEFFERSON PÉRES - Dr. Mello Porto, o
que importa não é o valor, o que importa é que é uma
forma inusitada de se realizar obra num prédio público.
V. Ex." autorizou Isso antes, tinha autorizado a
realização disso? Dessa forma?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - O
diretor de engenharia ...
O SR. JEFFERSON PÉRES - Para mim não
importa se são três mil ou três milhões.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Sim,
mas é bom deixar três mil.
O SR. JEFFERSON PÉRES - Eu estou com a
palavra. Sr. Presidente, V. Ex." me assegura a palavra?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Mas
V. Ex" fez a pergunta.
O SR. JEFFERSON PÉRES - Eu quero completar a pergunta. O que importa aí não é o valor, nem
está havendo a insinuação de que V. Ex." se locupletou disso. Não se trata disso, Juiz Mello Porto. V. Ex."
parece não entender. Quero saber a observância, na
sua gestão, dos procedimentos legais na administração pública. É isso que se quer saber.
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - A pergunta que o Senador Jefferson Péres faz é: V. Ex." tinha autorizado isso?
O SR. JEFFERSON PÉRES - Se autorizou
isso? Se ele acha isso normal? Se isso se generalizasse na sua gestão, V. Ex." aceitaria isso? É isso
que quero saber.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Agora estou com a palavra e V. Ex." vai me escutar
por favor.
O SR. JEFFERSON PÉRES - Sim vou escutá-lo, por que não?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Eu
disse aqui no inicio, e V. Ex." deve ficar atento, senão
vamos passar aqui revolvendo a matéria sempre. É
uma honra para mim passar aqui todo o tempo. Eu
disse no inicio que caracterizou-se o denominado termo de ajuste de contas, que está previsto na lei nº
8.666, de 1993. E fiz questão também de dizer a V.
Ex.' que esse termo está dentro da lei. Juntei toda a
documentaçãq, mão-de-obra cedida gratuitamente.
Toda a documentação está aqui para dar ao Senador.
E disse também o que mais sentia o prazer de divulgar pelo serviço executado quem lucrou foi o Tribunal,
porque hoje a Segunda Junta está lá, prestando onde
20 anos atrás o Jurisdicionado de campo pedia a Instalação da Segunda Junta, e esta se realizou na nossa administração. Foi ajuste de contas, eminente Senador Jefferson Péres, e o valor de R$3.471 ,58. E
vou adiantar a V. Ex.", o Juiz Mello Porto não põe a
culpa nos escalões inferiores não. Eu assumo juntamente com a minha equipe. Eu não fujo. Não fujo. O
diretor, quando me trouxe o fato, Dr. Mello Porto, eu
então chamei a comissão de licitação e perguntei: há
possibilidade legal de nós fazermos isso? Eles disseram: há. Então, execute, porque estamos com a Primeira Junta com 14 mil processos e audiência marcada há três anos, então eu tenho interesse nessa Instalação. Essas foram as minhas palavras há sete anos
atrás, cerca de seis anos, naquela época.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Voltando
ao prédio de Itaperuno. Antes de V. Ex.", permite-me,
Senador?
O SR. JEFFERSON PÉRES - Antes de V. Ex.",
permite-me, Senador?
Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Essa
pessoa que fez a reforma teve contato com V. Ex."
antes de fazer? Como é que foi? Como é que chama
a pessoa? Senador Jefferson Péres, tem um nome ai.
O SR. JEFFERSON PÉRES - Dr. lrones. Ele
não pediu autorização a V. Ex."?
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O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO i\lão.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Ele era o
quê? Eie era o dono do prédio?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Ele
é um juiz aposentado há muito anos do Tribunal, que
mora em Campos. Creio que a sociedade o procurou
e disse que estava com uma audiência marcada para
três anos. Ele então entrou em entendimento com
meu Diretor-Geral, com o Diretor de Obras e com os
membros da licitação. Depois trouxeram a mim o assunto e eu perguntei: Está dentro da lei:? Nossa prioridade máxima era instalar logo a Segunda Junta.
Disse·lhes então: "Está bem, Ex'? Então toca para
inaugurar'. E inaugurei a Junta antes de terminar.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Continua
com a palavra o Senador Je}ferson Péres.
O SR. JEFFERSON PERES - V. Ex' disse, com
toda a razão, que a Lei de Licitações permite o fracionamento. E permite mesmo. Se é que é verdade, por
que, em sua gestão, não houve uma concorrência?
Houve poucas tomadas de preço e, de um modo geral, tudo era realizado mediante cartas-convite. V. Ex'
pensa ser normal que, em uma gestão de dois anos,
praticamente tudo seja feito mediante cartas-convite
e algumas tomad~s de preço?
O SR. JOSE MARIA DE MELLO PORTO - Já
posso responder? Não quero intervir, caso contrário
V. Ex' dirá que estou...
,
O SR. JEFFERSON PERES - Terminei a pergunta. V. Ex" está adivinhando o que vou dizer. Não
adivinhe, não estou procurando adivinhar o que V.
Ex" irá dizer.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Não
estou adivinhando, eminente Senador Jefferson Péres. Quero atender a V. Ex' com a maior educação.
O SR. JEFFERSON PÉRES - Terminei minha
pergunta.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Senador, trata-se de mais uma infâmia, de mais uma informação falsa lançada contra nossa administração.
O SR. JEFFERSON PÉRES - Foi o que declarou a Df' Dóris.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Acabei de dizer que ela é minha inimiga, que não fala
comigo. Ela está respondendo na Justiça por essas
calúnias.
O SR. JEFFERSON PÉRES - Foi essa a acusação que ela lhe fez.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Não
é possfvel, Ex'. Existe na lei um limite para cartas-convite. Para tranqüilizar V. Ex", afirmo que só
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construfmos dois prédios, por falta de dinheiro, Em
1994, recebfamos só duodécimos. O financeiro chegou em novembro. Quem pegou meu orçamento fi·
nanceiro foi meu sucessor. Eu recebia duodécimos
do TST.
,
O SR. JEFFERSON PERES - Mas duodécimos
não são a fórmula ,até hoje usada?
O SR. JOSE MARIA DE MELLO PORTO Não, Excelêncial Quando sai o orçamento, não.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Para
construir, tudo bem, mas o Tribunal recebe por duodécimos.
O SR. JEFFERSON PÉRES - V. Ex' não tinha
dotação orçamentária para essas obras?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Tinha orçamentária, mas não a financeira. Não sei se V.
Ex' se lembra de que, logo de infcio, viemos a Brasflia
e conseguimos a cessão de um prédio que estava
abandonado há vinte anos em Santa Luzia. Colocava-se uma bola de gude em um andar e esta ia lá para
o fim; a laje era isso. A caixa d'água tinha infiltrações
nos outros prédios. Havia, inclusive, ações.
Vou responder a V. Ex. sobre o porquê do fracionamento: quem cuida de laje é uma construtora técnica; outra firma cuida de divisórias. Se nós fizésse·
mos uma licitação para tudo, por exemplo, para esse
senhor empreiteiro, dono de uma empresa que só cu ida de piso, terfamos um valor alto, pois sobre seu orçamento ele iria ganhar mais 15%. Fizemos as divisórias com uma firma especializada; não havia dinheiro,
trnhamos que zelar o máximo pelO Erário. Para o serviço de som, tinha que haver uma firma especializada. Para o serviço de pintura, tinha que haver uma firma de pintura. Então foi isso, eminente Senador Jefferson Péres.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - A respeito da pergunta do Senador Jefferson Péres, Juiz Mel·
lo Porto, concordo com V. Ex' em que colocar cortina
é outra coisa; mas, para construir um prédio, creio
que quem põe o piso põe a laje.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Põe
o quê?
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Quem
põe o piso põe a laje. Uma firma de construção civil
geralmente se encarrega da parte de construção civil.
Não há necessidade de parcelamento. Se fosse no
dizer de V. Ex', toda obra de construção civil - veja
bem, refiro-me à construção civil- teria que ser feita
de forma fracionada, e, via de regra, elas não são feitas, a obra de construção civil não é feita de forma fracionada. Eu não estou discutindo essa que o senhor
fez, mas, via de regra, as obras de construção civil
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não são feitas de forma fracionada, elas são contratadas como um todo. É evidente. Ninguém vai contratar
uma firma para fazer o piso, outra firma para fazer parede, outra firma para por o telhado, como V. Ex· está
falando.
O que existe é, depois de o prédio pronto, ar,
sim, o serviço de som, acredito.
O SR. JEFFERSON PÉRES - V. Ex. me permlte, Senador Ramez Tebet?
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Pois
não.
O SR_ JEFFERSON PÉRES - Ainda me apegando ao depoimento da Dr" Dóris Luiza de Castro
Neves. Para a reforma parcial de um andar do edltrelo-sede, foram feitas dezesseis cartas-convites.
Para a reforma de um outro andar, foram feitas onze.
Para a reforma do imóvel da Rua Santa Luzia, quinze
licitações em forma de carta-convite ou tomada de
preço. Para a reforma de um imóvel em Niterói, quatro. E, segundo ela, não sei se é verdade, constatou-se no Tribunal, ela, a comissão dela, que 28 processos ou procedimentos administrativos, envolvendo licitações, haviam desaparecido. Desses 28 processos - ela é que está afirmando, não eu, não sei se
é verdade -, todos eles envolvendo licitações, apenas
três foram encontrados e 25 permaneceram sem localização. É verdade isso?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Jamais. Aliás, eu tinha dito, aqui, ao nobre Presidente,
que já tinha falado sobre isso - não foi, nobre Presidente? - dizendo que aqueles processos não tinham
nenhuma Ingerência com licitação e que o erário não
tinha pago nenhuma obra nesse processo extraviado,
e que esses processos desaparecidos, cinco meses
depois que eu passei a administração. Aliás, graças a
Deus, não tem problema nenhum, porque eles podem
ser restaurados, porque prejulzo nenhum causou ao
erário. Não era nada de licitação.
Agora, voltando à sua pergunta ...
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Quanto a
esses processos administrativos, quero esclarecer
que o depoente prestou esclarecimentos escritos.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Exato.
O SR- PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Se têm
fundamento ou não, ai é outra coisa.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Eu
queria responder ao Senador Jefferson Péres. Eminente, nós fizemos tomada de preço e licitação para
os prédios, porque parece que chegou, o nobre Presidente aqui entendeu que, para construir o prédio, eu
tinha que fazer carta-convite. Ar já é demais. Não
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existiu Isso e nem vai existir, enquanto eu estiver vivo.
O que houve foi o seguinte, foi o que S. Ex' disse:
construrdo o prédio, para montar uma sala de seção,
tem que comprar o mobiliário, cadeira, então tem que
ser uma firma que trabalhe com móveis. Para botar o
serviço de som, tem que ser a firma que trabAlha com
o serviço de som. Porque, se eu der tudo iSc.J a uma
construtora, o preço vai lá para cima, porque ele vai
ganhar 25% sobre o som, ou 15%, taxa de administração, 15% sobre o mobiliário, 15% não sei o quê, e
nós não trnhamos dinheiro para isso e nem irramos
fazer tal coisa. Porque, inclusive, eminente nobre Senador Jefferson Péres, eu aproveitei o diretor de
obras da outra administração, aproveitei 90% dos diretores da outra administração. Mas é só para lembrar V. Ex· e tranqüilizá-lo.
Agora, essa jurza deveria, sim, veja bem, quando ela disse ... , ela deveria dizer a V. Ex', aqui, e a todos: "o Juiz Mello Porto foi o primeiro presidente que
mandava publicar nos jornais a carta-convite". Caso a
minha diretoria quisesse se 10cupletar... A'OAo. ela poderia fazer, uma, duas, três firmas, é o qt
-<ige a lei,
mandava o convite para as três, e as três podiam se
unir e trabalhar sob um valor, mas era publicada na
gestão Mello Porto até carta-convite. Você tem ar, por
gentileza, para mostrar ao Senador aqui?
O SR. PAULO SOUTO - Um exemplo disso foi
- pelo que também tenho conhecimento, não sei, se
não for verdade, o senhor podia desmentir - o caso
da concessão do restaurante, que, realmente, no
caso, parece-me que foi um convite, a empresa que
ganhou não havia sido convidada, prova o que o senhor está dizendo, que realmente as empresas não
estavam restritas apenas a convidados; se ela não
estava convidada e se ela participou, é porque foi publicado. Só que esse resultado foi mudado depois e
ganhou uma que estava sendo convidada. Apenas,
de passagem, uma coisa para confirmar o que o senhor disse e outra coisa para dizer que o processo,
pelo menos de acordo com as Informações que foram
dadas aqul- não estamos afirmando nada... É isso:
ganhou uma empresa que não havia sido convidada.
Isso confirma perfeitamente o que o senhor disse,
mas o problema é que depois, por essa questão de
poder servir quantas vezes quiser, segundo está dito,
não teria sido o menor preço.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Exatamente. O eminente Senador lembrou com muita
proficiência o seguinte: fui acusado aqui de ter doado
um restaurante em Niterói. Saiu nos jornais.
O SR. PAULO SOUTO - Esse caso não é o de
NiteróI.
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O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Estou fazendo essa referência para chegar a V. Ex',
se V. Ex' me permite esse preâmbulo. Um dia, doei
um restaurante a uma advogada muito amiga. Não
existe restaurante em Niterói e nunca se instalou restaurante em um prédio em Niterói. Essa é a primeira
infâmia.
Segundo, Senador, quanto à licitação: compareceram várias firmas. A vendedora não queria, Senador, o aumento da refeição. Eu exigl- o Juiz Mello
Porto exigiu - que o aumento da refeição só poderia
ser feito mediante o aumento dos funcionários. Ora,
se ganha um salário, como é que pode aumentar a refeição sem aumentar o salário? Então, uma delas desisliu e a outra concordou. Concordou com mais vantagem: podia-se comer várias vezes. Funcionários
nossos que tossiam passaram a não tossir mais, porque passaram a repetir vários pratos, pagando uma
vez só. Isso é que é obra social.
O SR. JEFFERSON PÉRES - Dr. Mello Porto, o
fórum de Itaperuna foi construfdo mediante tomada
de preço ou concorrência?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Concorrência com publicação. Várias empresas ...
O SR. JEFFERSON PÉRES - Concorrência?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - É.
O SR. JEFFERSON PÉRES - Muito bem. A Drª
Dóris diz o seguinte. Houve uma publicação no dia
29,. a comissão de licitação se reuniu e recebeu as
propostas. É isso?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Isso
é muilo importante.
O SR. JEFFERSON PÉRES - É o que ela diz e
eu lhe dou a oportunidade esclarecer isso. No dia seguinte, deram-se conta de que a publicação não havia sido feita, uma vez que só saiu no jornal no dia 30.
Quer dizer, as pessoas compareceram antes do
aviso, segundo ela. Fizeram nova publicação no dia
11 de abril para a apresentação das propostas até o
dia 3, no prazo de dois dias. Foi isso mesmo?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Absolutamente, por isso é que eu linha que ler aquilo
tudo ... Aquela parte do prazo ... Vou ter que ler isso.
A respeito de Itaperuna, inclusive, permito-me
lembrar que o terreno onde se construiu o prédio sede
da junta foi obtido, como se sabe, com doação. Conseguimos a doação daquele terreno, não pagamos
nada.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Isso não
é novidade, porque sempre que o Poder Público vai
construir alguma coisa, vai às prefeituras e exige Isso.
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O SR. JEFFERSON PÉRES - É verdade. Em
meu estado é assim, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Isso
acontece em Manaus, no Rio de Janeiro, em Mato
Grosso do Sul, no Paraná. O Governo Federal não
faz nada... Se a prefeitura não entrega,r em comodato, não fizer doação de terreno, não sai nada. Isso
não é culpa de V. Ex". Estou dizendo o seguinte: se o
Poder Público for construir algum próprio federal no
municfpio, o municfpio tem que dar o terreno. Todo
mundo sabe disso. Ou em comodato ou em doação...
O SR. JEFFERSON PÉRES - No Amazonas é
assim.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Isso é
assim em todo lugar. Acusação nenhuma pesa contra
isso.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Veja
como Deus está nos ajudando!
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) _ Isso é
em todo lugar. Isso não tem nada a ver.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Tem
.
sim.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Acusação alguma pesa contra isso.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Não, Ex". Deus está nos ajudando, porque, coincidentemente, não foi a prefeitura que doou.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Não,
mas a prefeitura doou outros ...
Não estou falando desse.
O SR. JEFFERSON PÉRES - Isso é irrelevante.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - É Irrelevante, mas a prefeitura doou outros sim, eu vi aqui ...
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - O
eminente Presidente diz que isso é comum, mas, nesse caso, a fam flia era proprietária e fez a doação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebe!) - Estou falando via de regra.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Então, vamos fazer a distinção. Nesse caso eu fui
buscar ... Eu poderia muito bem, se eu fosse da laia
dos detratores, fazer negócio com o terreno, mas isso
não passou pela minha cabeça. Tenho filhos para zelar.
Quanto aos acréscimos contratuais, não se sei
se já falamos, eminente Senador Paulo Souto, dos
25% dentro da Lei nO 8666, do art. 65 § 1º.
Com relação ao metro quadrado já falamos,
mas S. Ex' quer saber sobre o problema da Drª Dóris,
aquele ...
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - É saber
que tipo de licitação que houve, se foi carta-convite,
se foi concorrência pública.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Não, a construção foi licitação, com publicação em
vários editais,
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Se foi
concorrência pública,
O SR. JEFFERSON PÉRES - Licitação é o gênero, eu digo a espécie,
Ela não diz aquI.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Olha aqui, Excelência_ Ela não diz; usou de perfrdia,
Comissão Permanente de Licitações, Tomadas de
preços 30/94, Construção Prédio Itaperuna, Tipo de
licitação, a de menor preço. É o que diz a leI. Data das
aberturas dos envelopes, 25/05/94, às 16:00hs_ Local
das aberturas dos envelopes_ Avenida do Presidente
Antonio Carlos 251, 8º andar,
O SR, PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Sim.
Mas o que V, Ex' está lendo ar foi feita uma tomada
de preços, É isso?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO _ Sim,
é o que",
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) _ Então
não é concorrência pública, Fez V, Ex" uma tomada
de preço, Não vou dizer que está errado ou que está
certo. Mas é como o Senador falou: licitação é o gênero. Agora, há carta-convite, não é Isso?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Ah,
sim.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Tomada
de preço e a concorrência propriamente. Nisso ar,
pelo que V. Ex' está lendo, foi feito uma tomada de
preço. Está respondida a pergunta do Senador Jeffer·
son Péres.
O SR. JEFFERSON PÉRES - Sim. Ela afirma
também que os prazos foram prorrogados sempre.
"A despeito - segundo ela - de haver uma cláusula de multa normalmente de 1% do valor do contrato por dia de atraso, essa multa jamais era cobrada,"
O SR, JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Primeiro, vou dizer a V, Ex', eminente Senador Jeffer·
son Péres, que nós não pagávamos em dia também
tendo em vista o duodécimo; quando vinha o dinheiro
do TST, é que nós pagávamos, Nós não Unhamos o
financeiro, Se o homem esperava a coisa, então, nós
penalizávamos, leonlnamente", o contrato era leonino, que só uma parte paga?
Sobre a multa da prorrogação de contrato expirada e da prorrogação de prazos contratuais sem cobrança de multa, é bom esclarecer aos Senadores.
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Como é de rotineiro saber, nos contratos por empreltada, o prazo vigência é fixado enquanto elemento ordenador para a realização de serviço, Podendo a realização desse absorver ou não a totalidade desse prazo, O exaurimento contratual fica condicionado não
ao término da vigência contratual, mas sim à conclu·
são dos serviços contratados - chamar a atenção disso ., peculiaridade que não pode ser olvidada, Olhe
bem: "mas sim a conclusão dos serviços contratados",
Os contratos referidos como tendo os prazos
prorrogados, mesmo após expirada a vigência Inlclalmente fixada, eram relativos a serviços por empreltada, com a conclusão dos mesmos no lapso temporal:
primeiro, tendo restado Impossibilitado invariavelmente por questões técnicas ou pela demora na IIberação da área em tempo hábil, questões que dizem
respeito exclusivamente à contratante, não se podendo atribuir às contratadas responsabilidades pelo
atraso nos serviços,
Assim, estando o exaurimento do contrato condlclonado não ao término da vigência contratual, mas
sim à conclusão dos serviços contratados, como já
disse anteriormente, incidente a regra esculpida no §
5° do art. 79 da Lei nO 8,666, de 1993, segundo o qual
"ocorrendo Impedimento, paralisação ou sustação do
contrato, o cronograma de execução será.p..rorfOgado
automaticamente por Igual tema, É o quêdlz a lei, Senador Jefferson Péres,
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Jefferson Péres,
O SR. JEFFERSON PÉRES - Então a multa
. nunca foi aplicada por atraso porque era justificada?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Não, tendo em vista a justificação".
O SR. JEFFERSON PÉRES - Dr. Mello Porto,
vou concluir que o Relator tem multas perguntas a lhe
fazer.
Enfim, vou concluir com um aspecto que mais
marcou a sua administração: o da publicidade. Atô
enumerei algumas coisas aqui. V. Ex' participou regularmente de um programa semanal de televisão.
Eu só quero sim ou não, depois, V. Ex' explica. S6
quero sim ou não. Vou elencar, V. Ex' vai dizendo slr~
ou não e, depois, toma a palavra para dar as explicações que julgar necessárias. Está bem?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Então, rapidamente. Sim, mas não regularmente.
O SR. JEFFERSON PÉRES - Não regularmente. Esporadicamente, como era?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - É,
uma semana, sim, outra, outra,
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O SR. JEFFERSON PÉRES - Foram ulilizados
ouldoors para a divulgação do programa?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Eu
vim tomar conhecimento .... Posso responder, Sena·
dor? Eu vim tomar conhecimento desses ouklõors
que constava Mello Porto, respeito à lei, e, embaixo
do ouldoor dizia: canal 9, 13:30, dia tal. E é exata·
mente sobre o problema de um projeto, eminente Se·
nador Ramez Tebet, da eminente Benedita, que ela
está querendo introduzir, a meu ver, perigosíssimo,
se for aprovado esse projeto, por isso, chamo a aten·
ção dos senhores, uma obrigação maior ainda aos
empregadores domésticos, no tocante a pagar horas
extras, adicional noturno e fundo de garanlia. Então,
o jornalista me chamou e disse assim: "Juiz Mello
Porto, posso falar e vou dizer do perigo da aprovação
desse projeto".
Antes da Constituição, eu tinha um exemplo, ti·
nha três empregadas, aumentadas as obrigações ...
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Espera
um pouquinho, Ex', vamos por etapa, ar, também já
não pode . A pergunta é a seguinte: houve ouldoor ou
não houve? É esta a pergunta.
O SR. JEFFERSON PÉRES - Sim ou não?
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Depois,
V. Ex' vai dizer...
O SR. JEFFERSON PÉRES - Quem patrocinou
esses ouldoors?
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - ... apre·
sentou um projeto ou não apresentou? É uma opinião
de V. Ex' ...
O SR. JEFFERSON PÉRES - A confecção e a
veiculação desses ouldoors? Quem patrocinou es·
ses ouldoors?
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - É esta a
pergunta: quem patrocinou o ouldoor?
O SR. JEFFERSON PÉRES -Isso tem um cus·
to.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Com licença, Ex'.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - O out·
door houve.
O SR. JEFFERSON PÉRES - Dr. Mello Porto,
veja bem, propus·lhe que eu leria as pergunta, V. Ex'
responderia, nesta etapa, sim ou não, ao final, quan·
do eu fizer a última pergunta referente, V. Ex' dá as
explicações que quiser.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Com o maior prazer, Senador.
O SR. JEFFERSON PÉRES - Quem patrocinou
os outdoom?
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O SR. PRf'SlIlf'i'lTf' (Ilamez ]<3llGl) ··1\1188 an·
tes, qual é a primeira per(JlInta'!
O SR. JEFf'IHlSON p"m~s .. Se foram utiliza'
dos ouldoors para a divulçpção desse pronramn'l
Sim ou não?
O SR. JOSÉ MAniA DE MELLO '>OflTO . SinL
O SR. JEf'f'f':RSON P~RES· . Ouem patroGinoll
os ou!dool's?
O SR. JOSF. MAflIA Df Mf:'IJ.O PORTO·· Ni\o
sei.
«

O SR. JEf'FH1SON pÉm,s . . Não sabe.
O SR. JOSÉ MARIA DE MEI.LO PORTO - Su·
ponho que tenha sido, talvoz, até a própria ...
O SR. PrlESIDEtHr;; (l1f)nH~? lobot) ~ Quando
tomou conhecimento dolo,]'?
O SR .•JOSé MAI1I!\ flI' rVII'uo PORTO· F.u
tomei conhecimento c!fllos, por incrívol que pareçi1,
com o ofício do Senador 111m ir I'aaianot!o detonui·
nando ao Presidente do Tribunal que retirasse.
O SR. PR!::SIDENTt" (Hwuez lobot) ..~ Quanto
tempo depois?
O SR .•JOSÉ MAflIA Im MEL'.O POflTO ..
Hein? Ex'...
O SR. PflESIDENTE (HfJln(~z lobet) . ~ (lunnto
tempo depois de publicado os ouldoors?
O SR. JOSÉ MAllIA DE MELLO PORTO ~ Eu
não posso, eu não me recordo agora, não. Pelo se ..
guinte: se V. Ex' pergunta, quando eu tomei conheci-mento, foi quando o Ministro Panianotto mandou re··
tirar. Eu acho que isso dovo 101 sido, o máximo que ficou lá, se ficou, dois ou três di'IG.
O SB. JEFFERSON f'Érms . ~ V. Ex" não viu es·
ses outdoors !las luas do Flio de .'aneiro?
O SB. JOSÉ MARIA tlE MELLO POnTO - Vi
um, quando ia para casa ...
O SB. JEFF!::RSON pÉnES·· Niío teve curiosi·
dade de saber quem tinha patrocinado aquilo?
O SR .•/OSÉ MAIIIA Df' MELLO PORTO .'
Olha, com toda sincoridac!o, eu pelHlGi, slIponllo, não
lenho certeza, não posso afirmar, que tenha sido n
própria CNT, que queria exatament() elar divulgaçiío
ao programa e com o meu nomo, porque, realmente,
eu sou um juiz polêmico, IllG consirJoro um juiz polê·
mico porque SOll tmnSpfll'lllltc f) rii!)o o quo eu sci e o
que eu penso.
O SR. JEFf"EH!lON pr'tU'R"1 inha a sua foto
grafia?
O SR .•JOSÉ MARIA Df' !VI["U.O POIno "" Eu
não me recordo. O senhor tom uma loto aí'? Porque
um não tinha, o oulro tinlm. O sDn!lnr tem aí um com
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(] ml. ,H'H'H!%jONI'I~m~§ -- Não, com a foto,
nao,
soram para mim quo um tinha foto, o outro, disseram
que não tinha.
O SB .•JEiH-'IlB(lllJ "''.IR;::;·- Se tinha fotografia, alguém lhe pediu a foto para mandar confeccio11m, então. Não?
O SH. .lOtai iVifi,l liA DL" MELl.O POBrO - Ex'.
el! posso adiantar. SOllatlor .Jefferson Péres, milhares
do possoas ... De que Enlado é V. Ex'?
O SR .•JEFI'EFlSON PÉRES - Amazonas.
O 8ft .Iosl§ MARIA DE MELLO PORTO - Vários fotógrafos têm fotografia de V. Ex'. Eu ia em inúmoras inau(Jurações, clic, clic, clic, todo mundo tem
fotografia.
() SH. ,lt'f'f'EIISON l'~rlES _.- Sim, sim. V. Ex',
então, viu o ouldooi', náo teve curiosidade de procu!'a! saber quem estava lançando o seu nome, a sua
efígie em ouldoom, no I~io de ,Janeiro?
O SR .JOmí MAI1IA Dl:: MI:LI..O POR'TO - Eu
s(, fiquei triste, vou dizer a V. Ex', porque, vou dizer,
S()Ilador, com toda tranqüilidade, respeito a lei é um
jJonsamento CIIIIIII'<1I, devia ser implementado em
tudo que é escola. O aluno entrava e dizia respeito a
181. Ar, não teríamos tanta tente desrespeitando a lei.
BGrá qlJe esse qUtl denunciou queria uma antítese de
respeito à lei, seria uma anlftese de justiça rápida.
Oual é, veja benl, Lxª ...
O SH. .JEFFERSON PÉRES -- V. Ex' não se ...
Na sua gostáo, Dr. Melle Porlo, foram distribuldos
brindes como camisotas, chaveiros, caneca, calendário, viseira cem o SOIl nome impresso? Alguma vez?
O sn .•IOSI~ MAFlIA DE MELLO POR'TO - Na
rninha administração?
O SR .JEFI'EnSON PÉRES -- Sim. Houve algu'
ma distribuição desses brindes?
O SH .•JOSÉ MAt'lIA Dl:: MELLO PORTO - Não
mG recordo se houvo na minha administração. 'Tomei
conhecimento.
O SR .•JEFFEHSON pÉr~ES -- Não sabe quem
p:ltrocinou também?
O SR. JOSÉ MAfllA DE MELLO PORTO - Tomoi conhecimente de um Senador, que quase caí
",ua trás. Um inimigo. Hecebi um telefonema no meu
uabinete -- é bom dizer isse a V. Ex' - que dizia: "Juiz
Mello Porto, acabei de ver, na Hua Santa Luzia, pouco distante do tribunal, uma pessea colocando 'Mello
I 'orlo 98' e tirando foto[jrafia". Eu disse: "Noventa e
oito'! Isso é novo para mim". Quer dizer, um inimigo
deve ter colocado '9!l' para me prejudicar, caso eu me
aposentasse e viesse a ser candidato a um camo ele-

Quinta-feira 19 21597

tivo, como vários partidos me chamaram. Automaticamente, aposentava-me; mas, ao me candidatar, seria
impugnado, porque já havia feito propaganda para
1998. Veja a perfídia dessas pessoas em prejudicar
um homem, um cidadão.
O SR. JEFFERSON PÉRES - Na inauguração
de obras, havia solenidade. Era solicitado o comparecimento de magistrados e funcionários, com a Informação de que haveria transporte gratuito saindo da
porta do tribunal?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Claro. Eu não encaminhei, mas facultei que, a cada inauguração de uma obra, se fizesse um convite ao juiz da
junta para dispor ou não de algum funcionário para ir
à solenidade pública. Entretanto, eu conseguia os
ônibus gratuitamente, sem qualquer despesa para o
erário. Havia uma pessoa controlando para não entrarem pessoas estranhas e atirarem nos funcionários
durante o trajeto. Então, eu tinha por obrigação controlar quem ia no ônibus.
O SR. CARLOS WILSON - Atirarem nos funcionários?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Atirarem nos funcionários mesmo para roubar ou assaltar. Lá no Rio - não sei se V. Ex·, Senador Carlos Wilson, já tomou conhecimento disso -, hoje, nos ônibus, eles estão roubando inclusive os tênis dos passageiros.
O SR. JEFFERSON PÉRES - Vamos adiante,
por favor.
A presença dos funcionários era controlada por
melo de assinatura de livro de ponto ou folha de presença?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Não, não era um controle absolutamente. Havia uma
pessoa com uma folha de papel em branco que perguntava: "Seu nome e sua junta". A pessoa entrava
no ônibus e mostrava pela sua carteirinha que não
era um estranho, mas um funcionário. Esse era um
controle de segurança, jamais com o intuito obrigacio-

nal.
O SR. JEFFERSON PÉRES - Houve uma juIza
que se recusou a comparecer a uma solenidade dessa; oficiou-lhe, informando que não iria. V. Ex' convocou essa juíza ao seu gabinete para dar explicações?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Não. Essa é uma grande mentira. Ninguém era obrigado a ir. Ninguém. Muito pelo contrário.
O SR. JEFFERSON PÉRES - No deslocamento para comparecer a essas comemorações, V. Ex'
utilizou alguma vez helicópteros?
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O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO- Utili·
, .zel um helicóptero quando o Presidente da OAB, Dr.
Sérgio Zveiter, hoje Secretário do Estado, convidou-me para uma conferência em Angra dos Reis, Fui
a essa conferência com o Dr. Sérgio Zveiter e mais
três Conselheiros da OAB. Aliás, estava muito preocupado, porque eu não gosto de helicóptero, haja vista aquela região, onde já morreram não sei quantas
pessoas, Inclusive o helicóptero em que estava mlnha prima e o dono do Hotel Glória caiu recentemente
- V, Ex·' tomaram conhecimento -, e o noivo salvou-se. Não quero saber muito de helicóptero, mas,
se for obrigado, eu pego.
O SR. JEFFERSON PÉRES - Em algumas dessas solenidades, Dr. Mello Porto, foram utilizadas
bandas, grupos de sambistas, faixas com o seu nome
ou referências às suas realizações? E algumas eram
realizadas fora da sede, na rua?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Eminente Senador Jefferson Péres, esta pergunta
matará muitas outras. Em vista disso, peço permlssão a V. Ex· para me estender um pouco. Passou-se
aqui uma fita, por determinação do eminente Presldente.
O SR. JEFFERSON PÉRES - Eu vi.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - V.
Ex· viu; ótimo. Uma fita que mostra uma inauguração
do prédiO de Niterói. Compareceram cerca de 12 mil
pessoas -Inédito um comparecimento desse porte. A
cidade toda aplaudiu a nossa administração. Fiquei
emocionado, com toda sinceridade, quando cheguei
lá. Ao chegar, perguntei ao motorista: "Por que esse
trânsito assim engarrafado?" Ele respondeu: "Não tenho certeza, mas deve ser por causa da inauguração
que V. Ex" fará do prédio". Eu disse: "Não é posslvel".
Chegando lá, Senador, fiquei emocionado, como cidadão, por ver que a sociedade aplaude um homem
que realmente trabalha por ela. Estamos falando em
Niterói; não estou falando em milhares de outros mu. niclplos onde trabalhamos, não. Conseguimos um
prédio velho do INSS, juntamos todas as Juntas, informatizamos todas elas e a sociedade aplaudiu.
Desceram lágrimas dos olhos desse brasileiro quando cheguei. Lá se encontrava o saudoso Senador,
querido amigo meu, Nelson Carneiro, que era advogado, o Dr. Marcelo Alencar, Miro Teixeira, muitos
Deputados do PDT estiveram lá na época. Os que
moravam em Niterói foram aplaudir essa obra.
O SR. JEFFERSON PÉRES - Quem patrocinavalsso?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Que
patroclnio?
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O SR. JEFFERSON PÉRES - Um "showmlcio"
é caro. Alguém pagava.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Acabei de dizer a V, Ex· que fiquei emocionado. Agora, digo, se V. Ex· pegar a fita está lá OAB agradece o
Juiz Mello Porto, a CAT, a FAT, a Associação dos
Advogados, a Federação das Indústrias, sindicato
agradece ... Deve ter sido eles, porque do erário não
saiu um tostão, fui vrtima de uma ação popular por causa disso, ganhei e o litigante de má fé, autor da ação,
vai pagar-me duzentos e poucos mil. Isso é bom.
O SR. JEFFERSON PÉRES - Então, houve
mais de um "showmlcio", não é? V. Ex· compareceu e
não estranhava ... Bom, eram manifestações espontâneas.
As empresas e sindicatos que faziam os gastos
com essas homenagens tinham entre seus diretores
e associados juizes classistas?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO _
Eminente Senador, nomeei alguns juizes classistas
em 1993 e 94 e lembrar disso agora, seis anos passados, nem posso garantir. Do que tenho certeza digo,
do que não tenho ... Dessa, por exemplo, eu não recordo.
O SR. JEFFERSON PÉRES - A Fetranspor cedeu um ônibus para instalar uma Junta itinerante? Federação das Empresas de Transportes.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Cedeu. V. Ex. viu no inicio aqui?
O SR. JEFFERSON PÉRES - Não.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO _
Então mostra aqui.
O SR. JEFFERSON PÉRES - Um dos diretores
da Fetranspor, sua esposa, eram Juizes classistas?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Eram do Tribunal, nomeado pelo Presidente da República.
O SR. JEFFERSON PÉRES - Um do Tribunal.
E a esposa é da Junta?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - A
esposa eu não sei. Não tenho certeza, não.
O SR. JEFFERSON PÉRES - Quantos mandatos cada um deles exerceu?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Por
gentileza, fale aqui, eminente Presidente. Gostaria
que V. Ex· olhasse aqui um minuto. Falar aqui em autopromoção. Se esse Juiz quisesse autopromoção em
93, colocaria aqui Gestão Mello Porto.
O SR. PAULO SOUTO - AI era demais.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - O
próprio.
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O Senador Paulo Souto não me entendeu. Se
eu quisesse fazer autopromoção ... ! Mas não, determinei que o ônibus tivesse verde e amarelo, que são
as cores da nossa bandeira.
O SR. JEFFERSON PÉRES - Vou concluir, fazer-Ihe a última pergunta sobre isso. Na sua gestão, o
senhor participou de programas de televisão, o Rio de
Janeiro teve dezenas de outdoors, com seu nome,
brindes eram distribuidos com seu nome, adesivos
em automóveis estacionados no Tribunal com seu
nome, Juntas eram inauguradas em praça pública,
em "showmicios", faixas com seu nome. V. Ex' acha
isso próprio de um Magistrado? V. Ex' acha que isso
se compatibiliza com o art. 35 da LOMAN, que diz que
um Magistrado tem o dever de manter uma vida pública e particular irrepreensivel. V. Ex" acha que essa
exibição é própria de um Magistrado?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Senador, o art. 5· da Constituição da Carta Magna, feita
por estas duas Casas, diz que ninguém será obrigado
a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Hoje conceito de moral, de ética, se confunde com a legalidade. Se alguém me mostrar que
infringi um artigo da Constituição, da Lei Complementar, como V. Ex· acabou de mencionar, ou seja, que a
Lei Orgânica é uma Lei Complementar, de Lei Ordinária ou de Decreto-lei nesse assunto, vou me curvar.
Ninguém está proibido de difundir pensamento. Nunca Incentivei, mas também não proibi nem proibirei
aqui publicamente. Se alguém quiser usar meus pensamentos e difundi-los, está autorizado a fazê-lo.
Respeito à lei, justiça rápida, está autorizado a difundir os pensamentos. Porque não é nenhuma infringêncla à lei. Então, quero dizer a V. Ex", com referência ao conceito, já disse ser subjetivo. Dizer fica bem.
Cumpro com minhas obrigações no momento. Dêem-me as certidões de ...
O SR. JEFFERSON PÉRES - Não precisa.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Para V. Ex' ver que, desde que eu pisei no Tribunal,
nunca atrasei um processo. Muito pelo contrário.
Como Presidente da Terceira Turma, quero dizer a V.
Ex", recebi um residuo de 3.600 processos. Chamei a
Diretora e mandei distribuir todos de uma única vez.
Recebi 700 processos e zerei a 3" Turma. Se eu trouxesse aqui o losário de elogios da Ordem dos Advogados do Brasil, S. Ex· estaria dizendo: "O Juiz Mello
Porto cumpriu com sua obrigação." Certidão: "Tendo-os devolvido em prazo regimental." Veja aqui, Senador, dentro: do prazo. "Nunca teve processo em
atraso", diz outra certidão. Em toda minha vida. "Não
consta em atraso processo em que o eminente Ma-
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gistrado figura como Relator ou Revisor." Em toda minha vida e em todos meus despachos, se V. Ex' pegar o Diário Oficial do Fiio de Janeiro, quanto ao gabinete do Juiz José Maria de Mello Porto, estará lá: "Recebi, hoje." Saio de lá, como já disse aqui, sobre a criação da justiça sobre rodas, V. Ex· estava aqui no inicio?
O SR. JEFFERSON PÉRES - Estava.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Sou
um dos que saem mais tarde do Tribunal, chego cedo
e saio para poder cumprir com minha obrigação funcionaI.
O SR. JEFFERSON PÉRES - V. Ex' disse que
a ética se confunde com a lei. Acho que a ética vai
muito além da leI. Nem tudo que é ético é legal. Nem
tudo que é legal é ético. Dr. José Maria de Mello Porto, já encerrei minhas questões. Apenas termino com
um comentário: nossos sistemas de valores, o meu e
o seu, parece que são diferentes. Não estou dizendo
que o meu é melhor que o seu e, pelo visto, mesmo
que nós caminhemos por toda a eternidade, não chegaremos nunca a um acordo sobre o que seja uma
conduta própria de um magistrado.
Não tenho mais perguntas a fazer.
O SR. CARLOS WfLSON - Sr. Presidente, só
para complementar, Dr. José Maria de Mello Porto,
essa questão de Itaperuna. V. Ex", quando colocou a
construção da Junta, disse que era uma obra necessária, que foi uma obra fundamental para a Justiça do
Trabalho de Itaperuna e da Região. Logo depois V.
Ex' se contradiz dizendo que aquela obra serviu para
atender outros Poderes. Então mostra que a construção que V. Ex' fez de 1.270 metros quadrados não
era tão necessária. Se fosse necessária, funcionaria
apenas como Junta do Trabalho e, mais ainda, fazendo uma complementação a uma pergunta do Senador
Jefferson Péres, a respeito da justiça itinerante: V.
Ex' acha que é correto o diretor de uma federação de
transportes, até louvo, acho que essa idéia de V. Ex"
de ter uma justiça Itinerante é uma coisa nova, mas
quem fez essa doação, ou quem a coordenou, foi um
juiz classista. V. Ex' também coloca que não sabe se
a mulher do Juiz classista era diretora de Junta e V.
Ex' sabe que era também.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Eu
sei, Ex'.
OSR. CARLOS WILSON - V. Ex· não sabe que
a Dr" Ana era diretora de Junta.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Que
era diretora? Em que ano ela foi diretora?
O SR. CARLOS WILSON - Foi sucessivamente
por vários anos.
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O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Mas
em que ano, Ex", porque tenho que dar satisfação da
minha administração. Saio da administração e, vou
cuidar dos meus processos, senão não faço nem um
nem outro. Por favor. Jamais ela foi diretora na minha
gestão.
O SR. CARLOS WILSON - E o Dr. Narciso?,
era juiz classista?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - O
Dr. Narciso Gonçalves? foi nomeado pelo Presidente
da República Itamar Franco para o Tribunal. Esse homem era diretor da Fetranspor(?), então eu disse: estou com um problema serifssimo. Os trabalhadores
de Santa Cruz distam do centro 70 Km. Inúmeros trabalhadores não tinham dinheiro para virem ter a sua
justiça. Você me arranjaria, doaria - administração
Mello Porto, doação -, mas jamais gastar um tostão
do erário. Doaria?" Ele disse: "Pois não, Dr. Mello
Porto".
O SR. CARLOS WILSON - E sucessivamente,
ele foi contemplado, com a recondução de juiz classista.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Pelo
Presidente da República. Não cabe a mim. É muito
prestfgio me dar essa nomeação.
O SR. CARLOS WILSON - V. Ex." não tinha
nenhuma influência nas Indicações de juiz classista?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Pelo
Presidente da República?
O SR. CARLOS WILSON - V. Ex." não pedia
nada aqui em 8rasma, junto à Presidência da República, para indicar Juiz classista?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - O
Juiz Itamar brigou com o meu primo, o ex-Presidente
Fernando Collor. Se eu pedisse, ele diria: "Não, esse
não vai". Por favor, Jamais vim aquI. Pode perguntar.
O SR. CARLOS WILSON - V. Ex" nunca teve
nenhuma interferência na indicação da lista trlpllce
que vinha ao Presidente da República?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Que
3usaiba, não. Nunca vim. Eu só vim aqui uma vez a
'sta Casa, ao Senado.
) SR. CARLOS WILSON - Não, não estoufa1"lldo desta Casa. Estou falando de 8rasma.
O SR. JOS,É MARIA DE MELLO PORTO - Vim
falar com o meu querido amigo e conterrâneo Teotônio Vllel,I, uma única vez ou duas vezes, há mais de
10 anos. É daqui, eminente Senador Carlos Wilson,
que saem as nomeações, porque sofrem Indicações
polftlcas. São três numa lista ou em milhares de listas.
O Presidente escolhe quem quiser. Trata-se de ato
discricionário do Presidente da República.
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O SR. CARLOS WILSON - Em falando nisso,
Dr. Mello Porto, V. Ex" é favorável à figura de juiz
classista?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Poucos JuIzes togados teriam coragem de responder
a essa pergunta. Se sou favorável à permanência do
juiz classista na Justiça do Trabalho? Eminente pre·
claro Senador Carlos Wilson, quase meu conterrâneo
- por ser de Pernambuco e eu, de Alagoas -, durante
a gestão do Juiz Mello Porto, chamei os juIzes classistas num auditório, juntamente com os presidentes
de junta e lhes disse, em 1993: "Pugnem pela concillação, pelo acordo. Queremos limpar rapidamente essas ações. O Tribunal tem 110 mil processos para serem dlstrlbuldos. Quero que as ações morram na 1"
instância".
E conseguimos, Senador Carlos Wilson. Durante a minha gestão, 75% de acordo nas ações marcadas com 10 dias de sua interposição e 10 dias soluclonados, porque, para mim, a melhor sentença é o
acordo. Os advogados saem satisfeitos; as partes,
também, e a União não gasta com processo, volumes, e mais volumes.
Então, nesse particular, os JuIzes classistas, na
minha administração, foram de suma Importância
para a celeridade dos processos.
O SR. CARLOS WILSON - É, Dr. Mello Porto.
Nós, os Senadores, ouvimos o depoimento de uma
juIza classista, Maria Aparecida Furtado Guimarães,
que esteve na CPI. Ela foi Indicada na lista pelO Sindicato de Prático de Farmácia. E, se não me engano, foi
o Senador Geraldo Altho" que lhe perguntou se, na
vida, ela já havia exercido algum emprego em alguma
farmácia. E ela dizia que não.
Então, pela defesa veemente que faz do Juiz
classista, V. Ex." pensa que uma pessoa que nunca
trabalhou numa área de farmácia, como foi o caso
dessa senhora, está habilitada para ser JuIza classista?
O S,R. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Permlte-me uma observação, eminente Senador?
O SR. CARLOS WILSON - Com o maior prazero
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - A
Ilustre juIza não foi nomeada por mim, nem foi reconduzida por mim, pela minha administração. Agora, vamos ser justos nesse particular. Ela esteve internada
com distúrbio neurovegetativo e, quando aqui esteve,
ela mesma disse que estava tomando antldistônico
pesadlssimo. Temos de relevar. Ela foi internada por
distúrbio. Ela disse.
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O SR. CARLOS WILSON - Mas, no seu depoi·
mento, ela disse isso?
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Ela disse
que tomava remédio. Mas ela não disse o que era.
Não alegou nada.
O SR. CARLOS WILSON - Ela não alegou
nada disso.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Não ale.
gou nada.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Não, mas ela tomava remédio. Ela disse isso.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) _ Ela até
mostrou a caixa do remédio. Mas se lembra de muita
coisa, e não se lembrava de onde trabalhava. Mas
esse não é o caso.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO _ Não
é o caso, porque eu não a nomeei e nem a reconduzi.
O SR. CARLOS WILSON - V. Ex' nunca nome·
ou nenhum juiz classista?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Como é?
O SR. CARLOS WILSON - V. Ex' nunca nome·
ou, nunca teve nenhuma participação nem Indicação
de juiz classista? Só queria ouvir ...
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Nomear juiz classista, Senador Carlos Wilson ...
O SR. CARLOS WILSON - Nunca teve nenhuma participação na indicação...
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Nomear? Nomeei dezenas na minha administração
O SR. PAULO SOUTO - Disseram aqui que foram trezentos.
O SR. CARLOS WISLON - Todos tinham a experiência em cada área.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Ah,
Isso, fiz questão, por dever de ofício, de procurar, no
processo de preferência, os que tivessem curso de
bacharel em Direito ou que estivessem cursando.
Então, aqueles que tinham prioridade durante a minha gestão. Tanto é que nós conseguimos, graças a
Deus, o alto Indice de 75% de conciliação.
O SR. CARLOS WILSON - Tudo bem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Com a
palavra o eminente Relator, que está pedindo a palavra.
O SR. PAULO SOUTO - Muito beml
Para dizer que - eu acho que é uma questão
apenas de justiça -, do ponto de vista de desqualificar
as pessoas que aqui vieram, sem nenhum outro intuito, o jornalista que aqui esteve foi o primeiro a mos-
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trar, aqui na CPI, que ele realmente tinha tido muito
problemas na sua vida pregressa. Estou apenas afiro
mando que esses fatos não são do desconhecimento
da CPI. Ele mesmo chegou aqui e disse que teve esses problemas todos a que o senhor - ou não sei se
todos - alguns a que o senhor se referiu. Apenas uma
passagem. Não há nada de importância com relação
a isso.
Dr. Mello Porto, nós ficamos realmente muito
bem impressionados pelo menos com a forma como o
senhor parece que tem se empenhado para acelerar
os processos na Justiça. Só queria confirmar o núme·
ro. O senhor parece que, no princípio, o senhor identi·
ficou doze o quatorze juízes que não estavam se
comportando bem. É isso?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - É,
Excelência. É mais ou menos. V. Ex' está no caminho
mas ou menos certo.
Quando eu assumi ...
O SR. PAULO SOUTO-·Atrasado. Exatamente
atrasado.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Atrasado e muito atrasado.
O SR. PAULO SOUTO - São aproximadamente doze.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Uns
doze mais ou menos.
O SR. PAULO SOUTO - Que tinham quatorze
mil.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - CerC<l de mais ou menos ...
O SR. PAULO SOUTO - E que em trinta dias ficou tudo resolvido. Ou seja ...
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Dava a sentença dela.
O SR. PAULO SOUTO - Então, eles deram mil
sentenças em trinta dias e cada um deu trinta sentenças por dia.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Eu
posso adiantar que outros colegas, segundo eu soube, ajudaram a dar essas sentença. Ajudaram a dar a
sentença, mas, graças Deus, não sei se V. Ex' conhece um advogado muito conhecido no Rio de Janeiro. Certa vez, eu estava almoçando no Jóquei Clube
quando ele se aproximou - isso com três quatro meses de administração -, eminente Senador, e disse
assim: "V. Ex' me causou um prejulzo enorme" Poxa,
eu causar... Então, foi involuntário" Ele disse: "É". Eu
disse: "O que foi?" "V Ex' me fez contratar mais três
advogados de tantas sentenças que foram dadas na
sua gestão. Então, para mim ...

a
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O SR. PAULO SOUTO - Eu só quero confirmar
esse número.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Então, para mim foi motivo de satisfação ter praticado
esse serviço.
SR. PAULO SOUTO - Deram, mais ou menos, trinta sentenças.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - O
Dr. Burlamaqui todo mundo conhece. É um grande
advogado.
O SR. PAULO SOUTO - Mas espero que tenham sido...
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Mas,
agora, Sr. Relator, ele está explicando. Os juizes não
trabalharam sozinhos, tem uma novidade aí. Outros
ajudaram, quer dizer, foram sentenças a quatro
mãos, às vezes.
O SR. ,IOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Exatamente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Foi por
Isso que é deu essa novidade também.
O SR. PAULO SOUTO - Dr. Mello Porto, o caso
que talvez não tenha chegado aqui ao conheclmento...
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Olha bem, eu não afirmei que os outros ... Eu disse
que ouvi dizer que outros colegas ajudaram, principalmente em relatórios. A decisão cabia ao juiz. Mas
o importante é que eles deram a sentença, sob pena
de terem os seus contracheques segurados por nós.
O SR. PAULO SOUTO - Muito bem!
Um caso que não foi trazido ainda aqui ao conhecimento da Comissão, mas que nós querlamos
um esclarecimento é o seguinte: houve uma reclamação trabalhista, ajuizada por funcionários da Caixa
Econômica, aproximadamente 17 empregados. Esse
caso é relativamente conhecido lá, chamado "Caso
Deusdete".
O pedido foi julgado procedente e a decisão
transitou em julgado em 92. Foi feita a liquidação da
sentença, a Caixa foi notificada do valor homologado
pelo juizo, tendo depositado o equivalente e apresentado embargos à execução. O juiz negou provimentos
aos embargos Interpostos, tendo a empresa pública
recorrido. O TRT da 1" Região manteve a decisão de
10 grau, circunstância que acarretou a interposição de
recurso de revista pela Caixa.
Ocorre que isso tudo num tempo muito... Isso
aconteceu no dia 4, no dia 5, a despeito do tempestivo ajuizamento daquele recurso, procedendo de forma inescusável e absolutamente irregular, O Cartório
da 9" Turma do TRT certificou que havia transcorrido
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o prazo de oito dias, sem que as partes tivessem recorrido do acórdão prolatado, remetendo, logo no dia
6, os autos à Junta de origem.
No dia 7, o Juiz da 21" Junta determinou a expedição de alvará de levantamento, o que foi, efetivamente, feito no dia 12.
No dia 14, a advogada dos reclamantes terminou por levantar os valores depositados pela Caixa, e
eram valores significativos.
Tendo tomado conhecimento das irregularidades, requereu à Caixa a Presidência do TRT a instalação do inquérito administrativo, em função da certidão incorreta dada pelo cartório, que acarretou o levantamento indevido dos valores depositados. Tal requerimento ocasionou a instauração de uma sindicância interna...O problema é que, até hoje, pelo menos, a Caixa não tem, e nós não tivemos conhecimento. Um fato grave, um fato grave, não se tem notícia,
até hoje, do desfecho dessa sindicância. Como o senhor era o Presidente na época e ...
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Em
que ano foi, Ex"? Que ano foi?
O SR. PAULO SOUTO - 94.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Mas
em que mês, isso ai, de 94? Porque eu não me recordo, honestamente, talvez eu tenha até mandado abrir
a coisa, mas nunca pertenci ... Primeiro, é bom deixar
bem claro.
O SR. PAULO SOUTO - Não estou ...
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO- Eu
nunca pertenci à 9" Turma, se eu era Presidente, eu
não podia julgar.
O SR. PAULO SOUTO - Claro, não, eu não estou falando sobre Isso, o senhor está entendendo que
eu não estou falando sobre isso.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - O
Presidente não pertence à Turma.
O SR. PAULO SOUTO - Não, lógico. Então, o
senhor abriu ...
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - ... a
sindicância?
O SR. PAULO SOUTO - E, depois, prorrogou,
apenas prorrogou a sindicância ...
O SR. JOSÉ MARfA DE MELLO PORTO - Mas
dentro da lei da ...
O SR. PAULO SOUTO - Tudo bem, está certo.
Como era um caso grave, quero saber o seguinte: em
que deu essa sindicância? Porque foi uma coisa grave. E tem outro fato que, eu acho, nos deixa um pouco
mais ... Estou fazendo uma pergunta, não estou, absolutamente ...

,
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O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Acusando de nada.
O SR. PAULO SOUTO - Não, nada.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO _ Eu
sei, eu estou entendendo V. Ex".
O SR. PAULO SOUTO - O problema é que a
Advogada era a Drª Lalla, quer dizer, a mesma do restaurante, a mesma da fita.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Então, eu quero dizer a V. Ex' também, me permite,
Ilustre e preclaro Senador Paulo Souto, num processo, deve ser esse da Jufza, o outro da Caixa Econômica bateu na minha mão, imediatamente, eu me dei
por suspeito, não julguei. Está lá, se V. Ex' quiser, ....
O SR. PAULO SOUTO - Não, mas não é isso
que estou perguntando, não. Estou perguntando o
seguinte:
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Eu
estou dizendo que eu não tenho relacionamento, a
não ser profissional. de um advogado ao juiz, e que
eu não posso deixar de atender o advogado no meu
gabinete, é uma obrigação, e eu tenho que fazer, de
dizer que é minha amiga ou coisa parecida. Agora, é
bom saber, eu vou saber onde é que está essa sindicância, e já deve ter havido punição, no mfnimo, porque, em 94, eu deixei a Presidência. Se foi em 94, deixei, então, o Presidente, o meu sucessor, deve ter
dado uma punição.
O SR. PAULO SOUTO- Sim, mas o senhor não
considera Isso uma coisa, quer dizer, foi feito um pedido de, e é por uma entidade do Governo, quer dizer,
foi feito um pedido de providências para levantar o dinheiro que eles consideravam indevidamente pago,
foi feito também um pedido de sindicância para verificar lá o procedimento do cartório. E como o senhor
abriu a sindicância e a prorrogou, a pergunta que estou fazendo é se o senhor se lembra se Isso teve um
desfecho e se considerou isso uma coisa grave ou se
é uma coisa que ...
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Se
eu abri é porque havia substância jurfdlca para apurar
e punir o faltoso. Agora, a conclusão, eminente Senador, é o seguinte: se o Presidente sai, a conclusão daquela sindicância é para o Presidente atual, o que me
sucedeu. Eu vou saber a conclusão e posso mandar
para V. Ex". Se me derem os dados, eu checo isso e
mando para V. Ex" pelo fax ou para o Presidente Ramez Tebe!. Agora, é bom deixar bem claro que as
partes, a gente não pode fazer ou porque é Caixa
Econômica ou porque é privada. Eu acho que o direito
a gente tem que julgar dentro dele.

Quinta-feira 19 21603

O SR. PAULO SOUTO - Claro, eu estou dizendo porque, nesse casr
:a uma coisa mais ou me:
nos suspeita.
O SR. JOSÉ
lE MELLO PORTO Agora, que tem que ter sido punido, sim. Se falsillcou
uma certidão, isso tem que ser punido, sim. Prova
provada, dá o direito de defesa, dá o direito de defesa ...
O SR. PAULO SOUTO - O que acho estranho é
que, por exemplo, o senhor saiu quando da Presidência do Tribunal?
O SR. JOSÉ MARIA DE ME:LLO PORTO - 94,
em dezembro.
O SR. PAULO SOUTO - A prorrogação foi feita
por mais 30 dias, no dia 30 de junho.
O SR. JOSÉ MARIA DE ME,LLO PORTO - 30
dias para colher, fazer diligência.
O SR. PAULO SOUTO - Prazo para conclusão
dos trabalhos relativos à Comissão.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Quem eram os membros da Comissão, Ex·?
O SR. PAULO SOUTO - Não tenho como ...
O SR. JOSÉ MARIA DE MEI.LO PORTO -Isso
era Importante para eu poder procurá-los imediatamente, amanhã, quando eu chegasse no Tribunal e
mandar para V. Ex' o processo.
O SR. PAULO SOUTO - Estou dizendo Isso
apenas, quer dizer, além de ser um caso relativamente grave, que não teve desfecho, Imagine que uma
Caixa, uma entidade do Governo que, aparentemente, teria um poder relativamente (Irande, enfim, nl10
conseguiu. Pagou, pagou mesmo, entrou com urna
rescisória e até hoje, enfim, não deu praticamente
nada.
O SR. JOSÉ MARIA DE MEI.LO PORTO - Quero lhe dar uma noHcia alvissareira. Hoje, sou Presidente da sessão de dissfdios Individuais. Essa sessão, todos sabem, só para lembrar, trata de mandato
de segurança, ação rescisória, habeas I:Orpus, agravos regimentais, cautelares. Enfim, peguei essa sessão, fui eleito pelos meus pares, com uma diferença
muito boa, mais do que o presidente da Corte. Peguei
essa sessão, julgando mandado de segurança - é
bom deixar bem claro - de 1993. Hoje, com seis meses, já estamos julgando 99; prova de que os advogados apreciam a celeridade e por isso estão sempre
aplaudindo o Juiz Mello Porto por onde Hle passa.
O SR. PAULO SOUTO - Muito bem. O senhor
demonstrou uma preocupação muito grande quando
falou num procurador. Achou que ele era um procurador jovem que precisava de um pouco mais de experiência para fazer isso, etc. Preocupação que, aliás,
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acho, que na reforma judiciária deve ter algum desdobramênto. Agora, essa preocupação que S. Ex' demonstro'u com a legalidade das coisas, etc., o senhor
quando foi nomeado Juiz do Tribunal Regional do
Trabalho alguém contestou essa nomeação?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Não
Ex·, pelo seguinte: tempus reglt actum . Isso quer
dizer no porluguês: A lei do tempo é que rege o ato.
Na época que fui a Constituição permitia e a de 1988
sacramentou, portanto sepultatum est, a matéria.
Ninguém Impugnou, Inclusive um procurador
tentou entrar com a medida depois desistiu vendo
que eu estava dentro da lei.
O SR. PAULO SOUTO - O senhor era do quadro efetivo do Ministério Público ou era do quadro suplementar?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Quadro suplementar.
O SR. PAULO SOUTO - As pessoas do quadro
suplementar podiam ser nomeadas como representante do Ministério Público?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO _ Ao
quinto constitucional, que V. Ex· quer saber, galgado
ao tribunal por ...
O SR. PAULO SOUTO Não, não estou falando
como juiz, não estou falando como Presidente.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Não.
Galgado como juiz. É o Ingresso meu na magistratura. Podia porque a Constituição de 1988 permitiu.
O SR. PAULO SOUTO -Isso foi em 1988. O senhor foi nomeado quando?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Porque escolhido entre os procuradores, sejam eles
substitutos ou titular, poderiam galgar. Tanto é que a
minha nomeação não sofreu qualquer Impugnação
porque estava dentro da legislação vigente.
Aliás Senador, vou dizer uma coisa a V. Ex' e a
todos que estão aqui, foi um pre)ulzo enorme eu ter
deixado a Procuradoria que podia advogar, para ser
juiz.
O SR. PAULO SOUTO - O senhor está arrependido?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Olha aqui Senador isso aqui era cabelo preto antes
de eu entrar no Tribunal.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - O senhor
entrou no Tribunal quando?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Em
1985.
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Queria
que ficasse a cor até hoje? Mas fazem quatorze anos.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Meu
pai morreu com setenta e com cabelo preto.
O SR. PAULO SOUTO - O fato é que os procuradores substitutos, na época, não eram considerados, era substituto de procurador, não eram considerados do quadro do Ministério Público. Então, é esquisito que sem ser considerado do quadro do Ministério Público eles pudessem ser nomeados jurzes.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO _
Eminente Senador eram membros do Ministério PÚblico. Para que V. Ex. tenha uma idéia todo serviço feito pelo titula o substituto também fazia: presença nas
turmas, pareceres com a mesma igualdade. Não havia diferença nenhuma.
O SR. PAULO SOUTO - O Senhor não entrou
por concurso não?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO _
N-ao.
O SR. PAULO SOUTO - Acho que isso é um
assunto extremamente discutfvel, toda legislação que
consultamos dizem que não faziam parte do quadro
suplementar, na época em que o senhor foi. Faziam
parte do quadro suplementar.
Tem muitos outro casos desses, DI'. Mello?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO _
Eminente Senador, há pouco tempo não sei qual foi a
juíza que esteve aqui dizendo que nomeei para o Tribunal um Procurador vindo do Amazonas, Lauro
Gama. Não sei se V. Ex' lembra disso?
O SR. PAULO SOUTO - Lembro muito bem.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - O
procurador é do Amazonas e pediu a transferência
para o meu Tribunal e ela disse que eu o nomeei, um
homem com mais de 30 anos.
O SR. PAULO SOUTO - Quem aceitou essa
transferência?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - O
próprio Tribunal de lá cedeu e o nosso também. AI,
depois houve uma tentativa de impugnação, o juiz se
aposentou.
O SR. PAULO SOUTO - Esse cargo de Procurador Substituto, a meu ver, era um cargo tão precário, que eles só tinham exercício quando convocados.
Não é isso?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - V.
Ex· me permite?
O SR, PAULO SOUTO - Estou lendo a legislação aquI.
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O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Não absolutamente. Acabei de dizer. Recebi a mesma quantidade de processos que o titular, compareci
às Turmas também, designado com o mesmo trabalho. Nenhuma diferença a menos, s6 na denominação.
O SR. PAULO SOUTO - O que é fora de dúvida
é que era do quadro suplementar. E a pergunta que
eu fiz, V. Ex' não é obrigado a responder. Minha pergunta é a seguinte: V. Ex' se lembra se hou.ve outra
nomeação? V. Ex' se lembra de outros substitutos de
Procurador Adjunto que também tenham sido nomeados juizes?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO- Multos. Tem em todo o Pais, Senador. Em todo o Pais.
O SR. PAULO SOUTO - E a nomeação de V.
Ex' para...
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Eu
queria ler para V. Ex·... Muitas vezes a pessoa olha
assim e diz: esse é substituto. Mas cumpre o dever
tanto quanto o outro ou mais
O SR. PAULO SOUTO- Não estou conslderando Isso. Apenas estou salientando que não eram considerados do Quadro Permanente. S6 isso.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Eu
queria mostrar a V. Ex' o primeiro elogio que o Procurador-Geral me deu, primeiro no Pais...
O SR. PAULO SOUTO - Eu não estou colocan-

O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTC? Não
tinha, não, Excelência. Na época em que eu fUi no~eado, não existia. a obrigatoried,ad.e de lista. Era livre
escolha do Presidente da Republica.
O SR. PAULO SOUTO - Não estou falando de
lista. Estou falando o seguinte: s6 poderiam concorrer, segundo o art. 102 da Loman, até o quarto mais
antigo.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO-Isso
foi bom. Eu quero esclarecer a V. Ex'. É questão de
semântica e Interpretação. São quatro cargos. Veja
bem: escolhe-se o Presidente. Vem o Vice-Presidente, porque meu Tribunal tem Vice-Presldente, Corregedor e Vice-Corregedor. Ora,
se n6s nâo formos buscar mais um para concorrer, é
homologação, não é eleição. Os três mais antigos tomam posse, homologado. E a Lei Orgânica determina
eleição. Isso era o que eu queria dizer a V. Ex'.
O SR. PAULO SOUTO - Desculpe-me, mas
isso é sofisma. Se o problema da lei é ter isso, está
certo. Mas a pergunta é a seguinte: s6 poderia concorrer até o quarto mais antigo. V. Ex' era o décimo.
Como é que V. Ex' poderia entrar nessa lista?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO _ lista de quê?
O SR. PAULO SOUTO _ Como é que V. Ex' poderia concorrer à eleição? Não é entrar na lista, é concorrer para eleição.

do isso em dúvida.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - ...
de, como Procurador, sempre cumprindo os prazos e
sendo eficiente e diligente.
O SR. PAULO SOUTO - Desculpe-me, mas V.
Ex' está sendo diverslonista. Não estou colocando
em dúvida se V. Ex' foi um homem que se desincumbiu bem ou não de suas funções. A pergunta que fiz
foi a seguinte: se alguém que não era do quadro efetlvo do Ministério Público poderia ter sido nomeado
juiz. S6 isso. Pela legislação, há quem diga que não;
V. Ex' acha que sim.
Sua nomeação como Presidente também foi
contestada?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Excelência, como Procurador não houve, não. Agora,
como Presidente, foi aquilo que eu disse a V. Ex': um
dos que queriam concorrer, aliás, mais moderno do
que este que lhes fala, entrou, parece-me, com um
mandado de segurança e depois desistiu. Homologou-se a desistência.
O SR. PAULO SOUTO - Sei. V. Ex' era, parece-me, o décimo, não?

O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO _ É
distribuldo a todos os juizes togados o nome de todos
no dia da eleição. Não se distribui somente para os
quatro mais antigos. Todos. Para Presidente, eu voto,
V. Ex' vota, os outros votam. Vota no Senador, vota
no Senador Djalma Bessa. Muito bell!. AI colhem-se
os votos. É eleito o que teve maioria. E assim. AI, depois, distribui-se nova chapa. Vice-Presidente, e corre a todos os togados o voto. Ganha o mais eleito.
Terceiro, ... É isso que ocorre. Na minha eleição, houve um juiz que Ingressou com um mandado de segurança para anular; mas, infelizmente, graças a Deus,
ele e seu advogado enveredaram por um procedimento ilegal, formalismo, e não foi nem conhecido
pela Excelsa Corte do Pais.
O SR. PAULO SOUTO _ Mas parece-me que o
mérito até hoje não foi julgado. Não é isso?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO _
?D
Não, isso já morreu. Ex', sabe quando foi isso
ezembro de 1992.
O SR. PAULO SOUTO - Sei, mas aqui n6s tivemos casos de 30 anos.
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o SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Mas
já foi julgado Isso há muito tempo e quem disse Isso a
V. Ex· mentiu.
O SR. PAULO SOUTO - Foi apreciado o mandato?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Não
conhecido -procedimento. O procedimento é o seguinte: ao Invés de interpor a ação mandamental no
meu tribunal, que era competente para colocar...
O SR. PAULO SOUTO - Nunca colocaram em
pauta no tribunal?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Não
entraram, não. O procedimento ... O eminente Presidente deveria prestar esse esclarecimento. O procedlmento: ao invés de ingressar com a 'lção contra a
minha eleição no tribunal, que é ação originária, ele
Ingressou direto no Supremo. Em conseqüência, não
foi conhecida a ação.
O SR. PAULO SOUTO - Mandou para o tribunal de volta e o tribunal nunca colocou em pauta.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Não
mandou, não. Morreu lá. Ele...
O SR. PAULO SOUTO - O Supremo disse que
a competência era do tribunal, e o tribunal resolveu...
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Sim.
Não conheceu, e o que entrou não quis entrar no meu
tribunal .E não era eu quem Iria mandar ele entrar.
O SR. PAULO SOUTO - O senhor falou tanto
em respeito à lei etc que eu diria que todos os dois,
tanto a nomeação, como o Juiz e o presidente do tribunal são coisas pelo menos dlscutlveis.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Foi
o Presidente, eminente Senador Paulo Souto, mais
elogiado em toda a vida do tribunal. Toda a vida I
Informatizar todo o tribunal, 114 Juntas, passar uma
audiência de 3 anos para 10 dias...
O SR. PAULO SOUTO - Veja bem, com relação, Dr. Mello Porto, a essa questão da promoção, só
gostaria de reproduzir alguns trechos do parecer do
Ministro-Corregedor da época, que considero importantes:
"Figure ou não dos projetos de vida de S. Ex· ser
candidato, enquanto permanecer como integrante do
Tribunal Regional do Trabalho da 1· Região, o Juiz
José Maria de Mello Porto está obrigado a conservar
a postura de magistrado, não cometendo nem autorlzando que sejam cometidos em seu nome atos Incompatlveis com a sobriedade e o recato próprios do
elevado cargo que ocupa.
Não condiz com a figura do juiz a difusão da
Imagem, através de fotografias em placas e cartazes
e do nome em canetas, adesivos, santinhos, no mini-
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mo sugerindo a Idéia de candidatura a vereador, prefeito, deputado, senador ou, quem sabe, à presidente
da República."
É o Ministro quem disse, que é seu superior no
Tribunal Superior do Trabalho.
"Disputando espaços, olhares, preferências e
referências com supermercados, lançamentos Imobiliários, restaurantes, hotéis, cartões de crédito, clgarros, refrigerantes, roupas Intimas, o juiz acaba por se
comprometer e comprometer a Imagem da Justiça
como advertem, com total propriedade, os Impetrantes".
Então,
o
posicionamento
do
Ministro-Corregedor não deixa dúvida quanto à lIegalidade, porque o senhor falou não tem lei etc, da promoção pessoal feita por V. Ex•. A pergunta que faço é a
seguinte, e ai quero me referir a Isso que já foi, depois
que o senhor deixou a presidência. Quero me referir
também ao que o Senador Jefferson Péres falou, de
que aquelas festas não eram inaugurações, principalmente Inaugurações próprias da justiça, que eram
verdadeiros comlcios.
Esse negócio de Niterói, na fachada do prédiO
que estava inaugurando tem a propaganda de um
candidato a deputado estadual, que não sei se seria o
lugar próprio para Isso, que foi candidato a deputado
estadual na época.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO _
Nesse particular, eu disse e vou repetir que fiquei
emocionado quando lá cheguei. Teria que discursar
perante Senadores e juizes e não poderia chamar a
policia na hora e dizer para tirar aquela faixa, porque
não dei consentimento.
OSR. PAULO SOUTO-O senhor não tinha nenhum consentimento daquilo?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Nenhum. Disse a V. Ex· que me emocionei e fiquei extaslado com a homenagem prestada pela sociedade a
um homem público.
O SR. PAULO SOUTO - Mas ele subiu no paIanque, os candidatos subiram no palanque ...
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO- O
candidato Nelson Carneiro esteve mas não falou. O
Senador Nelson Carneiro é advogado.
O SR. PAULO SOUTO _ Esse candidato a deputado estadual falou no comlcio?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO _ Não
.
me recordo. E tanta gente.
O SR. PAULO SOUTO - O senhor se lembra
dessa fotografia? Não é ele?
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O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Esse af não. Esse é o Ifder dos trabalhadores da
construção civil e não tem nada a ver.
O SR. PAULO SOUTO - Mas, esse que está na
faixa foi para o comfcio?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Olha, não posso lhe dizer. Há seis anos atrás, doze
mil pessoas...
O SR. PAULO SOUTO - O senhor não se lembra de nada.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO _ De
nada, não, Excelência.
OSR. PAULO SOUTO-A pergunta que gostaria de fazer é sobre matéria de jornais. Publicava-se,
por exemplo, uma pretensa plataforma da candidatura se o senhor se aposentasse. Já havia uma plataforma naqueles jornais que foram apresentados aqui,
quer dizer, o senhor, naquela época, estava jogando
com a possibilidade de se candidatar a um cargo eletlvo.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Se
me aposentasse.
O SR. PAULO SOUTO - Sei, mas durante o
exercfcio de sua função de juiz, o senhor admitia Isso
publicamente, como ouvimos aqui na fita.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Não, disse o seguinte e vou repetir. A todos jornallstas dizia: "Não posso concorrer na ativa, tenho que
me aposentar. Agora, caso me aposente, serei candidato. Não concordo com o que está acontecendo.
Sou contribuinte e pago imposto, e as escolas estão
quebradas, a secretaria de segurança pública, nlnguém sal mais à noite, e precisamos de uma medida
como a que tomamos na administração do Tribunal.
Fizemos uma revolução. Se algum dia chegar, posso
concorrer, não sei se vou ganhar. Eu me aposento e
entro para a polftica, que acho até louvável".
O SR. PAULO SOUTO - Acho louvável, mas
não acho louvável que no exercfclo da sua função de
juiz, já havendo inclusive sido Presidente, o senhor
deixasse inclusive publicação de plataforma, com
programas etc.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Só
para que tenha uma idéia, prezado Senador Paulo
Souto, o que tem de jornais desses Inimigos, desse
pessoal, publicando coisa que eu nunca disse, haja
vista eu trouxe duas aqui...
O SR. PAULO SOUTO - O Sr. Ironis Scafora,
de quem já falamos, é Inimigo do senhor?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Não. É conhecido. Amigo é uma coisa...
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O SR. PAULO SOUTO - O jornal dele diz o seguinte, esse mesmo que teve o ressarcimento, várias
edições do jornal dele. Vou me referir ao que está escrito:
"Mello Porto questiona o fechamento da Presldente Vargas".
Acredito que não tem nada a ver com a sua função de juiz.
"Mello Porto diz que os governos devem priorizar a saúde".
"Mello Porto quer INSS dando prioridade aos
aposentados".
Esse não é inimigo, não, o Ironis?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Não, não. É conhecido.
O SR. PAULO SOUTO - E os parentes dele?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Posso lhe adiantar que ele também não é responsável por essa notfcia não.
O SR. PAULO SOUTO - Embora seja o proprietário do jornal.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Não
é não, porque, quando eu o avisei Imediatamente sobre essa daf, eu perguntei e ele disse-me que havia
sido a redação.
O SR. PAULO SOUTO - E aquelas pessoas,
quer dizer, ele é o homem do ressarcimento, é o homem que publicava essas notas nos jornais, que fazia
todo o esquema de sustentação desses comfcios. E
essas pessoas que foram nomeadas ligadas a ele,
Dr. Mello Porto, isso foi em sua época?
'O'S'R. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Não
me recordo. Acho que não. Ele já é aposentado há
muitos anos.
O SR. PAULO SOUTO - Estou falando da muIher e dos dois filhos que foram nomeados.
O SR. PAULO SOUTO - A mulher foi nomeada
agora há pouco tempo. O filho, o diretor é concursado ...
O SR. PAULO SOUTO - Em 1993. Era o senhor
em 1993?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Era.
O SR. PAULO SOUTO - Em 17 de março de
1993. O senhor então nomeou a esposa dele.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Se
ela foi nomeada em 1993 estava dentro da lei, tinha
tudo homologado pelo Ministério Público e eu nomeei. Foi um ato discricionário meu e não abro mão...
O SR. PAULO SOUTO - Tudo bem, não estou
falando nada. Só estou dizendo que o senhor nomeou.
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O SR. PRESIDENTE (Hamez Tebot) - Sim.
mas V. Ex' deve dizer so nomeou ou não. Agora fica
em dúvida...
O SR. JOSÉ MARIA DIf:: MELLO PORTO - Veja
o ano Ex'.
O SR. PAULO SOUTO - Foi em 17 de março de
1993.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Dizer que nomeei sem ver o processo não. Agora. se foi
em 1993...
O SR. PRESIDENTE (Ramaz Tebot) - O Relator falou para V. Ex' qual era a data.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Mas
S. Ex' não confirma essa data. Confirma?
O SR. PAULO SOUTO - Confirmo. Estou confirmando aqui. Em 17/03/93. página 173 do Diário OficiaI.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - V.
Ex' verificou no Diário Oficial?
O SR. PAULO SOUTO - O senhor não tem o direito de chegar a esse nfvel. Estou dizendo aqui que é
isso...
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Não
tem direito de perguntar então.(?)
O SR. PAULO SOUTO - Claro. O Carlos Eduardo Almeida de Oliveira foi nomeado juiz classista em
17.03.93. Era época do senhor?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Se
foi nomeado nesta época. 1993/94. foi sob a minha
Presidência. e o fiz dentro da lei. homologado inclusive pelo ...
O SR. PAULO SOUTO - Não estou dizendo
que o senhor estava fora da lei. só estou dizendo
que esse homem, que coloca essas coisas nos jornais e que o senhor diz que pode ser inimigo. é o
mesmo que teve o ressarcimento e o mesmo que
teve três membros da fam flia nomeados durante a
sua gestão. Só estou falando isso e não estou dizendo que o senhor fez ilegalidade nenhuma não.
estou só perguntando ao senhor isso. nomeou três
membros. Portanto. ele tinha alguma coisa em especial? O que essa prefer~ncia foi. no meio de tantas coisas ... Esses familiares eram pessoas. portanto, qualificadas para exercer esses cargos.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - É.
Ele Inclusive exerceu a função de Juiz do Tribunal.
onde tivemos a oportunidade de ser colegas. Depois
ele se aposenlou. E eu. então. como é ato discricionário, ... O filho estava representando a mesma categoria, o Ministério Público deu parecer ... É um ato
meu. Eu imediatamente nomeei.
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O SR. PAULO SOUTO - Cerlo. Enlá bom. I',
para deixar claro isso. O inimigo. quer dizer. quem
coloca notfcia no jornal e tem três parentes nomea··
dos não pode ser inimigo.
Dr. Mello Porto. sobre essa questão da promoção pessoal. essa coisa ... Hoje. V. Ex'. diante do
tudo isso. desse pronunciamento tão forte do TST e eu tive a impressão de que V. S' pensa que não
fez nada de mais - repetiria tudo isso hoje?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO -Não sei, Senador. Sabe por quê? Aborreceu-me
tanto que acho que. depois que me aposentar. talvez volte à advocacia para poder tirar esse tempo
perdido. Eu. como advogado. tive grande sucesso
no Rio de Janeiro e me arrependi de ser juiz porque
tive prejuízo.
O SR. PAULO SOUTO - Muito bem. Eu quero
fazer uma pergunta. Quando esse material veio
para as minhas mãos eu disse: "Olha. isso al. .. " Eu
fiz ... Está aí ... Eu pensei. .. Mas depois pensei o con·
trário. Quer dizer. eu estou vendo algum material
ainda. já desejando Feliz Natal para 1999. não é?
Com o retrato de V. S'.
Diante de tudo que vi. vou dizer o que é que
eu penso. Vou falar com toda sinceridade. Quando
vi isso aqui eu disse: "Olha. isso aqui está me parecendo que são adversários dele ... " Pensei isso sinceramente: "São adversários que estão fazendo
isso. Porque diante de tudo isso, não é possível que
o Dr. Mello Porto continue permitindo isso." Tem
uma folhinha aqui que eu não vou nem mostrar porque quero primeiro que V. S·... Não é? Agora ....
Mas ... Um calendário. Mas aqui tem já. .. Tem dizendo quem fez. deslgn. diz o telefone, etc. Então.
isso... V. S' já viu esse material?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Esse material, já. sim senhor.
O SR. PAULO SOUTO - Quer dizer que V. S'
continua admitindo esse tipo de promoção ainda
agora. depois de tudo isso?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO I'ORTO Não. não é a promoção. Ex'. Um momentinho. não
vamos ...
O SR. PAULO SOUTO - É o retraio de V. S'.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO ""
Não. dá licença. Deixa eu explicar. Não autorizei botar a fotografia. mas eu também. vou repetir aqui. vou
repetir para que não haja dúvida quanto ao meu entendimento. não incentivo ninguém a publicar os
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meus pensamentos, Mas, se publicar, eu não vou
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO ~

~sto "de

proibir,
O SR. PAULO SOUTO - Olha, Dr. Mello Porto,
depois de uma manifestação corno aquel~ do Tr!bunal Superior do Trabalho, que foi uma cOisa fortlssl-

Pago meus impostos ...
O SR. PAULO SOUTO - Então V. S' acha que
isso aqui é urna coisa normal? V. S' está de acordo
com isso aqui?

ma...
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Ah,
e ele também vai se meter nos calendários com respeito à lei?
O SR. PAULO SOUTO - Não; mas V. S' acha

O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Não é de acordo nem de desacordo. Eu acho que ar
não tem nada, nenhuma ilegalidade a pessoa difundir. Mello Porto respeita a lei. Mandar um calendário ... Não tem ilegalidade.

que...
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Não, daquI,..
O SR. PAULO SOUTO - V. S' tem alguma dúvida? Quer dizer,...
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Quer dizer que agora eu não posso mais abrir minha
boca, Senador, para um pensamento meu?
O SR. PAULO SOUTO - Não, não...
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - É,
parece que eu,..
O SR. PAULO SOU1-0 - É material de publicidade de um juiz...
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Não. Publicidade para quê, Excelência? Publicidade
para quê? Um calendário?
O SR. PAULO SOUTO - Mas desejando Feliz
Natal com um retrato de V. S'?

O SR. PAULO SOUTO - V. S' conhece casos
de outros jurzes do seu tribunal que permitem isso?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO _
Não sei se ele tem o mesmo pensamento bom assim de difundir o respeito à lei. Se ele tivesse ...
O SR. PAULO SOUTO _ Não; mas não estou
falando a respeito da profundidade desse pensamento, mas da publicação de retratos, etc., como
juiz. V. S' conhece? Lá no Tribunal V. S' tem outros
pares que adotam isso ou que permitem isso?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO _
Não; conheço muitos ar escrevendo livros com pensamentos. Eu já fui várias vezes a noites de autógrafos, e isso não tem nada de mais. E eu vou ...
Brevemente também vou escrever um livro. Brevemente, eu vou.
O SR. PAULO SOUTO _ Aguardamos com
muita ansiedade.

O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Sim, eu não posso mandar para V. Ex' um Feliz Natal?
/) 3rt PAULO SOUTO - Não, mas V. S' não
fez isso numa coisa particular não.

O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO _ E
deve ser um besl sellar, porque vou dizer muitas
verdades.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) _ Mas V.
S' não é nada modesto, heim. Puxa vidal

O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO -

O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO _
Não, nesse assunto".
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) _ Está de
parabéns.

Eu...
O SR. PAULO SOUTO - Quer dizer então que
V. S· está absolutamente...
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - O
que é que há? Eu não posso desejar voto de Feliz
Natal?
O SR. PAUI.O SOUTO - Tudo bem.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Por favor, eu sou um cidadão.
() SH. PAUL.O SOUTO - Tudo bem. Mas eu
quero só".
O SIl. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Eu
quero deixar claro que eu sou um cidadão brasileiro.
O SR. PAULO SOUTO - Então ...

O SR. PAULO SOUTO - Mas eu só queria...
Todo mundo... Isso ficou claro, Sr. Presidente, que
tudo que aconteceu ar com relação à promoção
pessoal, etc, com todos os problemas, com ações
do Ministério Público, com a manifestação clara do
TST, que mandou arrancar. E, aliás, acho que hoje
deve estar convencido que errou, porque, na hora
em que disseram que tiraram, então parou, não teve
mais nada, etc. E ar está repetindo tudo de uma
vez.
O Sfl .•JOSÉ MARIA DE MEL.LO PORTO Não, ninguém está repetindo tudo aqui, não.
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O SR. PAULO SOUTO - Não, mas V. Ex' confirmou.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Excelência.
O SR. PAULO SOUTO - Confesso que pensel ... Flquei aqui ansioso para que V. Ex' dissesse:
"Não, não tenho conhecimento disso. Não foi feito
por mim, não conheço", mas não foi Isso que V. Ex'
disse, não. V. Ex' confirmou Isso aqui, que tem conhecimento e que acha normal.
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O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - S.
Ex' quer colocar palavras na minha boca, e não é
possfvel.
O SR. PAULO SOUTO - Não, eu não. V. Ex'
disse: "Não, o retrato não mandei".
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Não, quem botar ... Se a pessoa quer tirar fotografia
e divulgar a minha fotografia, está autorizada.
O SR. PAULO SOUTO - Ah, então mandou.
Tudo bem.

O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Não. Eu disse que não é Ilegal qualquer pessoa difundir o meu pensamento.

O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Estou autorizando, como cidadão, a botarem a minha fotografia em qualquer coisa que seja ...

O SR. PAULO SOUTO - Não é o que o Tribunal disse.

O SR. PAULO SOUTO - Fico alegre com isso,
Dr. Mello Porto. V. Ex' está assumindo que fez Isso
mesmo, voltou a fazer, e não há problema nenhum.

O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Preste atenção. Isso é um assunto a latere. Aqui
estou dizendo que difundir os pensamentos não é
ilegal. Eu não incentivo, mas não profbo. Quem quiser difundir aquele "Eduquemos a criança de hoje
para não punir o adulto de amanhã", isso é muito
importante.
O SR. PAULO SOUTO - V. Ex" tem idéia de
quem pagou isso aqui?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Não. Como é que vou ter idéia?
O SR. - V. Ex' não tomou conhecimento antes?
O SR PAULO SOUTO - Tomou. Autorizou e
tudo isso.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Eu
autorizei?
O SR. PAULO SOUTO - V. Ex· disse que ...
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Não. A primeira pergunta é a seguinte: se eu pego
uma declaração dizendo que autorizei fazer isso ... É
a primeira coisa.
O SR. PAULO SOUTO - Não, V. Ex' disse
que conhecia ...
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Alegar é uma coisa, provar é outra.
O SR. PAULO SOUTO - Não. V. Ex· chegou a
dizer: "s6 não autorizei o retrato". Chegou a dizer
isso aqui.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Não disse "não autorizei". Disse e vou repetir ...
O SR. PAULO SOUTO -Falou, sim.

O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Não é que fiz, excelência. Nunca fiz Isso. Se uma
pessoa difundiu, eu não o incentivei, mas também
não vou chegar e bater nessa pessoa nem entrar
com uma ação, absolutamente. Não praticou ilegalidade.
O SR. PAULO SOUTO - Mas, Dr. Mello Porto,
se estudarmos af tudo isso com a maior isenção
possfvel, veremos o seguinte, que V. Ex' realmente,
por um lado, tinha muito bom relacionamento com a
maioria dos classistas, mas tinha muito problema
com as outras áreas, ou pelo menos com algumas
áreas.
Enviaram algumas coisas aqui que quero s6
que V. Ex' confirme. É verdade que V. Ex' proibiu
os procuradores de usarem o elevador do prédio lá?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Isso em 1993, não é?
O SR. PAULO SOUTO - Não sei em que ano
foI. Foi dito aqui que V. Ex' proibiu porque ...
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Eu
não proibi. Veja como chegam as mentiras aqui. Temos um elevador, 54 jufzes e mais os assessores
dos juizes. O que é que fiz? Chamei o procurador e
disse: "Vou dar um elevador para os senhores e
para os advogados". E ele disse: "Ok". E deixei
aquele. Porque o que estava acontecendo? Os jufzes chegavam às 12h50min, havia uma fila, atrasava a sessão.
O SR. PAULO SOUTO - Então Isso não teve
nenhum esplrito de revanche ou qualquer coisa?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Deus me livre. Excelência, eu quero o bem do meu
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semelhante, Ninguém vai a Deus a não ser por intermédio do próximo, Essa é a minha filosofia de
vida,
O SR. PAULO SOUTO - E a sede da Matra,
V, Ex" despejou mesmo?
O SR. JOSÉ MARIA DE
Matra, vou dizer, com licença,
ela queria ocupar parte de um
juntas para instalar, Eu disse:
condição",

MELLO PORTO - A
A Matra, dá licença,
andar, e eu tinha 35
"Me perdoe, não há

Se eu ficasse no gabinete concordando com
esse pessoal e deixasse as sentenças com três
anos; se eu deixasse o jurisdicionado sem uma
prestação jurisdicional; se eu chegasse lá às 2 ho·
ras e sarsse às 15 horas, não teria enfrentado nem
contrariado os interesses, não estaria aqui me defendendo, Mas não, contrariei Interesses em prol do
jurisdicionado,
O SR. PAULO SOUTO - Mas quando foi Isso?
Eles ocupavam a sede, e V, Ex", logo quando che·
gou à Presidência, no outro dia tirou?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Também vou dizer uma coisa a V, Ex": não admito
discriminação, A Constituição é para ser cumprida,
Muito bem, a Presidência da Matra, da época, veio
com um recolhimento para mim, dizendo: "Excelência, quero os estacionamentos daqui, daqui e daqui,
Tira os classistas", Eu disse: "Doutora, vou indeferir
por falta de amparo legal. Não posso fazer discriminação. Se a senhora sobe, o Presidente sozinho
não pode iniciar uma audiência sem no mrnimo um
outro classista", Indeferi, então contrariei Interesses,
E disse inclusive que ia fazer um projeto para que
ela não ficasse sem receber processos durante três
anos, só fazendo polrtlca,
O SR. PAULO SOUTO - Ar já começo a ficar
preocupado, Veja bem, Se a razão foi a utilização
para serviços fins do tribunal, acho que é uma razão
louvável. Agora, o senhor já começa a demonstrar
um certo entrechoque polrtico, está dando a Impressão de que fez isso por causa desse entrechoque,
M eu já fico um pouco preocupado,
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Não, foi em época diferente, Sr, Presidente, Eu não
tinha nada contra",
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O SR. PAULO SOUTO - Tirou todo mundo de
vez?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Não, Excelência, Não é tirar, Ela queria ocupar mal·
or espaço e eu disse que não poderia ceder, porque
eu tinha que instalar as juntas, Excelência, faça uma
idéia",
O SR. PAULO SOUTO - Não, mas a parte em
que ela estava lá continuou?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Continuou, A Dr" Dóris foi uma das que me acompa·
nhou e eu deixei lá, Vou tirar até foto e declaração e
mando para V, Ex",
O SR. PAULO SOUTO - Aqui eu tive a Impressão de que havia tirado tudo,
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Ah, sim, Ar está, é unilateral.
O SR. PAULO SOUTO - Mas é para Isso que
o senhor está aqui, para esclarecer,
Tive a Impressão de que havia sido despejado,
foi o que foi dito aquI. O senhor diz que não, que
apenas não deu o acréscimo,
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Exato, Nesse local coloquei mais três juntas, devida·
mente informatizadas, em dois meses de admlnis·
tração,
O SR, PAULO SOUTO - Multo bem,
Sobre relacionamento com classistas, já fala·
mos aqui no Ironls(?), que é esse do ressarcimento,
do jornal e das três pessoas nomeadas da famfiia: o
Assis Bastos, que foi um candidato a deputado esta·
dual",
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Relacionamento comigo não, Excelência, o Assis
Bastos não, Ele compareceu e, logo depois da solenidade, chamei o chefe da segurança e mandei ele
tirar a faixa, Quando cheguei, surpreendi'me, Agora,
eu não ia chamar a polfcia, com mais de doze mil
pessoas me aplaudindo para Iniciar a solenidade,
para me preocupar com uma faixa que colocaram
contra a minha vontade, data venla,
O SR. PAULO SOUTO - Muito bem,
O senhor conhece o Sr, Murilo Coutinho?

O SR. PAULO SOUTO - Mas o senhor entrou
no Tribunal e logo depois tirou a Matra,

O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Conheço, ele foi juiz de tribunal.

O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Não só a Matra, Não,

O SR. PAULO SOUTO - E teve um bom relacionamento com ele?
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SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO
Relacionamento como?

O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO
Ela foi nomeada em 2/2/94 e terminou em 1/2/97.

O SR. PAULO SOUTO - Um conhecimento
pessoal etc ..

O SR. PAULO SOUTO - Então foi no perrodo
-do senhor?

O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Ah, relacionamento tenho, porque é um juiz de tribunal ... Eu falo com os colegas. Tenho que falar com
os colegas, como V. Ex· aqui deve falar com o Dr.
Djalma Bessa, Senador, deve falar com o Ramez
Tebet, com outros senadores. Isso é normal.

O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Foi. Então, estou dando aqui provas.

O SR. PAULO SOUTO - SeI. O senhor teve
conhecimento ... Com referência, por exemplo, à srª
Danlele Coutinho, filha dele: ela foi nomeada por V.
Ex·? O senhor se lembra?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Olha, não tenho multa certeza. Aliás, onde está
aquela relação? Dá uma olhada ar, por favor. A própria Constituição ... Já sei, mais ou menos, do que
se trata: é que ela não deveria ter 25 anos, não é
Isso, Ex·?
O SR. PAULO SOUTO - É sim.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - A
Constituição de 1988 derrubou a Idade para ...
O SR. PAULO SOUTO - Não é nem não ter
25 anos, é ter apresentado discrepância entre dois
documentos, sugerindo que um dos documentos
pode não ser verdadeiro.

O SR. PAULO SOUTO - É bom ter documentos mesmo. O senhor tem toda razão.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Mas, Ex', eu não fujo.
O SR. PAULO SOUTO - Não, é que eu tive a
Impressão, quando o senhor falou 1 parecia que era
uma coisa que não era datada. E normal, porque
estamos aqui para esclarecer.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Claro, está aqui. Aqui não tem nenhum documento
a não ser ...
O SR. PAULO SOUTO - Só estou dizendo
que esses classistas eram caras fortes, eram homens fortes.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Eles espelham a verdade. Aqui não tem, mas ar há
muitos documentos que não espelham a verdade.
O SR. PAULO SOUTO - Não sei. Essa sei
que foi na sua época.

O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Sim, mas ar não é assunto meu. É assunto da polrcla e do Ministério Público.

Só estou dizendo que, realmente, esse esquema de classistas era forte, porque ele nomeou também, quer dizer, conseguiram nomear classistas a
esposa, a cunhada e o genro. Todos eles da famflia
nomeados ou juizes classistas ou funcionários.

O SR. PAULO SOUTO - O senhor teve conhecimento disso depois?

Esses outros três não sei se foram no perrodo
de V. Ex·.

O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Depois eu soube que estava em processo de Impugnação. Mas, na época, existiam todos os documentos dentro das normas do TST. Seu nome ar
existia, sem sombra de dúvida.

Estou apenas dizendo como esses classistas
eram realmente homens fortes.

O SR. PAULO SOUTO - Esse homem também tinha bastante força. Não sei se foi na época
de V. Ex· ...
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Ex', por Isso é bom ter documento, não é?
O SR. PAULO SOUTO - Claro, claro.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Sou um fazedor de prova com documentos. Aqui
está: "Nome - Danlele Schettlnl Coutinho de Carvalho". É Isso, não é?
O SR PAULO SOUTO - É, sim.

O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Se
o eminente Senador quiser ver, eu vejo ali se foi o
Juiz Mello Porto ou foi outro.
O SR. PAULO SOUTO - Não, não, não é o
caso, não.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Se
foi ato discricionário, permita, quem manda é a minha e não há por onde. Estando dentro da lei, não
há o que se discutir. Processos dentro das normas
do TST, ato discricionário de escolher.
O SR. PAULO SOUTO - Esse ato dlscrlclonário ...
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - A
Constituição é que nos dava.
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O SR. PAULO SOUTO - Eu sei. Está certo.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO _
Dava, dava.

ção que não adentro no mérito porque esse li um
assunto do jornalista com o locutor ou também ohamado...

O SR. PAULO SOUTO - Mas eu acho que
nós todos temos alguns limites, não é? Por exem·
pio, essa Daniele foi nomeada pelo senhor como no
Sindicato de Administração de Empresas Proprietá·
rias de Jornais e Revistas. Pelo currrculo que che·
gou ao nosso conhecimento, ela trabalhou - antes
faço a ressalva para que não pensem que estou
desmerecendo o trabalho que ela teve, apenas es·
tou dizendo da impropriedade entre as suas ativida·
des e a nomeação desse sindicato. Não vou citar as
atividades dela para não pensarem que estou que·
rendo desmerecê·la. São atividades legitimas, nor·
mais e etc, mas não têm absolutamente nada a ver
com o seu sindicato. Só estou dizendo isso porque
o senhor disse que é discricionário, mas essas coi·
sas têm um limite.

O SR. PAULO SOUTO - Claro. Eu só estou
perguntando ...

O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Se
o processo seguiu as normas do TST, apresentou
todos os documentos na época dentro da lei, não
compete a mim fazer sindicância de mais de 30 mil
processos. É a assessoria que dá o parecer.
O SR. PAULO SOUTO - Eu estou falando
porque esse era um caso de um homem muito co·
nhecido, era o terceiro membro da famflia que ia ser
nomeado. É claro que essas coisas devem ser sem·
pre mais cuidadosas.
Dr. Mello Porto, o senhor conheceu ou conhe·
ce o Sr. Mário Lamarino?

O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - V.
Ex' entendeu. Agora dizer que eu conheci. Sim, Qu·
antas vezes, recebi inúmeros jornalistas no meu ga·
binete - tomavam cafezinho e tudo - e eles pergun·
tava: "Quando V. Ex' vai inaugurar aquela Junta tal,
quando vai inaugurar..... Eu dizia: "Para semana, há
umas duas ... "
O SR. PAULO SOUTO - É verdade que o senhor intercedeu pelo filho deie junto a um deputado
para que tivesse uma audiência com o então governador do Rio de Janeiro para resolver um problema
relacionado a esse filho na Poircia Civil?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Jamais, jamais. Um dia, interpelei - não agora,
quando saiu essa publicação " esse advogado que
até foi deputado pelo PDT há multo tempo. Ele esta·
va no jóquei. Eu disse: "Como o senhor diz que eu
fui procurar o senhor?" Ele virou as costas e foi embora. Eu achei isso tão mesquinho, que nem proourei apurar nada. Dizer que eu Intercedi para que o filho fizesse a educação trsica, uma vez que estava
sendo perseguido pelo delegado.
O SR. PAULO SOUTO - Nãol Parece que era
um caso de nomeação da pOlrcla e o rapaz tinha
problemas junto à área ...

O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Conheci. O Dr. Mário é um jornalista que foi alvo de
perseguição por parte do Sr. Eduardo Homem de
Carvalho. O homem está com 80 anos de idade. Ele
quis agredir esse jornalista. Quer dizer, conheci o
Dr. Mário Lamarini.

O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Nomeação porque ele foi aprovado. Saiu na reportagem que ele tinha sido reprovado na educação traica e um delegado que estava fazendo essa prova
era Inimigo do pai que era jornalista. Foi Isso o que
saiu no jornal. Depois disso eu não... Isso foi, mala
ou menos, há seis anos, não é, Senador?

O SR. PAULO SOUTO - É verdade aquele
fato de que ele foi surpreendido pela Polfcia Federal
fazendo um ...

O SR. PAULO SOUTO - Bastante tempo.
Mas, como é uma pessoa cujo filho tem alguns ante·
cedentes que não são muito...

O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Não foi a polfcia, não. Primeiro, vamos deixar claro.
Eu li isto pelo jornal. E o jornal que divulgou na épo·
ca - eu vou declinar o nome - estava sendo aciona·
do por este aqui com mais de 20 ações. Então, o
mesmo elemento procurava o jornal para fazer todo
o tipo de infâmia, injúria e calúnia a minha pessoa.
Só esse jornal publicou. Nenhum outro publicou. Ele
Irouxe a tiracolo. Bateu uma foto do homem no tele·
fone e disse que estava ligando para ele. Persegui·

O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Recomendáveis.
O SR. PAULO SOUTO - ... recomendávels, O
senhor nega que, quando ele estava na Polfcla Federal...
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Polfcia Federal?
O SR. PAULO SOUTO - Polfcla Federal, nlo,
desculpe-me. Estava na Polfcla Federal, o senhor.. ,
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O SR. JOmÉ MARIA DE MELLO PORTO - Na
Polfcla Federal?1
O SR. PAUl.O SOUTO _ Desculpe. Ele estava
na polfcia, desculpe, que o senhor teria feito um telefonema a respeito do porquê ele havia sido detido,
o pai?
O SR. JOSÉ MARIA DE MEI.LO PORTO _
Não, Isso ai não.
O SR_ PAULO SOUTO - O senhor fez.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Nisso eu vou ser franco. Quando detiveram um homem de quase 80 anos naquela brutalidade, e esse
Mário Lamarino, não é o que eu disse. Eu disse: "Do
que se trata"? AI não sei qual foi o agente que me
atendeu e disse: "Ex', nós estamos só apurando
porque o jornalista, esse aqui que tem uma vida
suja, Eduardo Homem de Carvalho - que já mostrei
tudo aqui -, t1ClIJxe esse senhor e nós estamos apurando". Pronto. Quando diz que está apurando, acabou. "Ah, fui telefonar". "É o que saiu no jornal"? "É".
AI, Ex', nunca mais tomei conhecimento do fato.
O SR. PAULO SOUTO - Não, eu só estou
perguntando isso para ver se realmente o senhor tinha uma relação, etc., com o...
Dr. Mello Porto, esse caso do restaurante, veja
bem, eu queria só detalhar um pouco mais, primeiro
começando pelo processo de licitação.
A primeira licitação parece que foi feita através
- se eu estiver enganado, o senhor está aqui para
igir - de lima modalidade de tomada de preço e,
,pois, Isso foi abandonada e foi feita uma nova
conces'.;ão. Um sistema um pouco mais simples.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Não, com publicação, Ex". É bom deixar bem claro.
"ou repetir. É por isso que o eminente Presidente
példiu para eu guardar e, na hora em que for Interpelado sobre um fato, eu pegar, porque se eu tivesse
lido tudo Isso e tivesse gravado, não tinha mais
essa pergunta. Mas vamos lá.
Então, quero dizer o seguinte: a Dr" Laila esteve aqui presente com V. Ex". Ela declarou, trouxe os
processos todos, mas está aqui.
O SR PAULO SOUTO - Ela deveria ter declarado esse negócio da Caixa Econômica também.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - É,
devia. Se eu tivesse perguntado, ela devia ter declarado.
Olha aquI. Tem um Iftulo aqui só para isso: "Da
licitação para a Instalação do restaurante do prédio
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da Rua Santa Luzia. A Iniciativa de se ceder espaço
para a instalação de restaurante em prédio sede do
TRT i" Região, mediante licitação, teve por base
não só o fato de os servidores desse órgão não gozarem até então do beneHcio do auxílio-alimentação
- naquela época não gozavam. Esse auxllio-alimentação foi implementado pela nossa administração para os funcionários - bem como o Intuito
de assegurar-lhes o acesso a refeições de boa qualidade a custo baixo. Além disso, instalado o restaurante em prédio sede do TRT i" Região, os servidores lotados em setores localizados no Munlclpio do
Rio de Janeiro, que constituem a maioria do quadro
de pessoal dessa Corte (cerca de quase 3 mli e
poucos funcionários), não mais necessitariam deslocar-se até outros pontos para realizar suas refeições, Importando Isso na senslvel diminuição do
tempo gasto para alimentação.
Outro fato relevante que conduziu a decisão
de se licitar a cessão de espaço para instalação de
restaurante foi o de, durante minha gestão, ter sido
ampliada, nas juntas, o horário de atendimento ao
público".
Eu tinha dito aqui - eu não sei se V. Ex' se
lembra, eminente Relator, que foi o primeiro tribunal
do mundo - porque eu procurei saber - que colocou
o horário das 8h às 18h todo o serviço aberto.
Por isso que eu digo, Sr. Presidente, da necessidade de se colocar um restaurante, porque o horário é de 8h às 18h.
O SR PAULO SOUTO - É clarol Isso ninguém
está negando. Essas coisas que deixavam o presidente às vezes um pouco ansioso, porque Isso ninguém estava dizendo que não era. O problema é só
o seguinte: por que foi feita carta-convite ...
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Eu
estou concluindo, Ex'.
O SR_ PAULO SOUTO - Tá bom.
O SR_ JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO ''Totalmente eivada de má-fé a alegação de ter havido na licitação o Intuito de favorecer determinada
pessoa".
Não nego que efetivamente com esse advogado referido, Dr". Lalla. Não nego, nunca neguei. O
que não pode ser caracterizado como telação de
amizade. Tal fato não pode conduzir à presunção de
favorecimento, até porque houve o intuito de beneficiá-Ia através de prática fraudadora de ditames da
lei, legais.
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A alegação de favorecimento a Dr". Laila resulta de dellrlum persegultorlum e tem por fundamento situação inexistente, qual seja, a de ser aludida causfdica a uma das proprietárias da empresa
que acabou por ser a vitoriosa do procedimento licitatório analisado Lamoniere Rio.
Estou com o contrato ...
O SR CARLOS WILSON - Não, que ela não é
sócia, nós já sabemos.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Bom, mas é bom deixar claro a todos.

O SR. PAULO SOUTO - Não, aqui mesmo ficou claro que ela não era sócia da empresa. O que
não ficou claro foi o seguinte: ela participou da licitação como representante de duas empresas, e uma
delas, de que era representante como advogada,
como procuradora, ganhou.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Ela
disse aqui claramente que uma das proprietárias da
empresa... Essa situação é mera Idealização, não
correspondendo à realidade, pois, como exsurge do
contrato social dessa empresa, seus sócios são, ou
eram, Edmundo de Souza Tomé, Cellna Cruz Leite,
Cláudia Trota Cury e Charles Max Nascimento Almeida, em documento anexo. Em caso semelhante, o
atual Presidente do Brasil admitiu auxflio à instituição
financeira, onde eram claros os interesses do seu filho, e o Poder Legislativo nada achou de Irregular nisso. A adjudicação dos encargos para a instalação do
restaurante em favor do Lamoniere Rio, em detrimento da empresa Roya1747, que havia sido Inicialmente
apontada pela Comissão Permanente de Licitação
como a vencedora do certame, enseja alguns esclarecimentos, os quais evidenciarão que a denúncia;
quanto a este tópico, visa apenas macular a minha
Imagem, embora não possua conotação que busca
atribuir aos fatos. Inicialmente, cumpre assinalar que,
na forma da lei, a licitação teve como critério de julgamento o menor preço, sendo certo que a vencedora
estaria obrigada a fornecer refeições e lanches para
os servidores do TRT. Consta isso no edital. Dessa
forma, a vencedora seria aquela que ofertasse o menor preço para refeições e lanches. Ora, embora a
Royal 747 tenha efetivamente cotado o menor preço
para refeições, não o fez quanto aos lanches, bastando para tal a análise do referido processo licitatório.
Basta pegar o processo. Assim, quanto aos produtos
de lanchonete, a empresa Lamonlere cotou uma maior quantidade de preços mais vantajosos para os servidores do TRT.
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O SR. PAULO SOUTO - O Tribunal considerava que o lanche era mais Importante do que a reielção?
O SR_ JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Não. V. Ex' não entendeu. As duas coisas, eminente
Senador. A refeição e o lanche. Uma pessoa ficar seis
horas sem comer alguma coisa, fica com gastrite.
Meu pai, que era médico, dizia-me Isso.
O SR. PAULO SOUTO - O senhor é um homem
eclético.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Mui·
to obrigado. Eu sou alagoano e V. Ex' é da Bahia.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) - É o que
vai acontecer conosco. Vai dar gastrite em todos nós.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Assim, quanto aos produtos de lanchonete, a empresa Lamonlere foi melhor, sendo, em regra, significativa a diferença com relação à outra licitante. No que
diz respeito à refeição, Impõe-se observar que a diferença de preço foi mfnlma. Atualizados os valores, terfamos hoje 4,48 proposto pela Royal e a outra, 4,49é bom chamar a atenção de que tudo está no processo -, a qual, porém, oferecia, efetivamente, um cardápio mais variado, além da possibilidade de repetição.
A outra não dava repetição.
O SR. PAULO SOUTO - A repetição era prevista no edital?
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) - V. Ex'
me perdoe, mas essa repetição já foi repetida várias
vezes no depoimento.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Mas
S. Ex' perguntou. Não quero cercear o esclareclmen·
to ao Senador. Relativamente à cessão de espaço
para a Instalação do restaurante, sem a devida
anuência do INSS, é de se registrar que, tendo a cessão de contratos aventado essa necessidade, a Secretaria de Auditoria Interna, através de parecer fundamentado na doutrina e na lei, rechaçou a mesma,
buscando apoio ainda na Cláusula I do contrato de
cessão de uso entre o Ministério da Previdência e o
Tribunal.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) - Senador
Paulo Souto.
O SR. PAULO SOUTO - Acho que essa IIcitação pode até ter razão, mas não é uma coisa que fique suficientemente clara porque houve um primeiro
resultado e depois esse resultado foi mudado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) - Sustentava o quê?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Sustentava a diferença de uma para a outra, um cen-
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Cjivo a diferença, e a outra dava o direito de repetir.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Que
lima dava lanches e a outra refeições.
jornal é esse?
,:
O SR. PAULO SOUTO - Esse Programa, CNT
O SR. PAULO SOUTO - O Globo. Uma página
.::, .opinião, que tinha chamadas em Jornais, sempre
inteira de O Globo.
'ltazla o que o senhor considera o seu pensamento,
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Mas
'não é Isso?
quem assinou Isso ar embaixo?
, ' O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Eu
O SR. PAULO SOUTO - Dezenas de entidades
'Ia lá e trocava Idéias, sempre beneficiando o ouvinte,
aqui. Elas que pagaram Isso?
~ telespectador. Eu não sabia de tudo, mas o que eu
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Do
!Jabla, eu declarava.
meu é que não saiu, do meu bolso. Eu não tinha. Ago'.
O SR. PAULO SOUTO - Realmente, a publiclra se elas pagaram, .... Ora, se eu vou proibir que as
!!ade era uma coisa Impressionante.
'entidades elogiem meu trabalho. Podem elogiar.
" , O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Que
O SR. PAULO SOUTO - Eu não estou dizendo
tOrnai é esse, Excelência?
Isso. O senhor está Infelizmente distorcendo isso.
,
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) - O JorEstou querendo saber se eram elas que pagavam.
i}al do ComércIo.
Ou o senhor não tem conhecimento de quem paga,;',
O SR. PAULO SOUTO - O senhor conhece;
va?
tem o seu retrato aquI.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO -- Ho,
O SR. JOSÉ 'MARIA DE MELLO PORTO - Em
nestamente, com toda ..... se eles estão assinando
que ano foi Isso?
embaixo, certamente eles .. .
Ahl Sim. Mas, dá licença.
O SR. PAULO SOUTO - Eles pagaram.
O SR. PAULO SOUTO - Não estou falando soO SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Eu
"re o programa. Estou falando sobre programa não.
não posso confirmar porque eu não vi o recebo.
Estou falando sobre ...
O SR. PAULO SOUTO - O senhor acha que é
uma coisa perfeitamente normal que entidades que
,
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO têm representantes na justiça, que decidem sobre caOlha aqui, olha aqui, surpresa até para mim, esse jorusas etc .... o senhor acha perfeitamente normal que
nal aqui mostra os Senadores. Olha quantas entldaelas tenham esse tipo de relação com o Presidente do
&s: OAB. Quantas entidades disseram assim: "por'que os trabalhadores e empresários do Rio de JanelTribunal?
'ro acreditam na Justiça do Trabalho. Olha aqui. Isso
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Ex',
deveria ser alvo até de encômio, de elogio, um hose eu disser a V. Ex' uma coisa ... Por exemplo, a Fe-mem público que trabalhou pela sociedade.
transpor, quem conhece o que seja a Fetranspor pen;;
OSR. PAULO OUTO- Eu não falei nada ainda.
sa que ela tem de empregados mil ou dois mil. Não,
se tiver, são quinze mil. A Fetranspor, uma entidade
,f;:u estou dizendo só que realmente o senhor contava
de
classe que congrega os sindicatos. Uma federação
,/:om um esquema de ...
que
não é tão grande não. Pode ficar até numa saliO SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Não
nha,
com poucos funcionários. Então, esse interesse
, é esquema, Ex". Não é esquema. De admiradores por
de
dizer
... é demais. Estou cansado de julgar a terceira
··um homem público que pensou nos contribuintes. E
turma
....
Basta ver. O advogado, aliás, muito meu amipenso. EU disse no inrdo - não sei se o eminente Prego,
e
eu
digo:
olha, V. Ex' nem precisa sustentar, por, ',$Idente estava aqui ...
que
os
três
votos
aqui são nesse sentido. V. Ex' já co,;
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Estava.
nhece.
Só
mudamos
quando a lei mudar. Mas age-se
'Estou aqui desde três horas da tarde Quvindo V. Ex'.
assim
com
naturalidade.
É até de se espantar a pala,
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Eu
vra,
mas
é
dlffcil
encontrar
uma pessoa ...
, 'disse assim: É dever precrpuo do servidor público, eu
O
SR.
PAULO
SOUTO
- O senhor está queren'~Iodos os senhores aqui, trabalhar com exação e le'do
dizer
que
realmente
tinha
uma aproximação muito
'áldade 'em beneffclo do contribuinte. Temos essa
grande com todos esses sindicatos de classe?
,'obrigação. E eu transferi Isso para todos os servidoO SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Sa'res. Puni diretores, genro de ministro.
'
tisfeito, Ex'. V. Ex' já foi governador da Bahia? Posso
O SR. PAULO SOUTO - Dr. Mello Porto, eu não
perguntar?
'ástou dizendo que... , quer dizer, Isso aqui é comproO SR. PAULO SOUTO - Não, eu não estou
"mlsso de posse. Então, o senhor alinha aqui os comaqui para ...
,,'promlssos de posse e depois todos os programas.

";\
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O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Responder não, não é?
O SR. PAULO SOUTO - Mas depois eu posso ...
o SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Então, depois eu vou perguntar. V. Ex· vai ver que
seus eleitores podem chegar e aplaudir uma obra de
V. Ex' e ar não tem nada a ver ...
O SR. PAULO SOUTO - O que o senhor não
percebeu ainda é que na sua figura de Juiz esse procedimento tem que ser diferente. Mas, tudo bem.
CNT opinião: o senhor disse que acha que a
CNT mesmo que pagava?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Não. Olhe bem, Ex·. Eu não declarei que a CNT pagava. Posso supor que, tendo em vista que está no pé
da placa CNT Canal 9, pudesse ser ela ou quem quer
que seja que tenha feito esse convite. Jamais. Ademais, quando recebemos ...
O SR. PAULO SOUTO - O senhor não tem a
menor idéia de quem pagava isso?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Eu
nem quis saber. Foram dizer até ...
O SR. PAULO SOUTO - Mas tem uma declaração de V. Ex' aqui que diz o seguinte, no jornal ...
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - No
jornal. Que jornal? Vai ver que tem uma ação contra
ele. Ele pode dizer o que disser. Se atingir minha honra, se atingir a minha infâmia...
.
O SR. PAULO SOUTO - Não está atingindo
honra nenhuma. Está reproduzindo o que o senhor
está dizendo, que acha que isso era pago pela CNT e
por advogados. Está repetindo o que o senhor está di·
zendo ar, ..
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Acho. Não estou afirmando.
O SR. PAULO SOUTO - Por advogados que
seriam gratos ao seu bom trabalho. Só posso admitir
que essa declaração é verdadeira, porque coincide
perfeitamente com o que o senhor está dizendo ar.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Vou
contar algo aqui de suma ImportânCia para todos.
Um dia fui convidado para almoçar,. um Ilustre
advogado me convidou, conselheiro também da
OAB, e disseram: Excelência, a época em que mais
ganhei dinheiro foi na época da sua administração,
porque os processos andavam. Quando o senhor volta à Presidência? Eu disse: nunca mais, por favor..
O SR. PAULO SOUTO - Está vendo que Injustiça? Já estavam dizendo que o senhor estava em
campanha novamente para ser Presidente.
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O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - O
Presidente de São Paulo eu nunca vi, nunca foi à ml:
nha casa, nunca dormiu lá em casa. Ele chegolj aqUI;
nunca vi mais gordo nem mais magro. Aliás ... '
.
O SR. PAULO SOUTO - A lei permite Isso,
Mello Porto, que o senhor fosse candidato novamente
a Juiz Presidente?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO~
Não. Só se V. Ex· mudar a leI.
O SR. PAULO SOUTO - Não, eu não tenho
esse p o d e r . . ]
O SR. PRESIDENTE (Roberto Freire) - NÓIl
não vamos mudar a lei. Agora, continua com a pal~·
vra o Senador Paulo Souto.
O SR. PAULO SOUTO - Então, essa declará·
ção que o senhor faz aqui, de que esse programa efft
pago pela própria CNT e por advogados, o senhor
não confirma?
i
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO .~
Não, absolutamente.
O SR. PAULO SOUTO - Mas está dito aqlll
numa e n t r e v i s t a . : \
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - SE! P
senhor me mostrar um recibo dizendo quem pagavll,
ai eu digo: "bom, foi esse. Está aqui. Não fOllmpugnlÍdo, está ar'. Agora, dizer quem pagava, eu não sii!.
Sinceramente, eu não sei. Se eu soubesse, eu diria.
Eu já disse tanta coisa aqui que não esperava. Pauto
pela transparência.
O SR. PAULO SOUTO - Multo bem. Acho que
com relação a essa parte toda, quer dizer, esse esquema publicitário forte, ele é um pouco oculto. NIIlguém sabe exatamente quem pagava, etc.. A coisa
mais provável é que seriam essas entidades. AlláII,
parece que em alguns casos há uma declaração qllt!
o senhor toma como defesa. Por exemplo, o Sindicato
dos Transportes, dizendo: "Não, eu mesmo é que eS'
tou dando ônibus para transportar os funclonárlQS,
etc·,
O SR, PAULO SOUTO - Não. Eu disse aqurb
confirmei que a Fetranspor, gratultamente,fo~neçia:o
ônibus para levar alguns funcionários às Inaugurà.
ções de obras realizadas na nossa administração. EU
não disse absolutamente que não. A Fetranspor fqr·
Mcla. Mas Jamais - há 20 anos que estou lá - julgljl3j
nenhuma questão da Fetranspor.
.
O SR. PAULO SOUTO - Muito bem I Uma M"
gunta que vou fazer. O senhor tem sido, justa ou Ifl·
justamente, enfim, acusado de Irregularidades, etq ..
O senhor, para fazer face a Isso, chegou alguma ve~,
por exemplo, a colocar o seu sigilo fiscal, bancário.,.

O,:
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disposição dessas pessoas que lhe tenham acusado?
O SR_ JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO ~
Não, Ser,al"", pelo seguinte: eu trouxe para V. Ex·
toda a documentação destruindo qualquer alegação,
qualquer falsa denúncia. Estou com todo documento
aquI. E V. Ex· pode multo bem saber que eu presto a
minha declaração de renda. Lá consta - e hoje é fácil
obter isso, qualquer um obtém...
O SR. PAULO SOUTO - Não. Declaração de
renda, qualquer um obtém? Nãol
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO _
Mas, há pouco tempo, juntaram num processo meu a
minha declaração de renda. Está lá juntado. O senhor
pensa que não? Não sei como. Mas eu nem adentrei
em processar quebra de sigilo. Quero dizer a V. Ex....
O SR. PAULO SOUTO _ O senhor colocaria essas declarações à disposição da Comissão?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO _ A
minha?
O SR. PAULO SOUTO _ Sim.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO _ Na
hora, se V. Ex" quiser. Mas peço a V. Ex. para não dlvulgar porque é um caso meu, pessoal. Porque, hoje,
eu não sei se V. Ex. sabe multo bem, é até delicado
publicar...
O Sr. PAULO SOUTO _ O senhor não precisa
se referir a nada disso. Apenas o seguinte: o senhor
colocaria elas à disposição da Comissão?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO _
Posso inclusive, mas sem que no outro dia saia nos
jornais e, amanhã, eu seja seqüestrado ou fuzilado no
Rio de Janeiro. Isto é que é importante: a responsabllidade da guarda de documentos. Porque o que eu vi
em vários jornais é: A CPI declarou....
O SR. PAULO SOUTO _ Eu não entendi esse
negócio não. Fuzilado por quê? É um patrimônio tão
vasto assim?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO _ Não
é patrimônio, Ex'. Inclusive, não sei V. Ex. sabe,
aquele que veio aqui pediu garantia para a Policia Federal e tem essa ficha suja, quilométrica, mas está
com a garantia da Policia Federal. Recentemente,
apresentei a V. Ex. que ele atacou uma senhora _
agora, recentemente _, causando lesão corporal
numa senhora no prédio. Noventa e cinco por cento
dos moradores pediram ao slndlco que tomassem
uma ação judiCial para tirá-lo do prédio. E esse homem disse que tinha garantia da Policia Federal. Eu
acho que ele tem a garantia da Policia Federal para a
Policia Estadual não prendê-lo.
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O PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Ex·, o Pais
está nos ouvindo. Então, me permita, Sr. Relator e
Juiz Mello Porto, que esclareça que, se ele tem ordem
de prisão, a garantia que foi dada, que está sendo
. dada a ele pela Policia Federal não impede que a ordem seja cumprida. Portanto, se há uma ordem de
prisão contra ele, o Senado da República não é responsável por ele estar em liberdade; o Senado da República não tem responsabilidade nenhuma.
Não estou dizendo que V. Ex· disse Isso, mas a
maneira como V. Ex· está dizendo, está dando a impressão de que a Policia Federal está dando alguma
guarida a ele; processado várias vezes e condenado,
não está preso por causa disso, quando isso não é a
realidade. Não podemos passar isso para a opinião
pública.
Este o esclarecimento que em nome da Casa e
em nome da Comissão tenho o dever de fazer.
O SR. PAULO SOUTO - Sr. Presidente, só gostaria de deixar claro. Quero saber se realmente o Dr.
Mello Porto vai colocar à disposição da Comissão as
suas declarações de Imposto de Renda.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Posso fornecer a V. Ex" sob condição.
O SR. PAULO SOUTO - Claro.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Se
V. Ex· amanhã não deixar um funcionário seu ou alguém, uma secretária, estampar, em todo o Pais, a
minha declaração de renda. É um assunto sigiloso
meu. Devo obrigações à Receita Federal. Mas posso,
com a maior tranqüilidade, eminente Senador, encaminhar, fechado, a V. Ex· ou trazer aqui e entregar em
mãos a V. Ex· ou ao Presidente, com o maior prazer e
tranqüilidade.
O SR. PAULO SOUTO - Espero que isso realmente seja feito.
Confesso que às vezes as pessoas vêm aqui e
todas pensam que uma coisa é um erro, uma coisa é
uma Irregularidade, enfim, outra coisa é ...
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Safadeza, corrupção. Isso é bem diferente, vamos dlstlngulr.
O SR. PAULO SOUTO - Acho que é Importante
termos Isso para que a Comissão, com todo o cuidado que V. S· exigiu, coloque essas coisas a limpo.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Farei com o maior prazer.
O SR. PAULO SOUTO - Faltou uma coisa que
acho Importante: a questão dos concursos. É verdade
que já houve uma decisão, não precisa V. Ex· ler tudo
Isso. Farei uma pergunta simples.
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O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Não
fique com receio. V. Ex' é Iluminado. V. Ex' foi orientado por Deus, meu anjo da guarda, para tocar nesse
assunto.
O SR. PAULO SOUTO - Vou fazer uma pergunta multo simples. Já temos conhecimento de que,
do ponto de vista criminal, não prosperou a ação que
procurou ver. Mas, examinando aqui, primeiro é preciso ver se Isso é verdade. Nos depoimentos aqui,
consta que aquela empresa fez os concursos sem licitação. É verdade que foi sem licitação?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Permlta-me responder?
O SR. PAULO SOUTO - Sim. Se é verdade, se
foi sem licitação.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Primeiro, houve esse mesmo elemento, individuo que
atacou o Senador Antonio Carlos Magalhães, entrou
com um processo ...
O SR. PAULO SOUTO - Aqui ele não atacou o
Senador, porque não consentiriamos.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Não, naquele jornal, pelo jornal.
O SR. PAULO SOUTO - Aquele jornal que fala
de muita gente, inclusive de V. Ex'.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Fala
também, sãoilnimigos.
O SR. PAULO SOUTO - Vamos ao que interessa. O caso aqui.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Estou dizendo que atacou a honra do Senador. Está
lá no jornal.
O SR. PAULO SOUTO - Ele falou de todo o Judiciário.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Sim,
mas colocou o Senador também; de mim falam todos
os dias. Isso é brincadeira I
Então, essa Fenajuf, o diretor, na época - isso é
coisa de seis anos, o eminente Senador está mencionando a época em que eu era Presidente do tribunalentrou com processo na procuradoria para apurar crimes praticados por este que lhes fala.
Deram-me o direito de defesa. Quase um ano
de diligência, de prova. O Superior Tribunal de Justiça
rejeitou a denúncia e julgou-a Improcedente. Não é só
isso. Eles, da mesma turminha, ingressaram com
ação popular ao mesmo tempo em que ingressaram
com a representação com o mesmo objeto, ou seja,
para que eu devolvesse dinheiro porque não houve licitação e também uma fortuna que a empresa ga-
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nhou. A ação popular veio, um ano e melo, dois anos,
e declarou improcedente. E por quê?
Eles alegaram aqui, Srs. Sllnadores, não sei se
o eminente Senador Djalma Bessa se lembra dessa
parte.
Inclusive, outras empresas deram um preço muito mais alto do que essa daqui.
O SR. PAULO SOUTO - Tudo bem. Por que o
senhor não disse isso logo? O Benhar pOderia dizer
"olha, peguei com preço mais aito", se não teve licitação.
O SR. JOSÉ MARIJl, l)E illiELLO PORTO Não. O preço que eles fo . 'rn pata outros órgãos ... É
muito simples saber. Para outros órgãos ... Quando
começou a denúncia, eu disse: "Epa, vamos ver".
Ai, ...
O SR. PAULO SOUTO - Era, realmente, um
contrato de risco sem multo risco, não é, porque
eram ...
O SR. JOSÉ MARIA DE illiELLO PORTO Bom, sem muito risco em termos, porque eu não sei
quantos candidatos viriam, não é, Senador?
O SR. PAUl ) ';OUTO - É, mas vieram muitos
sempre, não é?
Muito bem, ,." ..110 que... Vil se tem mais alguma coisa, Presil

(Conversa fora do microfone)
O SR. PAULO SOUTO - Dr. Mello Porto, como
era essa ... Diziam que o senhor utilizava um processo, não sei se era exatamente um ;~rtiffclo, que dobrava. o número de cargos em confiança. Transferia-se
etc. e um cargo de confiança, de ropente, transformava-se em dois e eram nomeados dois.
O SR. JOSE' ~j -'.RlA DE Mf!LLO PORTO -- É,
só da cabeç8 -Ie uma pessoa ving:.t1va é que pode vir
isso.
O SR. PAULO SOUTO - Não é verdade Isso?
O SR. JOSÉ MARIA DE MEI.l.O PORTO Não, não. Deixa eu explicar a V. Ex·. Esse assunto já
foi alvo, Inclusive, de ação popular a que eu já fiz referência para V. Ex". Ela foi proposta por duas juizas uma teve câncer e já foi embora e a outra está muito
doente. Então, o que é que acontece? Só faz,~m o
mal, só faziam o mal. Essa ai, Senador, deixa eu explicar a V. Ex". Ao deslocar um asseSMr para uma
determinada função técnica ... Na época era permitido, Excelência, o substituto receber, trabalhando.
Ninguém parou de trabalhar. O substituto recebia. Foi
Isso. Fui alvo de ação popular em razão disso. Tive
que constituir advogado do meu salário, passar um
ano e pouco juntando ...
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O SR. PAULO SOUTO - Sim, mas não trabaIhavam simultaneamente?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Não, não, não.
O SR. PAULO SOUTO - Porque aqui, pela descrlção, trabalhavam simultaneamente.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Em
que sentido? No mesmo serviço?
O SR. PAULO SOUTO - Não, não no mesmo
serviço. Transferia para outro lugar e o sujeito, ai ...
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO _
Não, Excelência. Um exemplo: V. Ex' tem que baixar
uma licitação, tem que procurar exatamente funcionários credenciados que entendam de Direito Admlnistrativo dentro do tribunal, num universo de seis mil
funcionários. Então aquele foi designado para lá e
quando ele sala para aquele processo, ficava um
substituindo. É a coisa mais legal.
O SR. PAULO SOUTO - Sim, mas nesse periodo os dois ganhavam a mesma função?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO _
Não, porque o primeiro já era o titular: só ganhava,
aquele que substituiu, parte disso.
O SR. PAULO SOUTO - Não é Isso exatamente o que está aqui. Acho que esse é um assunto para
a Comissão verificar, porque a idéia que se tem é
que....
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO _ Já
foi alvo de ação popular, não é?
O SR. PAULO SOUTO _ Essas ações, às vezes, não se decidem quanto ao mérito em si, não é,
Dr. Mello Porto? Às vezes, o sujeito entra errado ... estamos apenas discutindo aqui o que é que isso eventualmente pode ter prejudicado etc.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO _ Pois
não, eminente Senador.
O SR. PAULO SOUTO - Multo bem. Presidente, estou satisfeito no primeiro tempo. Temos mais
. dois senadores ar, vamos ver se ...
O SR. PRESIDENTE (Ramez.Tebet) - Quem
quer formular a primeira pergunta? Senador Geraldo
Althoft?
O SR. GERALDO ALTHOFF - Dr, Mello Porto...
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Pois
não, Senador.
O SR. GERALDO ALTHOFF - Os questionamentos feitos pelos meus pares, senadores, satisflzeram-me plenamente no sentido de eu fazer lima avallação da situação posta e colocada.
Só gostaria, de uma maneira muito rápida, de
fazer uma avaliação coni o senhor d~ três afirmações
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que o senhor fez durante asua oitiva. Naprimeiraafirmação, o senhor nos disse que é um juiz polêmico. O
senhor disse isto de maneira textual: "eu sou um juiz
polêmico".
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Foi.
O SR. GERALDO ALTHOFF - Eu gostaria de
lhe perguntar se é oportuno que o juiz, na sua ação judicante, seja polêmico.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Às
vezes, mesmo sem estar julgando, quando se toma
determinada medida que contraria interesses, vem
essa polêmica. Por exemplo, se eu julgo um processo
com uma tese jurldica, gera polêmica. São teses jurldicas...
O SR. GERALDO ALTHOFF - O que o senhor
acha de um juiz e o senhor afirmou isso taxativamente rotular um outro cidadão de seu inimigo?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Sim,
porque as provas conduzem a esse sentido. Um
exemplo, Excelência ... Ah, de outro juiz ou de outro ... ?
O SR. GERALDO ALTHOFF - Não, o senhor,
por várias vezes, afirmou que as pessoas que aqui
estiveram eram suas Inimigas. O senhor, Investido na
função judicante, agindo como juiz, acha oportuno
que um juiz tenha e coloque que outros cidadãos são
seus inimigos?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Veja
bem, Senador, eles não falam comigo, não me cumprimentam, viram o rosto, sem razão nenhuma. Não
devem ser meus amigos, devem ser inimigos. Gratuitamente vêm aqui e falseiam a verdade. Provei por a
+ b que eles falsearam a verdade. Veja bem, não posso dizer que sejam meus inimigos porque são eles
que viram a cara para mim. Então. estou no corredor,
vira a cara, estou no elevador, não entra no elevador.
Ótimo. Ele está, eu quero entrar, não quero constranger...
O SR. GERALDO ALTHOFF - A última afirmação que V. Ex' fez aqui de público foi que V. Ex' tem
um arrependimento multo grande de ser juiz. V. Ex'
admite que é oportuno V. Ex' investido do ato de ser
juiz afirmar de maneira categórica de se arrepender
de exercer o ato de ser juiz, como V. Ex' está afirmando categoricamente?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Não
como judicante, mas como administrador. Quero dizer como administrador, porque V. Ex' está vendo
aqui. ..
O SR. GERALDO ALTHOFF - V. Ex' fez uma
relação salarial com os seus ganhos e seus honorárlos, caso estivesse na ação de advogado, ou aquilo
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que V_ Ex· recebe por meio da sua função como juiz.
V. Ex· afirmou que se arrepende de ser juiz exatamente por isso. V. Ex· considera Isso oportuno, adequado, coerente e responsável?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Pois
não. Aliás, vou fazer um apelo ao eminente Presidente e a todos os Senadores, um apelo para que tenhamos um Poder Judiciário célere e estimulado. Hoje
um juiz Inicia a sua carreira ganhando R$3.750,OO,
um magistrado...
O SR. CARLOS WILSON - E V. Ex. pensa que
um Senador ganha quanto?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO _ Se
V. Ex" me mostrar o contracheque ... Quanto ganha
V. Ex"?
O SR. CARLOS WILSON - Não preciso mostrar o contracheque. Eu direi a V. Ex' e V. Ex" vai
acreditar. Nós ganhamos R$4.800,OO lIquido.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Como Senador?
O SR. CARLOS WILSON - E o povo ganha,
infelizmente, um salário mlnimo de R$132,OO.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - V.
Ex" esqueceu de dizer também que tem ajuda de
custo.
O SR. CARLOS WILSON - Nós não temos
ajuda de custo.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Não, do gabinete?1
O SR. CARLOS WILSON - Não, nós temos
funcionários ...
O SR. PAULO SOUTO - Senador Carlos Wilson, não estamos aqui para dar satisfação.
O SR. CARLOS WILSON - Essa satisfação
eu darei porque, pela maneira que o Dr. Mello Porto
colocou, parece que é muito pouco o salário de Juiz
e que um parlamentar deve ganhar muito mais.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO R$3.700,OO. E ademais, vou dizer a V. Ex· que a
Justiça do Trabalho recolheu, no ano passado, R$2
bilhões de receita de custas e ela hoje é responsável pela pacificação social. A extinção da Justiça do
Trabalho no Brasil trará o caos. É delicada a situação. Como magistrado digo isso, R$2 bilhões. E
hoje temos mais a incumbência de receber, de executar a cobrança do INSS por lei.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Vamos
nos ater á matéria, porque essa questão é polêmica.
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O SR. GERALDO ALTHOFF - Quero exteriorizar uma preocupação. A minha preocupação é
exatamente a de que V. Ex· se coloque como um
juiz polêmico, que há cidadãos que são seus Inimigos, e que V. Ex' está arrependido de ser juiz. Isso
me preocupa muito, essa situação colocada e posta
por V. Ex·.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Pois não, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Concedo a palavra ao Senador Djalma Bessa.
V. Ex" deve ter tempo de aposentaria. Deve
estar arrependido.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Veja bem. Estou pensando no nosso querido Senador, que não aprendeu. Quando Procurador, eu podia por força de lei, advogar também. Então, hoje,
como juiz, vivo do salário e de alguma receita que
construI como advogado.
O SR. GERALDO ALTHOFF - Minha preocupação é que quando a gente se arrepende de ter alguma atividade, a gente muda de atividade. Essa é
minha preocupação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Não é
isso, é que eu estava dizendo ao eminente magistrado que se ele está tão arrependido assim, ele tem
tempo de aposentadoria, devia ter se aposentado,
pode se aposentar e voltar a advogar.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Estou pensando seriamente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Eu vi
numa pergunta da Folha de S.Paulo quando questionavam: V. Ex' é candidato a Governador?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Na
Folha de S.Paulo?
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Sim,
um repórter da Folha de S.Paulo.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Eu
nunca dei entrevista à Folha de S.Paulo.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Vi num
vldeo aí. V. Ex· dizia que quando se aposentasse, a
solução para isso seria assim, assim. Então, vi que
V. Ex· tem tempo de aposentadoria, mas não é obrigado a requerê-Ia. Está como magistrado, porque
quer continuar, é claro. V. Ex· não atingiu ainda a
compulsória.
Com a palavra o Senador Djalma Bessa.
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O SR. DJALMA BESSA - Dr. Mello Porto, eu
serei rápido.

mos buscar 20% ou 30% a mais dos processos reslduais.

O ·SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Pois não.

O SR. DJALMA BESSA - Essa providência
de V. Ex' chegou a ser impugnada? Houve recurso?

O SR. DJALMA BESSA - Eu não posso resistir à tentação de, nesse breve perlodo de descontração, lembrar a V. Ex' que, se tiver pretensões polltlcas, acabe com essa propaganda, porque senão
vem um adversário, vai argüir a sua inelegibilidade e
V. Ex' não vai ter nem tempo de disputar a eleição.

O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Chegou, Ex', pela aquela senhora que esteve aqui,
Anna Acker(?), e a colega dela. Aquela que não
gosta de trabalhar. Eu mostrei aqui seiscentos e
poucos processos em casa e ela queria ser corregedora. Eu disse a ela que não seria nunca, enquanto
eu estivesse no Tribunal. Eu la votar contra e a maioria votou contra. Exatamente Isso. Eu baixei esse
hábito, agilizando, e ela entrou com ação popular
contra mim, porque eu queria celeridade. Sofri, Ex'.

O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Muito obrigado, meu querido Senadorl Esse aviso,
vou levar em conta.
O SR. DJALMA BESSA - Dr. Mello Porto, V.
Ex' se referiu, para agilizar as decisões, à Instituição
de um juiz auxiliar e de suplentes para que a Justiça
fosse mais rápida. Eu queria que V. Ex' nos explicasse qual foi o processo que adotou para que esse
pessoal fosse habilitado, porque um dos seus Inimigos, como V. Ex' realmente define, chegou a fazer
referências e restrições ao acesso do juiz auxiliar e
dos suplentes na Junta de Conciliação e Julgamento.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Pois
não. Sua pergunta é multo producente, eminente Senador Djalma Bessa.
Quando assumimos aquele tribunal, havia Juntas, para se ter uma idéia, que tinham mais ou menos de oito mil a nove mil processos. Por lei federal,
quando uma Junta ou uma Vara Clvel, ou uma Vara
Federal atinge 1.500 ações distribuldas, automaticamente, além disso, deverá ser criada outra Junta,
outra Vara. Infelizmente, Isso não está sendo acompanhado.
Então, como conseqüência, nessas que tinham dez, onze, doze mil, convoquei o juiz auxiliar e
suplentes do Juiz. Deixe-me dizer a V. Ex': cada
Junta tem um juiz titular - um juiz titular do empregado e outro juiz titular do empregador. Existe o juiz
auxiliar quando a Junta tem muitos processos e há
os suplentes. Sou obrigado a nomear dois suplentes, porque, se o titular faltar, há o suplente para
substituir.
Tendo em vista essa grande carga horária, e
eu querendo agilizar, como prometi, no meu discurso de posse, o que fiz? Determinei que tivesse audiência não só à tarde ou não só de manhã, mas no
horário da manhã e no horário da tarde. Com Isso,
V. Ex' viu a estatlstlca. Julgamos os recebidos e fo-

O SR. DJALMA BESSA - E essa ação popular já foi julgada?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Graças a Deus já transitou em julgado e foi julgada
improcedente.
O SR. DJALMA BESSA - Or. Mello Porto,
houve também aqui referências a uma certa preferência de V. Ex' pelos Juizes classistas, que, em
compensação, davam-lhe respaldo adequado. Veja
bem: V. Ex' se referiu ao ato discricionário, que é legitimo e não tem que ser contestado. Há um processo em que os requisitos para a escolha são todos
apresentados. Para que nos esclareça, a minha indagação é a seguinte: o Ministério Público tem vista
desse processo? Opina?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Pois não. A lista de 92, que ultrapassou o meu perlodo ... Cada lista tem validade por três anos, o juiz
classista é nomeado por três anos de mandato. A
de 92, elaborada pelo meu antecessor, a toda hora
teve homologação, vista do Ministério Público. Todos os processos de 92 tiveram vista do Ministério
Público homologando.
O SR. DJALMA BESSA - Sem, portanto, recursos, sem Impugnação, sem protesto?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Não, os que tiveram recurso já foram julgados. Na
minha gestão não houve isso não, porque são quinze dias, eminente Senador Ojalma Bessa, para qualquer interessado entrar com impugnação à Investidura do juiz classista.
O SR. DJALMA BESSA - Sim, mas eu pergunto com relação a esses atos, essas nomeações:
houve Impugnação, houve recursos?
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O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Olha, da administração passada, eminente Senador,
eu não posso...
O SR. DJALMA BESSA - Não, eu digo quanto aos que o senhor nomeou.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO _
Não, os que eu nomeei não, que eu saiba não.
O SR. DJALMA BESSA - A minha pergunta é
sobre Isso.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - E
se houvesse, com fundamento - isso é bom deixar
bem claro -, estaria fora.
O SR. DJALMA BESSA - Sim, mas está, portanto, definido, claro, que o Ministério Público participou, teve vista ...
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Da
lista de 92.
O SR. PAULO SOUTO - Mas o senhor também requis~ou listas durante o seu período. Isso é claro, não é?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Não,
o meu caso não é requisitar, Excelência, deixe-me esclarecer. A sua pergunta também veio a tempo.
No final de 93, 94, foram criadas juntas novas.
Então, eu peguei o ato do TST e publiquei esse ato
normativo para os candidatos concorrerem à lista.
Então, os documentos, Senador Paulo Souto, eles se
apresentam dentro do que dispõe a norma do TST. O
TRT não baixa norma, é o TST que as baixa para a lista dos classistas.
O SR. DJALMA BESSA - Dr. Mello Porto, é o
seguinte: o senhor trouxe uma farta documentação,
isso é inegável. Não fez uma afirmação sem apresentar documento. Isso, na verdade, ajuda muito na avaliação do seu depoimento. Agora, veja bem: o senhor
teria condições de nos informar se, quando essas testemunhas depuseram na Comissão, essas ações que
o senhor disse ter ganhado na Justiça já estavam julgadas? Entenda o que eu quero perguntar: essas
ações, tendo sido julgadas, essas testemunhas ainda
assim acusaram V. Ex"?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Graças a Deus está havendo uma iluminação para o eminente Senador. Noventa e cinco por cento das acusações já tiveram o manto da coisa julgada. O tribunal já
julgou as populares e as que eu também intentei. V.
Ex" sabe, e mais ainda o nosso Presidente aqui e outros senadores, que, quando V. Ex' é chamado de ladrão - mal comparando - e entra com uma representação criminal contra o agressor, ele goza da prerrogativa de argüir exceção da verdade. Então, ele pode ter
o direito de dizer: "Não, é ladrão e eu vou provar que é
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ladrão". Então, o que entrou com a medida é que vai
para a cadeia, porque o agressor provou ... E nenhuma delas, graças a Deus, que me protege, vingou,
porque como bem disse V. Ex", ab Inllio, eu trouxe
documentação em vez de palavras.
O SR. DJALMA BESSA - Ainda há ações pendentes na Justiça contra V. Ex"?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Há,
porque ações no clvel de danos morais ... Infelizmente
o Judiciário, hoje, está abarrotado. Hoje ... É um apelo
que eu faço aos eminentes senadores aqui presentes
- Carlos Wilson e todos aqul- no sentido de aprovarem imediatamente o teto dos juízes, aquele teto que
depende do Congresso, do Presidente do Supremo e
do Presidente da República, porque está havendo um
êxodo, ninguém quer fazer mais concurso. Por exemplo, um advogado competente vai deixar a sua banca
de advocacia ganhando vinte, vinte e cinco mil para
ganhar três mil setecentos e cinqüenta? Está havendo um êxodo. Um juiz - é bom alertar sobre isso aqui
- acumula três varas cíveis, cada uma com doze,
quinze mil processos, Senador Ramez Tebe!.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Por gentileza, continue com as suas perguntas, Senador Djalma Bessa.
O SR. DJALMA BESSA - O senhor fez referência
aí, me parece, a uma juíza que, por dirigir uma associação,
não julga, e ela é mu~o chegada a viagens ao exterior.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Foi
aquela outra. Está sempre em congressos.
O SR. DJALMA BESSA - Pois bem, mas essa
viagem .~J)ustead!l pelo tribunal ou é por conta própria da interessada?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Algumas custeadas pelo tribunal, com força na Lei
Orgânica da Magistratura, que permite que um juiz
faça um congresso no exterior ou em outro Estado, às
custas do tribunal, basta que o tribunal aprove esse
curso. É um curso, não é? É um curso. Então existe.
Agora, o que me dói muito, e eu fiz um apelo a V. Ex",
que faço agora, reitero, é que altere essa Lei Orgânica da Magistratura para que o juiz presidente da associação receba também os processos, porque eles
estão usando - uns, não são todos - o cargo de presidente para fazer pOlftlca e não julgam. E o jurisdicionado toma prejuízo. É isso que eu queria dizer.
O SR. PAULO SOUTO - Quer dizer que o senhor aí não concorda, nesse caso, que, embora esteja numa associação de magistrados etc. e tal... Eu
também acho que ele não deve fazer política. Não sei
se o senhor seguiu esse princípio como presidente do
tribunal.
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O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - O
eminente juiz Paulo Souto...
O SR. PAULO SOUTO - Não, o senhor está falando uma coisa, dizendo que o sujeito que é presl·
dente de uma associação não deve utilizar o cargo
para fazer polftica. A pergunta que faço é a seguinte:
o senhor, como presidente...
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Mas a
polflica não é só eleitoral não, polflica dentro do tribunal,
polftica dentro do Senado, polrtica dentro de uma federação. A polftica, em todo lugar tem polflica. A pOlflica
existe, tem que existir a polftica, da boa vizinhança.
O SR. PAULO SOUTO - Está me surpreendendo a sua preocupação com esse fato.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - O
Senador Paulo Souto é danado, na minha terra chama-se danado.
O SR. DJALMA BESSA - Dr. Mello Porto, o senhor ameaçou os jurzes de suspender o pagamento se
não pusessem em dia a sua pauta. É uma norma legal?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - E ar
eu pergunto: legal? Não diz assim, legal, não existe
assim um dispositivo, mas também existe um dispositivo que diz: Pode pagar sem trabalhar?
O SR. DJALMA BESSA - Exato. Não, não tem
esse dispositivo.,
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Não, estou perguntando se pagam um funcionário faltoso. Não. Se faltar, não pagam. V. Ex' sabe muito
bem disso.
O SR. DJALMA BESSA - Ele adotou um método pouco convencional e alcançou o objetivo, não é?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Graças a Deus, alcançamos, mas criamos uma animosidadezinha, não é? Com isso, contrariar interesses,
meu querido Senador, não é brincadeira, o administrador.
O SR. DJALMA BESSA - É. O senhor sabe
perfeitamente que esta CPI não é um órgão de Inquisição, e as perguntas que foram dirigidas a V. Ex' permitiram que se esclarecesse melhor a situação e alguns pontos que até o senhor nem atentava, que foram, vamos dizer, aflorados. De maneira que quero
também ressaltar uma observação que o senhor fez
sobre esse movimento Interno dos tribunais, a falta de
julgamento, que pôs em dia. De qualquer maneira, é
um ponto positivo do seu depoimento, fez com que
pusesse em dia os trabalhos do tribunal, e isso, por
certo, é uma parte que deve ser levada na devida
consideração. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Srs. Senadores, não há mais perguntas a serem feitas ...
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O SR. CARLOS WILSON - Sr. Presidente, eu só
queria uma última pergunta, sei do adiantado da hora.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Pois
não, Senador Carlos Wilson.
O SR. CARLOS WILSON - Mas é porque não
foi feita nenhuma pergunta no sentido de saber se as
contas da gestão do Dr. Mello Porto no Tribunal de
Contas foram aprovadas.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Bem, tem uma, que V. Ex' tomou conhecimento, que
eu fui multado em três mil reais na obra de São João
de Meriti. Fui multado e entrei com recurso porque ali
não foi absolutamente lesão ao Erário, mas tão
somente quanto ao procedimento adotado pela comlssão de obras lá. O secretário da Safi, ao invés de apllcar, ou aplicou o Decreto nO 2.300, quando o procurador achava que ele deveria aplicar a Lei nO 8.666. Mas,
está aquI. Eu queria aquele parecer do procurador.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Não, não
precisa. V. Ex' faz referência e entrega depois.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Onde o procurador diz... São três linhas. Permite-me,
Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Pois não.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Olha o que o Procurador-Geral diz, do Tribunal de
Contas, sobre aquelas manchetes maléficas de que
eu fui alvo: "Ainda que os aditivos em foco tenham
sido pactuados em desacordo com a legislação vigente, entendemos que não é o caso de devolução
dos recursos envolvidos, uma vez que os serviços foram efetivamente prestados e não há menção nos autos acerca de superfaturamento de preços".
Posso deixar aqui, Senador?
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Pode.
Pronto, Senador Carlos Wilson?
O SR. CARLOS WILSON - Não. Depois só
para mostrar que o jornal ...
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Senador, há um toalete aqui? O senhor me permite
usá-lo um instante?
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Claro.
(Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Com a
palavra o Senador Carlos Wilson.
O SR. CARLOS WILSON - Sr. Presidente, é só
para lembrar ao Juiz Mello Porto que as contas de S.
Ex' referentes a 1993 e 1994 não foram ainda analisadas pelo Tribunal de Contas da União. Elas estão
pendentes de análise e, talvez, S. Ex" não tenha conhecimento desse fato, porque eu fiz essa pergunta e
S. Ex' respondeu de uma outra maneira.
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O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Não. Perdoe· me, eminente Senador. . .
O SR. CARLOS WILSON - Com o maior prazero
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Eu
disse que, com referência à multa ...
O SR. CARLOS WILSON - Contas anuais, eu
falei.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Com licença. A multa está em fase de recurso e,
quanto às outras, estão ainda em estudo e julgamento. Eu não disse, absolutamente, que tinha conhecimento de aprovação. As mesmas foram aprovadas,
sim, pela auditoria do tribunal e pelo ex-presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Retorno
a palavra ao Senador...
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Per.mita-me, Presidente, s6 para concluir ...
Perdi o raciocfnio. Eu estava dizendo, então,
que ...
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Que a
auditoria teria emitido parecer ...
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Sim.
V. Ex" me acudiu na hora.
O primeiro tribunal do Pafs a criar uma auditoria
Interna estava sob a minha gestão. Isso está no Diário
Oficial, posso pegar aqui ... O primeiro tribunal do Pafs
a criar uma auditoria foi na minha gestão. Ora, se a
minha Intenção fosse outra, jamais colocaria auditores junto de mim.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) -Isso é relativo.
Com a palavra o nosso relator, Senador Paulo
Souto.
O SR. PAULO SOUTO - Foi multo chocante,
quando trouxemos aqui duas jufzas e a advogada DrA
Lalla, o problema daquelas gravações.
Primeiro vamos logo deixar claro que ninguém
está aqui utilizando-se das gravações para fazer acusações contra o senhor. Isso, preliminarmente, para
não ser confundido.
Agora, todas foram multo graves. O problema
da DrA Lalla ... Quer dizer, o senhor não tem nenhuma
responsabilidade por isso, mas ela não disse que não
era dela. Não posso dizer que tenho certeza, mas estou quase convicto de que as filas são autênllcas.
Mas eu acho que é uma Intimidade muito grande na
gravação, coisa do tipo "o José Maria me deu agora o
restaurante tal". E S. Ex": "Eu não dei nenhum e não
tenho restaurante nenhum".
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Que
restaurante, Ex"? Por favor, é bom dar o nome.
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O SR. PAULO SOUTO - Não. Estou dizendo o
seguinte, porque ...
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Porque aqui n6s estamos falando para muitos...
O SR. PAULO SOUTO - Eu não estou afirmando que o senhor deu ou não. Estou dizendo que o fato
de ela se referir dessa forma, já tendo aquele outro
restaurante, depois a aproximação - eu ouvi aqui algumas passagens que mostram aproximação muito
grande - e depois vem ....
Eu estou querendo chegar ao depoimento da
Nair, que, realmente, foi uma situação extremamente
desagradável aquI. A pergunta que eu quero fazer é a
seguinte. O senhor não está sendo, nesse caso da
Nair... Ninguém está dizendo que o senhor tem nenhuma responsabilidade, mas o senhor, como presidente do tribunal ... A pergunta que eu faço - o senhor
é presidente do tribunal- é a seguinte. Alguém coloca
uma fila em que uma jufza está sendo acusada de dizer o seguinte: "Se chegar para mim e falar assim:
trinta milhões de reais, toma. Por trinta milhões de reais e.u vendo o meu voto. Faço o que eu quiser". Ela.
Não adianta o senhor me dizer aqui ... Não é Isso. Eu
sei que não é o senhor e que o senhor não tem nada
com Isso. Agora, o senhor...
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Eu
não disse nada ainda.
O SR. PAULO SOUTO - Mas é a forma de responder. A forma de responder não é essa. Eu quero
saber o seguinte: o senhor, como presidente do tribunal, não se achou na obrigação de investigar esse
fato? É simplesmente isso: uma jufza classista do seu
tribunal, do tribunal que o senhor dirige, do tribunal
que o senhor preside, é acusada - há uma fita - de
estar dizendo Isso e o senhor não se sentiu, absolutamente, na obrigação de tomar a iniciativa para verificar esse fato, para investigar esse fato? É s6 essa a
pergunta. Não se está dizendo que é o senhor, nem
que o senhor recebeu, nada disso.
O SR, JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Não. Eu não fiz parte dessa comunicação, dessa
gravação. Eu não fiz parte. Mello Porto não fez parte ...
O SR. PAULO SOUTO - Mas o senhor, presidente ...
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Com licença, eu vou concluir, Senador.
O SR. PAULO SOUTO - Não. Eu sei, mas o
senhor ...
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Deixe-me concluir.
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Eu não fui interlocutor, não fiz parte, multo pelo
contrário. Agora, veja bem a data: a data foi julho ou
agosto de 94. Quando Isso veio à baila por meio da
imprensa, procurei incontinente a Dr" Lalla, a Dr"
Nair e a DI'" Ana Teima e perguntei-lhes: V. Ex" confirma essa... Responderam: "Não, Ex". Estou com
meus advogados processando o Individuo Eduardo
Homem de Carvalho. Disse, então: "Mas eu quero um
documento dizendo que a senhora não falou nada que
atinja a minha honra". Todas as três deram.
Ora, se eu não fiz parte da comunicação, a pessoa que - segundo o locutor, Eduardo Homem de
Carvalho - disse que ela disse e está em fase de processo, eu, deixando a presidência ... Não é assunto
meu. Se um juiz disser...
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Não,
Excelência, a pergunta do relator ... É para ajudar V.
Ex' a responder.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebe!) - A pergunta do relator é a seguinte: V. Ex' ficou no tribunal
até dezembro de 94.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - 94.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Isso foi
em julho?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - É.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - V. Ex"
chamou para explicações verbais?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Não. Por escrito. Eu deixei aqui com V. Ex' faz tempo.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebe!) - Não. V.
Ex' abriu alguma sindicância? É essa a pergunta
dele.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Não. Nem poderia abrir. Nem poderia, porque as três
juízas vieram e disseram "estou entrando com um
processo contra esse locutor".
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - V. Ex",
então, entendeu que não deveria abrir sindicância?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - E
ademais entregou a mim um documento dizendo que
jamais proferiu aquelas palavras, que ele era um estelionatário - está lá - e que não tinha nada contra a
minha honra, minha idoneidade de presidente e contra ... Como é que se diz ...
O SR. PAULO SOUTO - Mas ninguém está falando...
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Mas se
não tinha contra o senhor e se a conversa for verda-
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deira, a meu ver, cabia uma sindicância. Aliás, nesse
sentido, eu vou pedir à Secretaria que, por fax, oflcie-se à Unlcamp em caráter urgente para ver se ela
responde o olfcio da gravação...
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - 6tlmo.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - ... mande a perlcla da gravação em atendimento ao oficio
desta Comissão remetido no dia 24 de maio, que teve
resposta dizendo que dentro de trinta dias - esses
trinta dias já se passaram ... Então proceda-se, madlante fax, à expedição desse olfclo.
E V. Ex· pode responder.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Inclusive, Senador, deixa eu responder.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Pode
responder a pergunta.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Inclusive, a juiza adjunta não profere sentença. E ali
está na gravação que ela vendia por trinta milhões de
dólares uma sentença.
O SR. PAULO SOUTO - Não. Não está dizendo
que vendia, não. Ela está dizendo se aparecesse
essa oportunidade ela não la pensar duas vezes.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Então. Com trinta milhões de dólares ...
O SR_ PAULO SOUTO - Não. O problema não
é esse.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Mas
eu estou dizendo que não merece crédito uma gravação ... Tanto é, Senador, que no Inicio aqui dissemos
que essa fita não merece crédito.
O SR_ PAULO SOUTO - Então, V. Ex· considera que essa fita é falsa?
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO Não. Eu vou mostrar o que diz o laudo.
O SR. PAULO SOUTO - Nós já conhecemos
esse laudo.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Já conhecemos esse laudo.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Não
conhecem não; o histórico, não.
O SR. PAULO SOUTO - Conhecemos; é o laudo da Policia do Rio de Janeiro.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Deixe-me dizer o que ele diz. Foram plnçados determinados trechos, ou seja, a pessoa fala durante cinco minutos e ele só pega duas frases. Está aqui o laudo de
transcrição fonográfica. Ninguém me acusa de nada,
nem faço parte disso.
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. O SR. PAULO SOUTO - Ninguém disse que
está acusando V. Ex'.
O SR. JOSÉ MARtA DE MELLO PORTO - Sim,
mas só estou dizendo para esclarecer,
"Dos exames, preliminarmente a perfcia examinou a fita cassete quanto às suas caracterfsticas extrfnsecas, não sendo constatado qualquer tipo de
montagem ou er:nenda à fita, estando esta fntegra,
Procedeu-se, então, à audição de todo o conteúdo
gravado na/lta, para se verificar qualquer tipo de trucagem, tais como supressão ou apagamento de trechos, de forma a ferir seu valor. Retirou-se da fita a tra,
va de segurança" - o perito está dizendo que retirou da
fita a trava de segurança - "de forma a não permitir
que, acidentalmente, pudesse ser omitido ou desgravado, Transcorreram na forma de diálogo, sendo esta
fita editada, gravação de gravações, sendo nftldo, por
vezes, o som caracterfstico de interrupção e reinício
de gravação," Isso é assunto para a perfcia técnica,
Para mim, para minha honra, as três deram documentos que estão aqui; dizendo que jamais....
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Mas a
pergunta não é se elas atingiram a sua honra, V. Ex'
está confundido,
o SR_ JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - V,
Ex's querem saber por que eu não abri?
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Claro. É
só Isso ar. E V. Ex. já disse que não abriu porque elas
disseram Isso. Pronto. Se tem mais alguma a acrescentar, tudo bem. Se não tem...
.
Nobre Senador, V. Ex" tem mais perguntas a fazer?
O SR. PAULO SOUTO - Não, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Quero
lembrar que o Sr. Relator insiste em receber de V. Ex'
_ tal como V. Ex· se comprometeu aqui espontaneamente - a sua declaração de renda. De quantos anos,
Sr. Senador?
.
.. .
O SR. PAULO SOUTO - Dos cinco últimos anos.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO - Com
a permissão de V. Ex", Sr. Senador, vou tentar pegar as
cinco últimas declarações e entregá-Ias a V. Ex".
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Às vezes
V. Ex' não as tem.
O SR. JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO _ Eu
tenho e vou encaminhá-Ias com o maior prazer.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - O Sr.
Relator vai aguardá-Ias..
. Quanto ao mais, cumpre,me apenas fazer algu·
mas considerações: não concordo, por exemplo, com
a afirmativa de que num concurso público, se o contrato.é de risco e.se não há prejufzo para0 Erário público, pode se dispensar a licitação. Positivamente, é
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claro que uma licitação pública obedece a outros requisitos, e não apenas à inexistência de prejufzo 'ao
Erário público. Os atos administrativos obedecem,
por exemplo, ao princípio da moralidade, Exemplificando: uma firma que faz contrato de risco num concurso é praticamente dona não só dos recursos - ela
vai gastar, e até af tudo bem, porque ela visa ao lucro
-, mas também da moral do concurso, da seriedade
desse concurso, Aliás, esse entendimento não é
meu, Há entendimentos de Juristas nesse sentido e,
se for hoje, nem se fala, porque, com uma onda de
desemprego dessas, abrindo-se qualquer concurso
neste Pafs, o lucro não é risco, é absolutamente certo, porque o nível de desemprego é muito grande,
Esse é um esclarecimento que querfamos fazer.
A outra diz respeito à sindicância sobre a propaganda. Querfamos apenas lembrar que houve essa
sindicância, o que não foi negado pelo senhor depoente nem por ninguém. Temos cópia dela aqui, e o Sr.
Ministro Almir Pazzianotto concluiu que aquilo realmente se tratava de propaganda polftica, e por isso
mandava retirar todos os outdoors. Mandava abrir
até inquérito administrativo, que depois não foi aberto, sob a alegação de que os outdoors foram levantados. E dizer que é público e notório que esses outdoors não ficaram só dois dias no Rio de Janeiro, Tenha
paclêncial Ficaram muito tempo a ponto até de o Corregedor do Tribunal Superior do Trabalho ir até lá.
Então, para amanhã, queremos anunciar...
Houve um acordo, pois hoje devfamos ouvir o Dr.
Rommel Parreira Corrêa, Ilustre advogado criminal e
foi advogado criminal do espólio de Washington Nominatol hlás dádÓ i:> adiantado da hora, ele concordou
em ser ouvido amanhã às 17 horas, ficando a nossa
reunião administrativa marcada para o dia 11 de
agosto, quarta-feira, às 11 da manhã.
Nada mais havendo a tratar, damos por encerrada a presente reunião, agradecendo a presença do
eminente magistrado que aqui compareceu para
prestar declarações, na certeza de que lhe foram oferecidas todas as condições para que desse as explicações que julgasse necessárias. Agradeço a presença dos senadores, agradeço a presença dos nossos assessores, dos consultores, da imprensa falada
e escrita, de quem esteja nos ouvindo.
Até amanhã às 17 horas, se Deus quiser, pedindo escusas e dizendo que a reunião de amanhã, por
motivo de força maior, será presidida pelo Senador
Carlos Wilson, nosso Vice-Presidente.
Muito obrigado.
Está encerrada a reunião.
(Levanta-se a reunião às 21 h57min.)
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ATO DO PRIMEIRO~SECRETÁRIO
N~

9, DE 1999

o Primeiro-Secretário do Senado Federal, no uso de suas atribuições e
nos termos do disposto no Ato n° 15, de 1997, da Comissão Diretora,
R E S O L V E:
Art. 1° Ficam designados para integrar as Comissões Permanentes de
Licitação do Senado Federal, a que se referem os incisos I a 111 do art. 11, do Ato da
Comissão Diretora nO 15, de 1997, os servidores relacionados no Anexo I a este Ato.
Art. 2° Os membros efetivos, sem prejuízo da função comissionada da
qual sejam titulares nos respectivos órgãos de origem, ficam sujeitos ao regime de
dedicação exclusiva à respectiva Comissão de Licitação, com atividades complementares
nos Serviços da Subsecretaria de Administração de Compras e Contratações de Serviços.
Parágrafo único. Aos suplentes, quando convocados, aplicam-se o
disposto no caput deste artigo.
Art. 3° As Comissões de Licitação de que trata este Ato serão presididas
pelo primeiro membro indicado na respectiva lista, o qual será substituído, nos eventuais
impedimentos, pelo segundo da mesma lista.
Art. 4° O mandato e a suplência decorrentes destas designações
vigorarão por 01 (um) ano, contado da data de entrada em vigor deste Ato.
Art. 5° As Comissões de Licitação previstas neste Ato poderão realizar
licitações referentes a outros objetos, nos tennos do § 5° do art. 11 do Ato da Comissão
Diretora nO 15, de 1997, com a redação do Ato n° 17, de 1997, dessa mesma Comissão.
Art. 6° As Comissões de Licitação apresentarão semanalmente ao DiretorGeral e ao Primeiro-Secretário cronograma das atividades a serem desenvolvidas.

.~_ _ _ _ _~DlARtODO SENADO FEDERAL
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AI!. 7° Este Ato entra em vigor a partir de 25 de agosto de 1999.

ANEXO I
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO I DO SENADO FEDERAL
PARA AOUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E CONTRATAÇÕES DE SERViÇOS
GERAIS:
Membros Efetivos: Hermanny Lima Samuel de Almeida, matr. nO 3589 ; Celso Antonio
Martins Menezes, ma!r. n° 3054; Gutembergue dos Santos Sobreira Machado, matr. nO
2590; Marcos André de Melo, matr. nO 4233; Marcos José de Campos Lima, matr.
n04605, Hélio Lopes de Azevedo, matr. n° 3639, e como Suplentes: Letícia de Matos
Pereira Teixeira, ma!r. n° 4239; Cristiane Tinoco Mendonça, matr. nO 5134 e Leomar
Dini1:, malr. nO 4234
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 11 DO SENADO FEDERAL
PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERViÇOS DE ENGENHARIA:
Membros Efetivos: Adalberto José Carneiro Filho, matr. nO 4338; Otílio Rodrigues
Santa Cruz, ma!r. nO 4770; Wilson Roberto Theodoro, ma!r. nO 4730; Jorge Luiz André
de Mello, matr. nO 3870; José Tadeu de Amorim, matr. nO 4753, e como Suplente: Maria
das Graças Costa Coelho, malr. n04700; Carmem Lúcia Cruvinel, matr. n° 4857 e Maria
José Silva da Paz, ma!r. n° 3526.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 111 DO SENADO FEDERAL
PARA AOUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES:
Membros Efetivos: Aloysio Novais Teixeira, matr. n° 3727; Luciano Freitas de Oliveira,
ma!r. n° 3245, Francisco das Chagas Bezerra, matr. nO 4771; José Maurício Lima de
Souza, ma!r. n° 2014; Rodrigo Cagiano Barbosa, ma!r. n° 4678, Edgard Benício Rosa,
ma!!'. n° 5050, e corno Suplentes: Ricardo Barbosa, ma!r. nO 31025; Waldo Thomé de
SOUl<1, malr. nO :l0311 e Márcia Regina Teles Barbosa Sé, matr. n° 3276.

Senado Federal, 18 de agosto de 1999.
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Senador CARL~PATRocrNIO
"'e (li tnno-Senretário em exercício da 1a Secretaria
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ATOS DO DIRETOR-GERAL

ATO DO DIRETOR-GERAL
N21.9.U, DE 1999

o

DIRETOR-GERAL DO SENADO FEDERAL, no uso da
atribuição que lhe foi conferida pelo artigo 15 das Disposições Finais da
Resolução n. o 9, de 1997,

RESOLVE dispensar a servidora IRLENE MARTINS PINHEIRO,
matricula 4389, ocupante do cargo efetivo de Técnico Legislativo - Área 2 Especialidade de Processo Legislativo, da Função Comissionada de
Assistente Administrativo, Símbolo FC-05, da Subsecretaria de
Administração de Pessoal, com efeitos financeiros a partir de 23 de julho de
1999, mantendo-a lotada no mesmo Órgão.

Senado Federal, 17 de agosto de 1999.

Diretor-Geral

Agoslo de 1999
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ATO DO DIRETOR-GERAL
N!! 1.944, DE 1999

o

DIRETOR-GERAL DO SENADO FEDERAL, no uso da
atribuição que lhe foi conferida pelo artigo 15 das Disposições Finais da
Resolução n. o 9, de 1997,

RESOLVE dispensar a servidora EVELIN DA SILVA ORTEGA,
matrícula 4408, ocupante do cargo efetivo de Técnico Legislativo - Área 2 Especialidade de Processo Legislativo, da Função Comissionada de
Assistente de Controle de Informação, Símbolo FC-04, da Subsecretaria de
Administração de Pessoal, e designá-Ia para exercer a Função Comissionada
de Assistente Administrativo, Símbolo FC-05, do mesmo Órgão, com efeitos
fmanceiros a partir de 23 de julho de 1999.

Senado Federal, 17 de agosto de 1999.

~JQ
~
GAéI~LhASILVAMA
A

Diretor-Geral

\
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ATO DO DIRETOR-GERAL
N!! 1.945, DE 1999

o

DIRETOR-GERAL DO SENADO FEDERAL, no uso da
atribuição que lhe foi conferida pelo artigo 15 das Disposições Finais da
Resolução n. o 9, de 1997, e tendo em vista o constante no Processo n°
009538/99-2,

RESOLVE dispensar o servidor LUCIANO DE SOUSA DIAS,
matricula 4935, ocupante do cargo efetivo de Técnico Legislativo, da Função
Comissionada de Subchefe de Gabinete, Símbolo FC06, do Gabinete da Primeira
Secretaria, com efeitos financeiros a partir de 02 de junho de 1999.

Senado Federal, 18 de agosto de 1999.

GAC~.kf7 - '- Diretor-GeraI
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ATO DO DIRETOR-GERAL
N!'. 1.946, DE 1999

O DIRETOR-GERAL DO SENADO FEDERAL, no uso da
atribuição que lhe foi conferida pelo artigo 15 das Disposições Finais da
Resolução n.o 9, de 1997, e tendo em vista o constante no Processo nO
012775/99-1,

RESOLVE designar a servidora MARIA HOLLANDA
BARROSO, matricula 2910, ocupante do cargo efetivo de Analista
Legislativo - Área 2 - Especialidade 'de Processo Legislativo, para exercer a
Função Comissionada de Secretário de Gabinete, Símbolo FC-05, do
Gabinete do Senador Bello Parga, com efeitos financeiros a partir de 1I de
agosto de 1999.

Senado Federal, 18 de agosto de 1999.

&~teA
Diretor-Geral
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ATO DO DIRETOR-GERAL
N~ 1.947, DE 1999

o

DIRETOR-GERAL DO SENADO FEDERAL, no uso da
atribuição que lhe foi conferida pelo artigo 15 das Disposições Finais da
Resolução n.o 9, de 1997, e tendo em vista o constante no Processo nO
012920/99-1,

RESOLVE dispensar a servidora
AUREA LUCIA MAlA
QUEIROZ, matrícula 3658, ocupante do cargo efetivo de Analista
Legislativo, da Função Comissionada de Assistente Técnico Industrial,
Símbolo FC-06, da Subsecretaria Industrial, e designá-la para exercer a
Função Comissionada de Assistente Técnico de Gabinete, Símbolo FC-06, do
Gabinete da Senadora Marina Silva, com efeitos financeiros a partir de 12 de
agosto de 1999.

Senado Federal, 18 de agosto de 1999.

r

Diretor-Geral
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ATO DO DIRETOR-GERAL
N~ 1.948, DE 1999

o

DIRETOR-GERAL DO SENADO FEDERAL, no uso da

atribuição que lhe foi conferida pelo artigo 15 das Disposições Finais da
Resolução n.o 9, de 1997, e tendo em vista o constante no Processo nO
012955/99-0,

RESOLVE dispensar o servidor JOSE AUGUSTO COELHO DA
SILVEIRA, matricula 1476, ocupante do cargo efetivo de Analista LegislativoÁrea 2 - Especialidade de Processo Legislativo, da Função Comissionada de
Chefe de Serviço, Símbolo FC-07, do Serviço de Arquivo Histórico da
Subsecretaria de Arquivo, com efeitos financeiros a partir de 13 de agosto de
1999, mantendo-o lotado no mesmo Órgão.

Senado Federal, 18 de agosto de 1999.

GACIEL DA SILVA

Diretor-Geral

lVJ.illl1\.
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ATO DO DIRETOR-GERAL
N2 1.949, DE 1999

O DIRETOR-GERAL DO SENADO FEDERAL, no uso da
atribuição que lhe foi conferida pelo artigo 15 das Disposições Finais da
Resolução n.o 9, de 1997, e tendo em vista o constante no Processo nO
012950/99-8,

RESOLVE designar a servidora ROSA MARIA GONÇALVES
VASCONCELOS, matricula 436, ocupante do cargo efetivo de Técnico de
Informática Legislativa, para exercer a Função Comissionada de Chefe de
Serviço, Símbolo FC-07, do Serviço de Arquivo Histórico da Subsecretaria
de Arquivo, com efeitos fInanceiros a partir de 13 de agosto de 1999.

Senado Federal,

Diretor-Geral

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR
(Eleito em 30-6-1999)

Presidente: (Vago)
Vice-Presidente: (Vago)

Suplentes

Titulares

PMDB
I. Marluce Pinto
2. Gerson Camata

1. Caslido Maldaner
2. Ramez Tebet
3. Nabor Júnior
4. Ney Suassuna
5. Amir Lando

3. (Vago)
4. (Vago)
5. (Vago)

PFL

I José Agripino
2. Carlos Patrocfnlo
3. Djalma Bessa
4. Freitas Neto

i. Geraldo Althoffi.
2. Francelino Pereira
3. Paulo Souto
4. Juvêncio da Fonseca
PSDB

i. Antero Paes de Barros
2. Luzia Toledo
3. Romero Jucá

I. Lúcio Alcântara
2. Osmar Dias
3. José Roberto Arruda
Bloco de Oposição

I. José Eduardo Dutra
2. Manna Silva

I. Lauro Campos
2. Heloisa Helena
3. Jefferson Peres

3. Roberto Satumino

Membro Nato
Romeu Tuma (Corregedor)

SENADO FEDERAL

SECRETARIA - GERAL DA MESA
SUBSECRETARIA DE COMISSÕES
Diretora: CLEIDE MARIA BARBOSA F. CRUZ
Ramais: 3490 - 3491 Fax: 1095

SERVIÇO DE APOIO As COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO
Chefe: LUIZ CLÁUDIO DE BRITO
Ramais: 3511· 3514 Fax: 3606

Secretários:

CRISTINA JUDlTE VICINO (Ramal 4251)
FRANCISCO NAURlDES BARROS (Ramal 3508)
DULCÍDIA FRANCISCA RAMOS (Ramal 3623)

SERVIÇO DE APOIO As COMISSÕES MISTAS
Chefe: SÉRGIO DA FONSECA BRAGA
Ramais: 3507 - 3520 Fax: 3512
Secretários:

JOAQUIM BALDOmO DE B. NETO (Ramal: 4256)
CLEUDES BOAVENTURA NERY (Ramal: 4526)
HAMILTON COSTA DE ALMEIDA (Ramal: 3509)

SERVIÇO DE APOIO As COMISSÕES PERMANENTES
Chefe:
Ramais: 4638 - 3492 Fax: 4573

Secretários:

CAE

- DIRCEU VIEIRA MACHADO FILHO (Ramal: 4605)
- LUIZ GONZAGA DA SILVA FILHO (Ramal: 3516)

CAS

- JOSÉ ROBERTO ASSUNPÇÃO CRUZ (Ramal: 4608)
- EUSABETH GIL BARBOSA VIANNA (Ramal: 3515)

CCJ

- MARIA DE FÁTIMA M. DE OLIVEIRA (Ramal: 4609)
- ALTAIR GONÇALVES SOARES (Ramal: 4609)

CE

- JÚLIO RICARDO BORGES UNHARES (Ramal: 4604)
- PAULO ANTONIO FIGUEIREDO AZEVEDO (Ramal 3498)

CFC . - JOSÉ FRANCISCO B. DE CARVALHO (Ramal: 3935)
- AIRTON DANTAS DE SOUSA (Ramal 3519)
CI

- CELSO ANTONY PARENTE (Ramal: 4607)

CRE

- MARCOS SANTOS PARENTE FILHO (Ramal: 3496)
- MARCOS ANTONIO MORAES PINTO (Ramal 3529)

CONnSSÕESPE~NENTES
(Arts. 72 e 77 RISF)

1) COMISSAO DE ASSUNTOS ECONOMICOS - CAE
Presidente: NEY SUASSUNA
Vlce·Presldente: BELLO PARGA
(27 titulares e 27 suplentes)

PMDB

I

TITULARES
AGNELO ALVES
JOSÉ FOGAÇA
JOSÉ ALENCAR
LUIZ ESTEVÃO
MAGUllO VILELA
GILBERTO MESTRINHO
RAMEZTEBET
NEY SUASSUNA
CARLOS BEZERRA

I

UF

RN
RS
MG
DF
GO
AM
MS
PB
MT

I

Ramais

2461/2467
1207/1607
4018/4621
4064/4065
3149/3150
3104/3106
2221/2227
4345/4346
2291/2297

I

SUPLENTES
1.

GERSON CAMATA
PEDROSIMON
ROBERTO REQUIÂO
ALBERTO SILVA
MARLUCE PINTO
MAURO MIRANDA
WELLlNGTON ROBERTO
AMIRLANDO
JOAO ALBERTO SOUZA

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

I

UF
ES
RS
PR
PI
RR
GO
PB
RO
MA

Ramais

3203/3204
3230/3232
2401/2407
3055/3057
1301/4062
2091/2097
3194/3195
3130/3132
4073/4074

PFL
TITULARES

I

JORGE BORNHAUSEN
FRANCELlNO PEREIRA
EDISON LOBÃO
BELLO PARGA
JONAS PINHEIRO (1)
FREITAS NETO
PAULO SOUTO

I

UF
SC
MG
MA
MA
MT
PI
BA

I

Ramais

4200/4206
2411/2417
2311/2317
3069/3072
2271/2272
2131/2137
3173/3175

1.
2.
3.
4.

••

6.
7.

I

SUPLENTES

UF

I

JOSE AGRIPINO
JOSÉ JORGE
ROMEUTUMA
BERNARDO CABRAL

RN
PE
SP
AM
EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS
TO
GERALDO ALTHOFF
SC
MOZARILDO CAVALCANTI RR

Ramais
2361/2367
3245/3246
2051/2057
2081/2087
4070/4072
2041/2047
1160/1163

PSDB
TITULARES

I

JOSE ROBERTO ARRUDA
ANTERO PAES DE BARROS
LÚDlO COELHO
PAULO HARTUNG
PEDRO PIVA

UF

I

DF
MT
MS
ES
SP

I

Ramais
2011/2017
1248/1348
2381/2387

1.
2.
3.
4.
5.

112917020
2351/2355

I

SUPLENTES
CARLOS WILSON
SÉRGIO MACHADO
LUIZ PONTES
LÚCIO ALCÂNTARA
OSMAR DIAS

UF

I

PE
CE
CE
CE
PR

Ramais
2451/2457
2281/2287
3242/3243
2111/2117
2121/2137

BLOCO DE OPOSIÇAO (PT, PDT, PSB, PPS)
TITULARES

I

EDUARDO SUPLICY • PT
LAURO CAMPOS· PT
JOSÉ EDUARDO DUTRA - PT
ROBERTO SATURNINO - PSB
JEFFERSON PERES· PDT

UF -'
SP
DF
SE
RJ
AM

I

Ramais

1.

3213/3215
2341/2347
2391/2397
4229/4230
2061/2067

I

SUPLENTES
2.
3.
4.
5.

ANTONIO C. VALADARES - PSB

SEBASTIÃO ROCHA - por
ROBERTO FREIRE - PPS
MARINA SILVA - PT
HELOISA HELENA - PT

UF

I

SE
AP
PE
AC
AL

Ramais

2201/2207
2241/2247
2161/2164
2181/2187
3197/3199

PPB
TITULAR
LUIZ OTAVIO

I

UF -'
PA

I

Ramais
3050/4393

SUPLENTE
1.ERNANDES AMORIM

J

UF
RO

..

I

Ramais
2255/2257

(I) Licenças, a partir de 315/1999, nos tennos do art. 43, I, do Regimento Interno e art. 56, lI, da ConstitUiçãO Federal.
Reuniões: Terças-feiras às 10:00 horas
Secretário: Dirceu Vieira Machado Filho
Telefones da Socrelaria: 311-3516/4605

Sala nO 19 - Ala Senador Alexandre Cosia
Telefone da Sala de Reunião: 311-32 55
Fax: 311-4344 - E-mail: dirceu@Senado.gov.br

2) COMISSAO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS
Presidente: OSMAR DIAS
Vice-Presidente: HELOisA HELENA
(29 titulares e 29 suplentes)

PMDB

I

TITULARES
CARLOS BEZERRA
GILVAM BORGES
JOSÉ ALENCAR
LUIZ ESTEVÃO
MAGUITO VILELA
MARLUCE PINTO
PEDRO SIMON
VAGO
VAGO

I

UF
MT
AP
MG
DF
GO
RR
RS

I

Ramais
2291/2297
2151/2157
4018/4621
4064/4065
3149/3150
1301/4062
3230/3232

I

SUPLENTES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

VAGO
JOSÉ SARNEY
MAURO MIRANDA
JADER BARBALHO
JOÃO ALBERTO SOUZA
AMIR LANDO
GILBERTO MESTRINHO
JOSÉ FOGAÇA
VAGO

I

UF
AP
GO
PA
MA
RO
AM
RS

Ramais
3429/3431
2091/2097
2441/2447
4073/4074
3130/3132
3104/3106
1207/1607

PFL
TITULARES

I

JONAS PINHEIRO (1)
JUVÊNCIO DA FONSECA
DJALMA BESSA
GERALDO AL THOFF
MOREIRA MENDES
MARIA DO CARMO ALVES
EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS
MOZARILDO CAVALCANTI

UF

I

MT
MS
BA
SC
RO
SE
TO
RR

I

Ramais
2271/2277
1128/1228
2212/2213
2041/2047
2231/2237
4055/4057
4070/4072
1160/1163

SUPLENTES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
6.

I

EDISON LOB_AO
FREITAS NETO
BERNARDO CABRAL
PAULO SOUTO
JOSÉ AGRIPINO
JORGE BORNHAUSEN
VAGO
VAGO

I

UF

Ramais
2311/2317
2131/2137
2081/2087
3173/3175
2361/2367
4200/4206

MA
PI
AM
BA
RN
SC

PSDB
TITULARES

I

ANTERO PAES DE BARROS
LUIZ PONTES
LÚCIO ALCÃNTARA
OSMAR DIAS
PAULO HARTUNG
ROMEROJUCÁ

UF

I

MT
CE
CE
PR
ES
RR

I

Ramais
1248/1348
3242/3243
2301/2307
2121/2125

SUPLENTES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

112917020
2111/2117

I

UF

I

RJ
ES
SP
DF
Al
PR

ARTUR DA TAVOLA
LUZIA TOLEDO
PEDRO PIVA
JOSÉ ROBERTO ARRUDA
TEOTONIO VILELA FILHO
ÁLVARO DIAS

Ramais

2431/2437
2022/2024
2351/2353
2011/2017
4093/4096
3206/3207

BLOCO DE OPOSIÇAO (PT, PDT, PSB, PPS)
TITULARES

I

GERALDO CANDIDO - PT
MARINA SilVA· PT
SEBASTIÃO ROCHA - PDT
HElOisA HELENA - PT
TIÃO VIANA· PT

UF

I

RJ
AC
AP
AL
AC

I

Ramais
2171/2172
2181/2187
2241/2247
3197/3199
3038/3493

SUPLENTES
1.
2.
3.

4.
5.

I

EMlllA FERNANDES - PDT
LAURO CAMPOS - PT
ROBERTO FREIRE - PPS
JosÉ EDUARDO DUTRA· PT
JEFERSON PERES· PDT

UF

I

RS
DF
PE
SE
AM

Ramais
2331/2337

2341112347
2161/2164
2391/2397
2061/2067

PPB
TITULAR
LEOMAR QUINTANILHA

I

UF
TO

I

Ramais
2071/2077

I

SUPLENTE
ERNANDES AMORIM

I

UF

I

RO

.

Ramais
2251/2257

..

(I) Licenças, a partir de 3/511999, nos lermos do art. 43,1, do Regimento Interno c art. 56, lI, da ConstltUlçao Federal.

Reuniões: Quartas-feiras de 9:00 às II :00 horas (')
Secretário: José Roberto A. Cruz
Telefones da Secrelaria: 311·4608/3515
(') HorirIorle acordo CO!II dt!i~ doCo!~i"de Presi&nles de Co"';~1Ões t Ud=s Putid!rl<»
Horlrio rfjimco:;lIl: Qu.uu.s·fritM As 14.00 bonu

Sala n° 09 - Ala Senador Alexandre Costa
Telefone da Sala de Reuniào: 311·3359
Fax: 311·3652 • E·mai!: jrae@senado.gov.br

SUBCOMISSÃO PERMANENTE PARA ACOMPANHAMENTO E INVESTIGAÇÃO DE CASOS DE
EXPLORAÇÃO DO TRABALHO E PROSTITUIÇÃO INFANTO.JUVENIS

PRESIDENTE: SENADORA MARLUCE PINTO
VICE-PRESIDENTE: SENADORA MARIA DO CARMO ALVES
RELATORA: SENADORA HELoíSA HELENA

SECRETÁRIO: JOSÉ ROBERTO A CRUZ
SALA N' 09 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA
TEL (s) DA SECRETARIA: 311-3515/4608
FAX: 311-3652

E-MAIL: jraC@Senado.gov.br
REUNiÕES: SALA N'I1A - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA
TEL.: DA SALA DE REUNiÕES: 311-3359

3) COMISSAO DE CONSTITUIÇAO, JUSTiÇA E CIDADANIA - CCJ
Presidente: JOSÉ AGRIPINO
Vice·Presidente: RAMEZ TEBET
(23 titulares e 23 suplentes)

PMDB
TITULARES

I

AMIRLANDO
VAGO
IRIS REZENDE
JADER BARBALHO
JOSÉ FOGAÇA
PEDRO SIMON
RAMEZTEBET
ROBERTO REQUIÃO

UF

I

Ramais

RO

3130/3132

GO
PA
RS
RS
MS
PR

2032/2039
2441/2447
1207/1607
3230/3232
2221/2227
2401/2407

I

SUPLENíES
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

I

CARLOS BEZERRA
AGNELO ALVES
GILVAM BORGES
LUIZ ESTEVÃO
NEY SUASSUNA
WELLlNGTON ROBERTO
JOSÉ ALENCAR
VAGO

UF

I

MT
RN
AP
DF
PB
PB
MG

Ramais

2291/2297
2461/2467
2151/2157
4064/4065
4345/4346
3194/3195
4018/4621

PFL
TITULARES

I

BERNARDO CABRAL
JOSÉ AGRIPINO
EDISON LOBÃO
FRANCELlNO PEREIRA
ROMEU TUMA
MARIA DO CARMO ALVES

UF

I

AM
RN
MA
MG
SP
SE

Ramais

I

2081/2087
2361/2367
2311/2317
2411/2417
2051/2057
4055/4057

SUPLENTES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

I

MOREIRA MENDES
DJALMA BESSA
BELLO PARGA
JUVÊNCIO DA FONSECA
JOSÉ JORGE
MOZARILDO CAVALCANTI

UF

I

RO
BA
MA
MS
PE
RR

Ramais
2231/2237
2212/2213
3069/3072
1128/1228
3245/3246
1160/1163

I

PSDB
TITULARES

I

,ALVARO DIAS
CARLOS WILSON
LÚCIO ALCÃNTARA
LUZIA TOLEDO
SÉRGIO MACHADO

UF

I

Ramais

I

3206/3207
2451/2457
2301/2307
2022/2024
2281/2287

PR
PE
CE
ES
CE

SUPLENTES
1.
2.
3.
4.
5.

I

ARTUR DA TAVOLA
PEDROPIVA
LUIZ PONTES
ROMEROJUCA
TEOTÔNIO VILELA FILHO

UF

I

Ramais
2431/2437 •
2351/2353
3242/3243 I
2111/2117
4093/4095

RJ
SP
CE
RR
AL

BLOCO DE OPOSIÇAO (PT, PDT, PSB, PPS)
TITULARES
ANTONIO C. VALADARES - PSB
ROBERTO FREIRE - PPS
JOSÉ EDUARDO DUTRA - PT
JEFFERSON PERES - PDT

I

UF
SE
PE
SE
AM

I

Ramais
2201/2204
2161/2167
2391/2397
2061/2067

I

SUPLENTES
1.
2.
3.
4.

SEBASTIAO ROCHA - PDT
MARINA SILVA - PT
HELOiSA HELENA - PT
EDUARDO SUPLICY - PT

I

UF
AP
AC
AL
SP

I

Ramais
2241/2247
2181/2187
3197/3199
3215/3217

Secretária: Vera Lúcia Lacerda Nunes

Sala n° 03 ~ Ala Senador Alexandre Costa
Telefone da Sala de Reuniào: 311-3541

Telefones da Secretaria: 311-3972/4612

Fax: 311 4315 - E-mail: veranunes@senado.gov.br

Reuniões: Quartas-feiras às 10:30 horas (*)
(0) Hoririode l<:oroorom ddit..n,woo Coligio de f'residmt .. de Comissões e L/dff<S Portid!rio,

tloririortgimenul: Q.wt>.I·frinu!s 1000 boro>

0

4) COMISSAO DE EDUCAÇAO - CE
Presidente: FREITAS NETO
Vice-Presidente: LUZIA TOLEDO
( 27 titulares e 27 suplentes)"

PMDB

I

TITULARES
AMIRLANDO
AGNELO ALVES
GERSON CAMATA
IRIS REZENDE
JOSÉ SARNEY
PEDRO SIMON
ROBERTO REQUIÃO
GILVAM BORGES
VAGO

I

UF

RO
RN
ES
GO
AP
RS
PR
AP

Ramais

T

3130/3132
2461/2487
3203/3204
2032/2039
3430/3431
3230/3232
2401/2407
2151/2157

I

SUPLENTES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

I

UF

MAGUITO VILELA
NEY SUASSUNA
RAMEZTEBET
ALBERTO SILVA
JADER BARBALHO
VAGO
JOSÉ FOGAÇA
VAGO
VAGO

Ramais

GO
PB
MS
PI
PA

3149/3150
4345/4348
2221/2227
3055/3057
2441/2447

RS

1207/1607

PFL
TITULARES

I

HUGO NAPOLEAO
FREITAS NETO
DJALMA BESSA
JOSÉ JORGE
JORGE BORNHAUSEN
EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS
BELLOPARGA

UF

I

I

Ramais

3085/3087
2131/2137
2212//2213
3245/3246
4200/4206
4070/4072
3069/3072

PI
PI
BA
PE
SC
TO
MA

SUPLENTES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

I

GERALDO AL THOFF
FRANCELINO PEREIRA
JONAS PINHEIRO (1)
MOZARILDO CAVALCANTI
ROMEU TUMA
EDISON LOBÃO
MARIA DO CARMO ALVES

UF

I

Ramais

2041/2047
2214/2217
2271/2277
1160/1163
2051/2057
2311/2317
4055/4057

SC
MG
MT
RR
SP
MA
SE

PSDB
TITULARES

I

/"ALVARO DIAS
ARTUR DA TAVOLA
LUZIA TOLEDO
LÚCIO ALCÂNTARA
TEOTÔNIO VILELA FILHO

UF

I

I

Ramais

3206/3207
2431/2437
2022/2024
2301/2307
4093/4095

PR
RJ
ES
CE
AL

SUPLENTES

1.
2.
3.
4.
5.

I

CARLOS WILSON
OSMAR DIAS
PAULO HARTUNG
LÚDIO COELHO
ANTERO PAES DE BARROS

UF

I

Ramais

2451/2457
2121/2125
112917020
2381/2387
1248/1348

PE
PR
ES
MS
MT

BLOCO DE OPOSIÇAO (PT, PDT, PSB, PPS)
TITULARES

I

UF

I

2241/2247
3197/3199
2331/2337
4229/4230
2181/2187

SEBASTIAO ROCHA -PTD
AP
HELOiSA HELENA - PT
AL
EMILIA FERNANDES - PTD
RS
ROBERTO SATURNINO - PSB RJ
MARINA SILVA - PT
AC

LUIZ OTAvIO

SUPLENTES"

1.

GERALDO CANDIDO - PT

2.

ANTONIO C. VALADARES - PSB

3.
4.
5.

LAURO CAMPOS - PT
TIÃO VIANA - PT
JEFFERSON PERES - PDl

I

UF

I

Ramais

2117/2177
2201/2207
2341/2347
3038/3493
2061/2067

RJ
SE
DF
AC
AM

PPB

"

TITULAR

I

Ramais

I

UF
PA

I

Ramais

3050/4393

I

SUPLENTE

1. LEOMAR QUINTANILHA

I

UF
TO

I

Ramais

2071/2077

..

(I) Licenças, a partir de 3/5/1999, nos tennos do art. 43. I, do Regimento Interno e art. 56. lI, da Constituição Federal,

Reuniões: Terças-feiras às 17:00 horas (0)
Secretário: Júlio Ricardo B. Linhares
Telefones da Secretaria: 311-3498/4604
(0) Horário de toCQCdo ((>/lI delibençAo do Co!4io de Pres!~I~ de eom!SlÔe$ e l.Ideres Partld!rios.
lI0riri0regimental:Q.llnw·(eim ls 14;OOhonI

Sala n° 15- Ala Senador Alexandre Cosia
Telefone da Sala de Reunião: 311-3276
FAX: 31/-3121

SUBCOMISSÃO DE RÁDIO E TV
PRESIDENTE:
(09 TITULARES)
TITULARES
AMIR
GERSON CAMATA
PEDROSIMON

ES-3203/04
RS-3230/32

REUNiÕES: SALA N' IS - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA
SECRETÁRIO: JÚLIO RICARDO B. LINHARES
TEL (.) DA SECRETARIA: 311-3498/4604
TEL. DA SALA DE REUNIÃO: 311-3276
FAX: 311-3121

E-MAIL: Jullorlt@senado.gov.br

4.2) - COMISSÁO DE EDUCAÇÁO

SUBCOMISSÃO DO CINEMA BRASILEIRO
PRESIDENTE: SENADOR JOSÉ FOÇAÇA
RELATOR: SENADOR FRANCELINO PEREIRA
(06 TITULARES)
TITULARES

REUNiÕES: 5" FEIRA ÀS 9:00 HORAS
SECRETÁRIO: JÚLIO RICARDO B. LlNHARES
TELEFONES DA SECRETARIA: 311-3498/4604

FAX: 311-3121
E·MAIL: julioric@senado.gov.br

SALA N° 15· ALA SEN. ALEXANDRE COS1
TEL. DA SALA DE REUNIÃO: 311·3276

5)

DE
Presidente:
SARNEY
Vice-Presidente: CARLOS WILSON
titulares e 19

PA
MA
AP
GO
PB
RS

2441/2447
4073/4074
3430/3431
2091/2097
3194/3195

2.
3.
4.
6.
6.

GERSON CAMATA
LUIZ ESTEVÃO
MAGUITO VILELA
MARLUCE PINTO
JOSÉ ALENCAR

ES
DF
GO
RR
MG

3203/3204
4064/4065
3149/3150
1301/4062
4018/4621

ROMEU TUMA
JOSÉ JORGE
MOREIRA MENDES

SP
PE
RO
RR

2051/2057
3245/3246
2231/2237

2.
3.
4.

JOSÉ AGRIPINO
DJALMA BESSA
GERALDO ALTHOFF

RN
BA
SC

2361/2367
221212213
2041/2047

CARLOS WILSON
LÚDIO COELHO
PEDRO PIVA

PE
MS

2451/2457
2381/2387
2351/2353

ROBERTO ARRUDA
ROMEROJUCA
SÉRGIO

DF
RR
CE

2011/2017
2111/2117

EDUARDO SUPLICY - PT
TIÃO VIANA - PT

SP
AC

3215/3217
3038/3493

ROBERTO SATURNINO· PSB
EMILlA FERNANDES· PDT

RJ
RS

4229/4230
2331/2337

BARBALHO
ALBERTO SOUZA
SARNEY
MIRANDA
ROBERTO

2.
3.

Reuniões: Terças-feiras às 17:30 horas (*)
Secretário: Marcos Sanlos Parente Filho
Telefone da Secretaria: 311-3259/3496/4777
,') Jlorúio de kordo ffln ckliballÇJodo Colfglo de Praldcn!tt de C(lmluôes e lideres Partidários.
lIorNio noglmro!.&!: Quinw-ftiru ti IO.OOhofas.

Sala nO 07 - Ala Senador Alexandre Costa
Telefone da Sala de Reuniào: 311-3367
Fax: 311·3546

6)

DE SERViÇOS DE INFRA-ESTRUTURA - CI
Presidente: EMILlA FERNANDES
Vlce·presidente: VAGO
titulares e 23

GERSON CAMATA
MARLUCE PINTO
MAURO MIRANDA
GILVAM BORGES

ES
RR
GO
AP

3203/3204
1301/4062
2091/2097
2151/2152

PAULO SOUTO
MOZARILOO CAVALCANTI
JOSÉ JORGE
JUVêNCIO DA FONSECA

BA
RR
PE
MS

3173/3175
1160/1163
3245/3246
1128/1228

IRIS REZENDE
JOSÉ SARNEY
RAMEZTEBET
ROBERTO REQUIÃO
GILBERTO MESTRINHO
VAGO

GO
AP
MS
PR
AM

4200/4206
3085/3087
4055/4057
4070/4072
2131/2137

IiUGO NA~UI_"',U
MARIA DO CARMO ALVES
EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS

FREITAS NETO

LUIZ PONTES
OSMAR DIAS

3242/3243
2121/2125
2111/2117

2.
3.
4.
5.

ANTERO PAES DE BARROS

LÚDIO COELHO
VAGO
PAULO HARTUNG

2032/2039
3430/3431
2221/2227
2401/2407
3104/3106

MT
MS

1248/1348
2381/2387

ES

1129n020

AC
SE

3038/3493
2391/2397

DE

EMILlA FERNANDES - PDT
GERALDO CÂNDIDO - PT
ROBERTO FREIRE - PPS

RS
RJ
PE

2331/2337
2171/2177
21

Reuniões: Quintas-feiras de 9:00 às II :30 horas (*)
Secretário: Celso Parente
Telefone da Secretaria: 311-4354/4607
(') Hcrlriode Wlfdo COOI dehb(n.;lo do Collgi()<k Presidmle5 de C()mi~l&s e Uda", Putidirios
HorlrioRg;m8lW: T(I'ÇM·(eiw às 14.00 bons

Sala nO 13 - AJa Senador Alexandre Costa
Telefone da Sala de Reunião: 311-3292
Fax: 311-3286

7)

DE

E CONTROLE" CFC

Presidente:
JUCA
Vice-Presidente: ROMEU TU MA

AU'''.'' USOUZA

I M.I>ftLIICI: PINTO

ROBERTO

GERALDO ALTHOFF
ROMEUTUMA
MOREIRA MENDES
AMORIM

JUcA

MA
RR
PB
PB

407314074
1301/4082
4345/4348
3194/3195

SC
SP
RO
RO

2041/2047
2051/2057
2231/2237
2251/2255

CE
RR

3242/3243
2111/2117

2.
3.

IRIS REZENDE
VAGO

GO

2032/2039

2.

FRANCELINO PEREIRA

MG

2411/2417

Secretário: José Francisco B. Carvalho
Telefone da Secretaria: 311-3935/3519
(") Horirio de lICOtdo (ODI deI~ do Co!iglo de Praldcl:uea de ~ e Udtm PUIldMiN.

Telefone da Sala de Reunião: 311-3254
Fax: 311-1060

COMISSÃO PARLAMENTAR CONJUNTA DO MERCOSUL
(Representação Brasileira)
I' SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA - 51 ' LEGISLATURA

IPRESIDENTE DE HONRA: SENADOR JOSE SARNEY

MESA DIRETORA

MEMBROS TITULARES

MEMBROS SUPLENTES

MEMBROS TITULARES

LEGENDA:
• GABINETES LOCALIZADOS NO ANEXO 111
# GABINETES LOCALIZADOS NO ANEXO 11

SUPLENTES

DIÁRIOS DO CONGRESSO NACIONAL
PREÇO DE ASSINATURA
SEMESTRAL
Assinatura OCO ou OSF slo porte
Porte de Correio
Assinatura OCO ou OSF do porte (cada)
Valor do número avulso
Porte avulso

R$ 31,00
R$ 96,60
R$ 127,60
R$ 0,30
R$ 0,80

DIÁRIOS DO CONGRESSO NACIONAL
PREÇO DE ASSINATURA
ANUAL
Assinatura OCO ou OSF slo porte
Porte de Correio
Assinatura OCO ou OSF do porte (cada)
Valor do número avulso
Porte avulso

=

R$ 62,00
R$ 193,20
R$ 255,20
R$ 0,30
R$ 0,80

ug 020002
gestão 02902

=

Os pedidos deverão ser acompanhados de Nota de Empenho. Ordem de Pagamento
pela Caixa Econômica Federal - Agência 1386-2 PAB SEEP. conta n° 920001-2. Banco cio
Brasil. Agência 3602-1. conta nO 170500-8. ou recibo de depósito via FAX (061) 224-5450. a
favor do FUNSEEP, indicando a assinatura pretendida. confonne tabela de códigos
indentificadores abaixo discriminado:
02000202902001-3 02000202902002-1 02000202902003-X 02000202902004-8 02000202902005-6 020002029020064 02000202902007 -2 -

Subsecretaria de Edições Técnicas
Assinaturas de Diários
Venda de Editais
Orçamento/Cobrança
Venda de Aparas de Papel
Alienação de Bens (leilão)
Secretaria Especial de Editoração e Publicações

SECRETARII\ ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES
PRAÇA DOS TRES PODERES S/N° - BRASILlA - DF - CEP 70165-900
CGC 00,530.279/000549
. ,.
Obs.: Não será recebido cheque via carta para efetivar assinaturas dos DCN.
Maiores infonnaçôes pelos telefones (061) 311-3812 e (061) 311-3803, Serviço de
Administração Econômica-Financeira/Controle de Assinaturas, com José Leite, Ivanir Ouarit)
Mourão ou Solange Viana Cavalcante.

SENADO
FEDERAL

SECRETARIA
ESPECIAL
DE EDITORAÇÃO
E PUBLlCAÇOES

EDiÇÃO DE HOJE: 1040 PÁGINAS

