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gresso no PST. .
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cando a sua filiação ao PTB e seu desligamento no
PST. ..

- Do Senhor Deputado Mário de Oliveira,
comunicando o seu desligamento do PMDB e
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deu Mudalen, Presidente da Comissão de Finanças mod~lada, co~ fln~ e~cluslvamente edu~atlvos,
e Tributação, encaminhando o PL nO 3.194-A/00, na cidade de Hidrolandla, Estado do Ceara. ......... 47816
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solicitando a publicação do Diário Oficial da
União e no Diário da Câmara dos Deputados do
PL n° 4.944/01. 47810
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nas d~iculdades financeiras enfrentadas pelos pos
tos de gasolina. Urgente regularização, pelo Gover-
no Federal, do uso do cartão de crédito no País. 47854
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ANDRÉ BENASSI (PSDB - SP) - Comemo
ração do 50° aniversário de sacerdócio e dos 25
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V- Ordem do Dia
PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Votação de

requerimento de urgência para tramitação do Pro-
jeto de Lei nO 5.178, de 2001, que denomina "Aero-
porto do Cacau Escritor Jorge Amado" o aeroporto
localizado na cidade de Ilhéus, Estado da Bahia..... 47901

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP). 47902

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados WALTER
PINHEIRO (PT - BA), CELSO RUSSOMANNO
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(PPB - SP), ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP) .

PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Aprovação
do requerimento ..

Retorno da matéria à pauta, oportunamente.

PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Votação do
Recurso nO 178-A, de 1997, que recorre, na forma
do art. 137, § 2°, do Regimento Interno, da decisão
da Presidência de devolução do Projeto de Lei nO
3.282, de 1997 .

Usou da palavra para orientação da respecti
va bancada o Sr. Deputado CELSO
RUSSOMANNO (PPB - SP) ..

PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Aprovação
do recurso .

PRESIDENTE (Enio Bacci) - Discussão,
em turno único, do Projeto de Lei n° 3.524-B, de
2000, que dispõe sobre a qualificação dos ór
gãos e das entidades do Ministério da Defesa
como Centros de Prestação de Serviços - CPS e
dá outras providências .

PRESIDENTE (Enio Bacci) - Votação e
aprovação de requerimento de retirada do projeto
de pauta ..

PRESIDENTE (Enio Bacci) - Discussão, em
turno único, do Projeto de Lei nO 1.733-B, de 1996,
que dá nova redação ao art. 392 da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°
5.452, de 1° de maio de 1943 ..

Usou da palavra para proferir parecer ao pro
jeto, em substituição à Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, o Sr. Deputado
PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP) .

PRESIDENTE (Enio Bacci) - Encerramento
da discussão .

Existência de Emenda ao projeto ..

Usou da palavra para proferir parecer à
emenda de plenário, em substituição à Comissão
de Seguridade Social e Famma, o Sr. Deputado
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB - SP) .....

Usou da palavra para proferir parecer à
emenda de plenário, em substituição à Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço Público, o
Sr. Deputado FERNANDO FERRO (PT - PE) .

Usou da palavra para proferir parecer à
emenda de plenário, em substituição à Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, o Sr. De-
putado PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP) .

PRESIDENTE (Enio Bacci) - Votação e
aprovação do substitutivo adotado pela Comissão
de Seguridade Social e Família .

Declaração de prejudicialidade do projeto ini-
ciai, e dos apensados .
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PRESIDENTE (Enio Bacci) - Votação e reje-
ição da emenda de plenário ..

PRESIDENTE (Enio Bacci) - Votação e
aprovação da redação final .

Encaminhamento da matéria ao Senado Fe-
deral. ..

Usou da palavra pela ordem a Sr' Deputada
JANDIRA FEGHALI (Bloco/PCdoB - RJ) ..

PRESIDENTE (Enio Bacci) - Discussão,
em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo
n° 895-A, de 2001, que aprova solicitação de fa
zer declaração facultativa prevista no art. 14 da
Convenção Internacional sobre a eliminação de
todas as formas de discriminação racial, reco
nhecendo a competência do comitê sobre a eli
minação da discriminação racial para receber e
analisar denúncias de violações dos direitos hu-
manos cobertos na convenção .

PRESIDENTE (Enio Bacci) - Encerramento
da discussão .

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado WALTER PINHEIRO (PT -
BA) .

PRESIDENTE (Enio Bacci) - Votação e
aprovação da emenda da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Redação. .. ..

Aprovação do projeto e da redação final. ..

Encaminhamento da matéria ao Senado Fe-
deral. .

PRESIDENTE (Enio Bacci) - Discussão, em
turno único. do Projeto de Decreto Legislativo nO
952-A, de 2001, que aprova o texto dos atos finais
da Conferência de Plenipotenciário-adicional, Min
neapolis, 1998, que alteram a Constituição e a
Convenção da UIT. ..

PRESIDENTE (Enio Bacci) - Encerramento
da discussão .

PRESIDENTE (Enio Bacci) - Votação e
aprovação da emenda da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Redação. .. ..

Aprovação do projeto e da redação final. .

Encaminhamento da matéria ao Senado
Federal. ..

Apresentação de proposições: PAULO
GOUVÊA, RUBENS BUENO E RÉGIS
CAVALCANTE, MÁRIO ASSAD JÚNIOR, MARCOS
CINTRA E INOCÊNCIO OLIVEIRA, WELLlNGTON
DIAS, WALTER PINHEIRO, MIRO TEIXEIRA ..

WELlNTON FAGUNDES (PL - MT. Pela or
dem.) - Nota "Um ato de violência inaceitável",
publicada na imprensa da cidade de Rondonópo
lis, Estado do Mato Grosso, sobre a luta dos índi-
os terenas pela posse de terra ..
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47923
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EXPEDITO JÚNIOR (PSDB - RO. Pela or
dem.) - Transcurso do Dia do Idoso - 27 de se-
tembro .

SALOMÃO GURGEL (Bloco/PDT - RN.
Pela ordem.) - Visita, à Casa, de delegação de
parlamentares da Rússia ..

REINALDO GRIPP (Bloco/PL - RJ. Pela
ordem.) - Considerações sobre os atentados ter
roristas ocorridos nos Estados Unidos da Améri
ca e seus desdobramentos. Necessidade de ado
ção, pelo Brasil, de posicionamento equilibrado
sobre o assunto .

ORLANDO FANTAZZINI (PT - SP. Pela or
dem.) - Representação ao Ministério Público de
Guarulhos, Estado de São Paulo, contra a prisão
irregular de adolescentes no distrito policial da lo-
calidade .

DR. HELENO (PSDB - RJ. Pela ordem.) 
Elogio ao Governo Federal pela criação de
transporte escolar gratuito para estudantes
carentes da zona rural do Estado do Rio de
Janeiro. Aplausos ao general Alberto Men
des Cardoso, Ministro-Chefe do Gabinete
de Segurança Institucional, pela implanta
ção do plano de prevenção à violência no
País .

FERNANDO FERRO (PT - PE. Pela or
dem.) - Elogio ao engenheiro José Arthur Padi
lha pelos trabalhos desenvolvidos para recupera
ção de microbacias no semi-árido nordestino.......

DR. HÉLIO (PDT - SP. Pela ordem.) 
Aprovação, pela Casa. do Código de Ética e
Decoro Parlamentar. Apoio à adoção de meca
nismos jurídicos para celeridade no ressarci
mento aos cofres públicos de verbas desvia-
das ..

CARLlTO MERSS (PT - SC. Pela ordem.) HÉLIO COSTA (PMDB - MG. Pela ordem.)
- Transcurso do Dia da Microempresa - 5 de ou- - Apelo aos Parlamentares para não-participa-
tubro....................................................................... 47922 ção em pesquisa promovida nas dependências

da Casa sobre acerto da coligação do Partido do
Movimento Democrático Brasileiro com partidos
da base governista ..

VI - Encerramento
3 - ATOS DO PRESIDENTE

a) Apostila: Ardrey Salviano Sampaio,
Cláudia Luiza Silva da Cunha, Fabrícia Soares
Lima .

b) Dispensa: Adsan Jackeline Vianna
Stemler, José Ricardo Teixeira Alves, Roberto
Reis Stefanelli, Vera Maria Batista Ramos ..

c) Nomeação: Dalva Maria de Andrade,
Silvainy Rodrigues da Silva Moraes, Wilson Fra-
ga Alegretti. .

d) Designação por acesso: Frederico Sil
veira dos Santos, Iram de Jesus Alves Viegas,
José Ricardo Teixeira Alves, Maria Clara Álvares
Correa Dias, Rejane Souza de Oliveira, Roberto
Reis Stefanelli, Vera Maria Batista Ramos ..

e) Designação: Edna Maria Gloria Dias
Teixeira e Carlos Alberto Domingues Siqueira,
Rodrigo Póvoa Braule Pinto ..

COMISSÕES

4 - ATA DA COMISSÃO

a) Comissão de Economia, Indústria e Co
mércio - Subcomissão Permanente de Turismo,
7" Reunião (Ordinária), em 18-9-01 e 8" Reunião
(Ordinária), em 4-10-01 .

b) Comissão Especial destinada proferir
parecer ao PL n° 222-AlOO( Iluminação Pública),
*9" Reunião, em 19-9-01 ..

*Atas com notas taquigráficas
5 - PARECERES - Projetos de Lei nOs

3.558-8/00, 4.162-B/01; Projetos de Decreto Legis
lativo, nOs 862-Al01, 965-A/01, 1.025-Al01,
1.027-Al01, 1.029-Al01, 1.030-Al01, 1.042-Al01,
1.058-Al01 1.061 -AlO1, 1.081-Al01 e 1.083-Al01 .

6 - DESIGNAÇÃO

a) Comissão de Trabalho, de Administração
e Serviço Público em 4-10-01 ..

7- MESA
8 - LíDERES E VICE-LíDERES
9 - DEPUTADOS EM EXERCíCIO
10 - COMISSÕES

GILMAR MACHADO (PT - MG. Pela or
dem.) - Congratulações às entidades organiza
doras da 2" Marcha Nacional em Defesa e Pro-
moção da Educação Pública .

SERAFIM VENZON (Bloco/PDT - SC.
Pela ordem.) - Apresentação de emenda à
proposta de fixação do número de emendas
de bancada .

PRESIDENTE (Enio Bacci) - Recebimento
da emenda do Deputado Serafim Venzon. 47928
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Ata da 191 a Sessão, Solene Matutina,
em 4 de outubro de 2001

Presidência dos Srs.: Severino Cavalcanti, 10 Secretário;
Ivan Paixão e Fernando Ferro, § 2 0 do artigo 18 do Regimento Interno

I - ABERTURA DA SESSÃO
(Às 10 horas e 12 minutos)

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

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

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

11 - LEITURA DA ATA

O SR. IVAN PAIXÃO, servindo como 20 Secre
tário, procede à leitura da ata da sessão antecedente,
a qual é, sem observações, aprovada.

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

O SR. EUNíCIO OLIVEIRA, servindo como 10
Secretário, procede à leitura do seguinte.

111 - EXPEDIENTE

Do Poder Executivo, nos seguintes termos:

MENSAGEM N° 1.060

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 61 da Constituição Fede

ral, submeto à elevada deliberação de Vossas Exce
lências o texto do projeto de lei que "Institui mecanis
mo de financiamento para o Programa de Ciência e
Tecnologia para o Agronegócio, para o Programa de
Fomento à Pesquisa em Saúde, para o Programa Bio
tecnologia e Recursos Genéticos - GENOMA, para o
Programa de Ciência e Tecnologia para o Setor Aero
náutico, e para o Programa de Inovação para a Com
petitividade, e dá outras providências".

Brasília, 3 de outubro de 2001. - Fernando
Henrique Cardoso.

MENSAGEM N° 1.061

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do § 1° do art. 64 da Constituição

Federal, submeto à elevada deliberação de Vossas
Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos
do Senhor Ministro de Estado do Trabalho Emprego, o
texto do projeto de lei que "Altera dispositivo da Con
solidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decre
to-Lei nO 5.452, de 1° de maio de 1943".

Brasília, 3 de outubro de 2001. - Fernando
Henrique Cardoso.

MENSAGEM N° 1.063

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com

o § 3° do art. 223, da Const~uição Federal, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, o ato constante do Decreto de 19
de setembro de 2001 , que "Outorga concessão à enti
dade que menciona, para explorar serviço de radiodifu
são, e dá outras providências", referente à Rádio o Guri
AMUda., na cidade de Balneário Camboriú-SC.

Brasília, 3 de outubro de 2001. - Fernando
Henrique Cardoso.

Do Sr. Senador Carlos Wilson, Primeiro-Se
cretário, do Senado Federal, nos seguintes termos:

Ofício n° 1.259(SF)

Brasília, 3 de outubro de 2001

A Sua Excelência Ssenhor
Deputado Severino Cavalcanti
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados

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

submetido à revisão da Câmara dos Deputados, nos
termos do art. 65 da Constituição Federal, o Projeto
de Lei do Senado n° 196, de 1995, constante dos au
tógrafos em anexo, que "concede anistia a dirigentes
ou representantes sindicais e trabalhadores punidos
por participação em movimente reivindicatório".

Atenciosamente, - Senador Carlos Wilson,
Primeiro-secretário.

PROJETO DE LEI N° 5.486/01

Concede anistia a dirigentes ou re
presentantes sindicais e trabalhadores
punidos por participação em movimento
reivindicatório.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Éconcedida anistia a dirigentes ou repre

sentantes sindicais e trabalhadores integrantes da
categoria dos trabalhadores na indústria de extração,
exploração, estocagem, transferência, perfuração,
destilação, produção e refinação de petróleo e seus
derivados, gás natural e outros similares da indústria
petroquímica, química e de plásticos e afins, que no



Outubro de 2001 DIÁRIO DA CÀMARA DOS DEPUTADOS Sexta-Feira 5 47799

período compreendido entre 10 de setembro de 1994 disciplinar e, aos demitidos, a reintegração ao empre-
e a data da publicação desta lei, sofreram punições go com todos os direitos.
em virtude de participação em movimento reivindica- Art. 20 Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
tório ou contra modalidade de exercício do mandato blicação.
ou representação do direito de greve, assegurado o Senado Federal, 3 de outubro 2001. Senador
pagamento dos salários no período da suspensão Ramez Tebel, Presidente do Senado Federal.

Sf PLS 00196/1995 de 22/06/1995

Autor

Ementa

Indexação

DespachO Iniciai

Localização atual

Última Ação

Tramitações

SENADOR - JOSé EDUARDO DUTRA

CONCEDE ANISTIA A DIRIGENTES OU REPRESENTANTES SINDICAIS E TRABALHADORES PUNIDOS
POR PARTICIPAÇÃO EM MOVIMENTO REIVINDICATORIO.

FIXAÇAo, CRITERIOS, CONCESSÃO, ANISTIA, DIRIGENTE SINDICAL. REPRESENTANTE. SINDICATO,
TRABALHADOR. PUNIÇÃO, PARTICIPAÇÃO, REIVINDICAÇÃO, PERIODO. DATA.

Sf CCJ COMISSÃO CONsmUIÇÃO E JUSTIÇA
SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE

Sf PLS 00196/1995
Data: 27/09/2QOl
Local: ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Situação: APROVADO O SUBSTITVTIVO
Texto: Aprovado o Substitutivo. em turno suplementar, sem prejuízo da emenda. Rejeitada a Emenda
na l-PLEN, de parecer contrário. À Câmara dos Deputados. À SSEXP.

InY8rter.ordel!açaº-~mitªWjl~lll.-ª.s,çe..ooMt!l)

Sf PLS 00196/1995

03/10/2001 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
Recebido neste órgão devidamente assinado.

27/09/2001 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
Recebido neste órgão às 17:30 hs. Encaminhados expedientes à SGM
para coll1er assinaturas.

27/09/2001 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA UO
SENADO
Procedida a revisão dos autógrafos de fls. 94. À Subsecretaria de
Expediente.

27/09/2001 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
À SSCLSf pllra revlsl!o dos aut6grafos (fls. 94).

27/09/2001 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
Recebido neste órgão às 13:15 hs.

27/09/2001 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA, PLENÁRIO
Situação: APROVADO O suasmunvo
Aprovado o Substitutivo. em turno suplementar, sem prejuizo da emenda.
Rejeitada Il Emenda na 1-PLEN, de parecer contrlÍrio. À Câmara dos
Deputados. ASSEXP.

PublicaçAo em 26/09/2001 no DSF páginas: 23092 ( Ver diário)

25/0912001 SSCLSf - 5UB5EC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO
Situação: INCLUIDO EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO DELIBERATIVA
Incluído em Ordem do Dia da sessllo deliberativa ordinária de
27.09.2001. Votação, em turno suplementar.

24/09/2001 SSClSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO
Agendado para o dia 27/09/2001. (04 dias)

18/09/2001 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO
Situac;llo: AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA
Aguardando inclusão em Ordem do Dia.

17/09/2001 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
leitura do Parecer na 1012/2001-CO, Relator Senador Roberto Requião,
concluído pela rejeição da Emendll na 1-PLEN. oferecida ao substltutlvo. A
SSCLSF.
Publicação em 18/09/2001 no DSf páginas: 22152 ( Ver diário)

14/09/2001 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LE:GISLATIVA DO
SENADO
Situação: AGUARDANDO LEITURA PARECER (ES)
Aguardando leitura do Parecer dll CO sobre a emenda na 1, de Plenário.

12/09/2001 CO - Comissão de Constituiçllo. Justiça e Cidadania
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12/09/2001 CO - Comissão de Constltuiçã0L Justiça e Cidadania
Situação: APROVADO PARECER NA COMISSAO
Reunida a Comissão, é aprovado o relatôrlo do Senador Roberto Requião,
que passa a constituir Parecer da CO, pela rejeição da Emenda nO 1 •
PLEN. À SSCLSF.

31/06/2001 CO - Comlss3o de ConstituiçM, Justiça e Cidadania
Situação: PRONTO PARA A PAUTA NA COMISSÃO
Devolvido pelo Senador Romero Jucá. Matéria pronta para a Pauta na
Comissão.

26/06/2001 CO - Comissâo de Constituição, Justiça e Cidadania
SitUaç8o: PEDIDO DE VISTA CONCEDIDO
Em ReuniàQ Extraordinária realizada nesta data, é lido pelo Senador
Roberto Freire o relatório do Senador Roberto Requião. A Presidência
concede vista ao Senador Romero Jucá, nos termos regimentais. Ao
Gabinete do Senador Romero Jucá.

26/04/2001 CO - Comisslio de Constituição, Justiça e Cidadania
Situação: PRONTO PARA A PAUTA NA COMISSÃO
Recebido o relatório (anexo às fls. 91) do Senador Roberto Requião.
Matéria pronta para a Pauta na Comissão.

19/04/2001 CO - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Ao Gabinete do Senador Roberto Requião. para relatar li Emenda nO 1·
PLEN.

18/04/2001 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Encerrada a discusslio, após usarem da palavra os Srs. José Eduardo
Dutra e Romero Jucá. leitura da Emenda nO 1-Plen, subscrita pelo Sr.
Romem Jucá. A matéria retorna ~ CO para exame da emenda lida. À
CO.

Publicação em 19/04/2001 no DSF páginas: 6569·6571 : Ver diário)

09/04/2001 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA 00
SENADO
SltuaçJ!o: INClUIDO EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO DEUBERATlVA
Incluído em Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária de
18.04.2001. DlscussAo, em turno suplementar.

04/04/2001 SSCLSF • SUBSEC. COOR.DENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO
Situação: AGENDADO PARA ORDEM DO DIA
Agendado para a sessão deliberativa ordinária de 16.4.2001. (15 d)

03/04/2001 S5CLSF - SUBSEC. COOR.DENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO
Situação: AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO OJA
Aguardanoo im:lusão em Ordem cio Dia.

03/04/2001 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Leitura do Parecer nO 121, de 2001, da Comissão Diretora, Relator Seno
Edison lobão, oferecendo a Redação do vencido, para o turno
suplementar, do Substitutivo ao projeto. À SSCLSF.

Publicação em 04/04/2001 no DSF páginas: 4949 ( Ver diário)

03/0412001 SGM - SECRETARIA GERAL DA MESA
Encaminhado ao Plenário.

29/03/2001 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PlENARIO
SltuaçJ!o: APROVADO O SUBSTITUTIVO
Anunciada a matéria. Usam da palavra no encaminhamento da votação os
5rs. José Eduardo Dutra, Roberto RequiAo. Renan Calheiros e Luiz Otávio.
A seguir é lido e aprovado o Requerimento nO 163/2001, do Sr. Roberto
Requião, de destaque pClra votação em separado, do art. JO do
Substitutivo da CO. Aprovada a Emenda na l-CO (Substitutivo), rica
prejudicado o projeto. Rejeitado o art. 30 destacado, para adequação ao
art. 90 da lei Complementar 95/98, será suprimido do texto do
Substitutivo Ill?rovCldo. À COIR para redigir o vencido para o turno
suplementar. A SGM.
Publicação em 30/03/2001 no DSF páginas: 4446 - 4449 ( Ver diário:
27/03/2001 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO
Situaçiio: INCLUIDO EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO OEUBERATlVA
Incluído em Ordem do Dia da sessllo deliberativa ordinária de 29.3.2001,
nos termos do Recurso nO 13, de 1995. Votação, em turno único.

09/03/2001 SSCLSf - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO
Situação: AGENDADO PARA ORDEM DO DIA
Agendado para a sessão deliberativa ordinária de 29.03.2001. (21 d)

05/12/2000 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO
Recebido neste órgão em 5.12.2000.

26/11/2000 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO

Outubro de 2001
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Ao Gabinete do Senador Eduardo SuplicV, conforme solicitação contida no
Oficio nO 541/2000, dilQuele Gabinete.

09/02/2000 SSCLSF • SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO
Situação: AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA
Aguardando inclusllo em Ordem do Dia.

26/06/1997 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO
Situação: AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA
JUNTADA COPIA DO OFIaO 582, DO PRESIDENTE DA CAMARA DOS
DEPUTADOS, ENCAMINHANDO MANIFESTAÇÕES DA ICEM - FEDERAÇÃO
INTERNAOONAL DE SINDICATOS DE TRABALHADORES DE QUIMICA,
ENERGIA, MINAS E INDUSTRIAS DIVERSAS, REFERENTES A MATERIA.

05/05/1997 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
COMUNICAÇÃO PRESIDENaA RECEBIMENTO DO AV. 109, Dl: 1997, DO
MINISTRO DAS MINAS E ENERGIA, ENCAMINHANDO AS INFORMAÇÕES
FORNECIDAS PELA PETROBRAS, EM RESPOSTA AOS QUESITOS
CONSTANTES DO RQ. 131, DEVENDO A MATERIA SER INCLUIDA EM
ORDEM DO DIA OPORTUNAMENTE. DSF 06 05 PAG 9029.

02/05/1997 SGM - SECRETARIA GERAL DA MESA
REMESSA OF. SF 454, AO REQUERENTE, SEN JOSE EDUARDO DUTRA,
COM COPIA DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO MINISTRO.

02/05/1997 SGM - SECRETARIA GERAL DA MESA
ANEXEI O ORIGINAL DO AV. 109, DE 22.04.97, DO MINISTRO DE MINAS
E ENERGIA, ENCAMINHANDO INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELA
PETROLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS, POR INTERMEDIO DO
EXPEDIENTE GAPRE-188/97, DE 04.04.97, A FIM DE INSTRUIR A
TRAMITAÇÃO DA MATERIA.

14/0311997 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
A SSCLS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO.

26/02/1997 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
REMESSA OF. SF 179, AO MINISTRO DE MINAS E ENERGIA,
SOLIaTANDO INFORMAÇÕES.

20/02/1997 ATA-PLEN • SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
LEITURA E APROVAÇÃO DO RQ. 131, DO SEN JOSE EDUARDO DUTRA,
SOLICITANDO O ADIAMENTO DA VOTAÇÃO, A FIM DE QUE SEJAM
SOLICITADAS A PETROBRAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. DSF 21
02 PAG 4184.

20/02/1997 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
INCLUSÃO ORDEM DO DIA VOTAÇÃO TURNO UNICO (RECURSO 013, DE
1995).

06/01/1997 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO
A MATERIA CONSTARA DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO DELEBlRATlVA
ORDINARIA DE 19 DE FEVEREIRO DE 1997.

12/12/1996 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
APRECIAÇÃO SOBRESTADA FALTA QUORUM PARA O PROSSEGUIMENTO
DA SESSÃO.

12/12/1996 ATA-PLEN • SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
INCLUSÃO ORDEM DO DIA VOTAÇÃO TURNO UNICO (RECURSO 013, DE
1996).

03/12/1996 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
LEITURA E APROVAÇÃO DO RQ. 1144, DO SEN JOSE EDUARDO DUTRA,
SOLICITANDO O ADIAMENTO DA VOTAÇÃO DA MATERIA, A FIM DE SER
FEITA NA SESSÃO DO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 1996. DSF 0412 PAG
19558.

03/12/1996 ATA-PLEN • SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
INCLUSÃO ORDEM DO DIA VOTAÇÃO TURNO UNICO (RECURSO 013, DE
1995).

28/11/1996 SSCLSF • 5UB5EC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO
AGENDADO PARA O DIA 03 DE DEZEMBRO DE 1996.

28/11/1996 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
DISCUSSÃO ENCERRADA, FICANDO A VOTAÇÃO ADIADA FALTA QUORUM.
DSF 29 11 PAG 19323.

28/11/1996 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
E LIDO E PREJUDICADO POR FALTA DE QUORUM, O RQ. 1131, DO SEN
lOSE EDUARDO DUTRA, SOLICITANDO O ADIAMENTO DA DISCUSSÃO DA
MATERIA.

28/11/1996 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
INCLUSÃO ORDEM DO DIA DISCUSSÃO TURNO UNICO (RECURSO 013,
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INCLUSÃO ORDEM DO DIA DISCUSSÃO TURNO UNICO (RECURSO 013,
DE 1996).

21/1111996 ATA-PLEN • SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
1100 LEITURA EAPROVAÇÃO DO RQ. 1088, DO SEN JOSE EDUARDO
DVTRA, SOUCITANOO OADIAMENTO DA DISQJSSÃO DA MATERIA, A
FIM DE SER FEITA NA SESSÃO DO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 1996. DSF
22 11 PAG 18756.

21/11/1996 ATA·PLEN • SUBSECRETARIA DE ATA· PLENÁRIO
1100 INQ.USÃO ORDEM DO DlUA OISQJSSÃO TURNO UNICa.

05/11/1996 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO
AGENDADO PARA ODIA 21 DE NOVEMBRO DE 1996.

23/02/1996 ATA-PLEN· SUBSECRETARIA DE ATA, PLENÁRIO
COMUNICAÇÃO PRESIDENCIA TERMINO PRAZO SEM APRESENTAÇÃO DE
EMENDAS, DEVENDO AMATERIA SER INCLUIOA EM ORDEM DO DIA
OPORTUNAMENTE, DSF 24 02 PAG 2140.

12/12/1995 ATA-PLEN . SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
COMUNICAÇÃO PRESIDENCIA RECEBIMENTO DO RECURSO 013,
INTERPOSTO NO PRAZO REGIMENTAL, NO SEtrnDO DE QUE OPROJETO
SEJA SUBMETIDO AO PLENARIO, SENDO ABERTO OPRAZO DE 05
(ONCO) DIAS UTEIS PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS, NOS TERMOS
00 ART. 235, U, 'C', DO REGIMENTO INTERNO. DSF 13 12 PAG 5540.

04/12/1995 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA· PLENÁRIO
COMUNICAÇÃO PRESIDENCIA RECEBIMENTO DO OF. 073, DO
PRESIDENTE DA CO, COMUNICANDO AAPROVAÇÃO DO PROJETO,
SENDO ABERTO OPRAZO DE 05 (ONCO) DIAS UTEIS PARA
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO, POR UM DECIMO DA COMPOSIÇÃO DA
OOA, PARA QUE A MATERlA SEJA APREOADA PELO PLENARIQ. DSf 05
12 PAG4693.

04/12/1995 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
LEITURA PARECER 829 • CO. DSF 0512 PAG 4650.

29/11/1995 CO - COMISSÃO CONSTITUIÇÃO EJUSTIÇA
INCLUIDA EM VOTAÇÃO, SEM EMENDAS PARA OTURNO SUPLEMENTAR,
AMATERIA ECONSIDERADA APROVADA,

22/11/1995 CO, COMISSÃO CONSTITUIÇÃO EJUSTIÇA
ArlEXADO PARECER DA COMISSÃO PELA APROVAÇÃO DA MATERIA, EM
PRI>'1EIRO TURNO, NA FORMA DO SUBSTITUTIVO 01 • CO QUE
APRESENTA.

21/11/1995 CO . COMISSÃO CONSTITUIÇÃO EJUSTIÇA
DEVOLVIDO PELO SEN NEY SUASSUNA, SEM VOTO EM SEPARADO,

~,,~/l1/1995 CO . COMISSÃO CONSTITUIÇÃO EJUSTIÇA
CONCEDIDA VISTA AO SEN NEY SUASSUNA, PELO PRAZO REGIMENTAL
DE 05 (CINCO) DIAS.

08/11/1995 CO, COMISSÃO CONSTITUIÇÃO EJUSTIÇA
PARECER, SEN ROBERTO REQUIÂO, FAVORAVEl.

04/10/1995 CO - COMISSÃO CONSTITUIÇÃO EJUSTIÇA
DEVOLVIDA PELO REALTOR, ESTANDO AMATERIA EM CONDIÇÕES DE
SER INCWIDA NA PAUTA DE REUNIÃO DA COMISSÃO,

22/08/1995 co -COMISSÃO CONSTITUIÇÃO EJUSTIÇA
RELATOR SEN ROBERTO REQUIÃO.

22/08/1995 CO • COMISSÃO CONsmUlÇÃO EJUSTIÇA
ENCERRAMENTO PRAZO SEM APRESENTAÇÃO DE EMENDAS.

22/06/1995 MESA - MESA DIRETORA
DESPACHO ACO (DECISÃO TERMINATIVA), ONDE PODERA RECEBER
EMENDAS PELO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS UTEIS, DCN2 23 06 PAG
10763.

22/06/1995 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA· PLENARlO
LEITURA,

Ofício n° 1.260(SF)

Brasília, 3 de outubro de 2001

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados

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

submetido à revisão da Câmara dos Deputados, nos
termos do art. 65 da Constituição Federal, o Projeto
de Lei do Senado n° 352, de 1999 constante dos autó
grafos em anexo, que "acrescenta parágrafos ao art.
2° da Lei n°8.629, de 25 de fevereiro de 1993, que dis
põe sobre a regulamentação dos dispositivos consti
tucionais relativos à reforma agrária, previstos no Ca
pítulo 111, Título VII, da Constituição Federal".

Atenciosamente, - Senador Carlos Winson,
Primeiro Secretário.

PROJETO DE LEI N° 5.487/01

Acrescenta parágrafos ao art. 2° da
Lei n° 8.629, de 25 de fevereiro de 1993,
que dispõe sobre a regulamentação dos
dispositivos constitucionais relativos à
reforma agrária, previstos no Capítulo 111,
Título VII da Constituição Federal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 2° da Lei n°8.629, de 25 de feverei

ro de 1993, passa a vigorar acrescido dos seguintes
§§ 3°,4° e 5°:

"Art. 2° ..

§ 3° Os imóveis onde forem localiza
das culturas ilegais de plantas psicotrópicas
serão imediatamente expropriados, em suas
totalidades, sem qualquer indenização ao
proprietário, independentemente das dema
is sanções cabíveis.

§ 4° Serão desapropriados imediatamen
te, por descumprimento da função social, os
imóveis onde se constate a existência de traba
lho escravo, sem prejuízo de outras sanções.

§ 5° As indenizações decorrentes de
desapropriação determinadas pela existên
cia de trabalho escravo ou de crime contra o
meio ambiente ficarão retidas até o paga
mento final de multas, perdas e danos, cus
tos sociais, econômicos, ambientais, custas
judiciais e outros encargos." (NR)

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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Sf PLS 00352/1999 de 18/05/1999 Senado Federal, 3 de outubro de 2001.- Sena-
dor Ramez Tebet, Presidente do Senado Federal.

Autor

Ementa

Indexação

Despacl10 Inicial

Locali:o:ação atual

Última Ação

Relatores

Tramitações

SENADOR - Ademir Andrade

Acrescenta parágrafo ao artigo 20 da Lei nO 8629, de 25 de fevereiro de 1993, que "dispõe sobre a
regulamentação dos dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária, previstos no capitulo IIl,
Titulo VII, dl:l Constltuiçiío Federaln

,

ALTERAÇÃO, LEGISLAÇÃO, REFORMA AGRARIA. FIXAÇÃO, NORMAS, REGULAMENTAÇÃO,
DISPOSITIVOS, CONSTITUIÇÃO FEDERAL, REFORMA AGRARIA, IMOVEIS, LOCALIZAÇÃO, CULTIVO,
PLANTAS, PSICOTROPICAS, DESAPROPRIAÇÃO, IMEDIATO, URGENDA, EXCLUSÃO, INDENIZAÇÃO,
PROPRIETARIO, PREJUIZO, APUCAÇÃO, SANÇÃO, DESCUMPRIMENTO, FUNÇÃO SOCIAL, HIPOTESE,
EXISTENCIA, TRABALHO, ESCRAVIDÃO.

SF CO Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE

Sf PLS 00352/1999
Data: 26/09/2001
Local: ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Situação: APROVADA A MATÉRIA (DECISÃO TERMINATIVA)
Texto: A Presidência comunica ao Plenário o término do prazo ontem, sem que tenha sido interposto
recurso, no sentido da apreciação da matéria pelo Plenário. Tendo sido aprovado terminativamente
pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. ACâmara dos Deputados. Á SSEXP.

CO José Fogaça

In.v_~rte.r.SlrdenaçãQ d~ tr(lrojta~EttiPalétE!SCElnd.ente)

SF PLS DD352/1999

03/10/2001 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
Recebido neste órgão devidamente assinado.

28/09/2001 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
Recebido neste órgão às 9h30min. Encaminhados expedientes à SGM
para colher assinaturas.

28/09/2001 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO
Procedida a revisão dos autógrafos de fls. 17. À Subsecretaria de
Expediente

27/09/2001 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
ASSCLSF para revisão dos autógrafos (fls. 17).

27/09/2001 SSCLSF - 5UBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO
Procedida a revisão do texto final (fls. 16). À SSEXP.

27/09/2001 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
À SSCLSF para anexar o texto final.

27/09/2001 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
À SSATA para encaminhamento à SSCLSF, para revisão do texto final.

27/09/2001 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
recebido neste orgão às 20:00 hs em 26-09-01

26/09/2001 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Situação: APROVADA A MATÉRIA (DEOSÃO TERMINATIVA)
A Presidência comunica ao Plenário o término do prazo ontem, sem que
tenha sido Interposto recurso, no sentido da apreciação da matéria pelo
Plenário. Tendo sido aprovado terminativamente pela Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania. À Câmara dos Deputados. À SSEXP.
Publicação em 27/09/2001 no DSF páginas: 22888 ( Ver diário)
25/09/2001 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO
Encaminhado ao Plenário para comunlcaçi!o do término do prazo de
apresentação de recurso.

18/09/2001 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO
Situação: AGUARDANDO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
Prazo para Interposição de recurso: 19 a 25.09.2001.



47804 Sexta-Feira 5 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 2001

PROJETO DE LEI N° 5.488/01

Acrescenta dispositivos à Lei n°
9.503, de 23 de setembro de 1997, que
institui o Código de Trânsito Brasileiro,
estabelecendo condições para o parcela
mento de multas por infração de trânsito.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° A Lei nO 9.503, de 23 de setembro de 1997.
passa a vigorar acrescida do seguinte art. 284-A:

"Art. 284-A Quando se tratar de multa
agravada na forma prevista no § 2° do art.
258, será facultado ao infrator o pagamento
em parcelas, sem desconto.

§ 1° O número de parcelas será igual ao
fator multiplicador ou índice adicional específi
co incidente sobre o valor básico da multa.

§ 2° As parcelas terão valores iguais, ex
pressas em Ufir, a serem atualizados mês a
mês nas datas dos respectivos vencimentos.

§ 3° O atraso no pagamento de qual
quer parcela prejudica o parcelamento e su
jeita o infrator ao pagamento integral do sal
do remanescente, atualizado pelo valor da
Ufir na data do pagamento.

§ 4° O pagamento de multa efetuado
na forma deste artigo é válido para efeito do
disposto nos arts. 131, § 2°, e 262, § 2°, ob
servados os procedimentos estabelecidos
pelo Contran."

Brasília, 3 de outubro de 2001

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados

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

metido à revisão da Câmara dos Deputados, nos ter
mos do art. 65 da Constituição Federal, o Projeto de Lei
do Senado n° 445, de 1999, constante dos autógrafos
em anexo, que "acrescenta dispositivos à Lei n° 9.503,
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de
Trânsito Brasileiro, estabelecendo condições para o
parcelamento de multas por infração de trânsito".

Atenciosamente, - Senador Carlos Wilson, Pri
meiro Secretário.

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

Senado Federal, 3 de outubro de 2001.- Sena
dor Ramez Tebet, Presidente do Senado Federal.

21/05/1999 CO -Comissão de Constituição, Justiça eCidadania
Situação: MATÉRIA COM ARELATORIA
Ao Senador Jose Fogaça para relatar.

19/05/1999 CO -Comissão de Constituição, Justiça eCidadania
Recebido na CO, nesta data.

19/05/1999 SSCOM· SUBSECRETARJA DE COMISSÕES
Sttuação: EM TRAMITAÇÃO NAS COMISSÕES
Recebido nesta data, ACO p/exame da matéria.

18/05/1999 ATA-PLEN • SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Situação: AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS
Leitura ÀComissão de Constituição, Justiça eCidadania (Decisào
Terminativa), onde poderá receber emendas no periodo de cinco dias
úteis, após ser publicados edistribuído em avulsos, Ao PlEG com destino
àSSCOM.

18/05/1999 PLEG •PROTOCOLO LEGISlATIVO
Situação: AGUARDANDO LEITURA
Este processo contém 03 (três) folhas numeradas erubricadas, ÀSSCOM.

Prazo para 'Interposlção de recurso: 19 a25,09.2001. Ofício n° 1.261 (SF)

17/09/2001 ATA-PLEN -SUBSECRETARIA DE ATA -PLENÁRIO
Leitura do Parecer nO 1013/2001- CCl, Relator: Senador José Fogaça,
favorável com aapresentação das Emendas nOs 1e2, CCl. Élido oOfícío
nO 87/2001, do Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, comunicando aaprovação do projetol em reunião realizada,
em 29,8,2001. Abertura de prazo de 5dias úteis para interposição de
recurso, por um dédmo da composição da casa, para que amatéria seja
apreciada pelo Plenário, ÀSSCLSF.
Publicação em 18/09/2001 no DSF páginas: 22152 -22155 (Ver diário)
Publicação em 18/09/2001 no DSF páginas: 22182 (Ver diário)

14/09/2001 SSCLSF -SUBSEC, COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO
Situação: AGUARDANDO LEITURA PARECER (ES)
Juntei, às fls. 13/ cópia da legislação citada no Parecer da CO.
Aguardando leitura do Parecer da CCJ,

29/08/2001 CO •Comissão de Constituição, Justiça eCidadania
Situação: APROVADO PARECER NA COMISSÃO
Reunida aComissão, éaprovado oProjetn com as Emendas nOS 1-CO e
HO, por unanimidade, relatado pelo Senador José Fogaça. Anexados
(fls.lG e11) Texto Final e(fl,12) Oficio nO 87/01-Presidência/CO (em
cumprimento ao alt 91, §2°, do R.I,S,F). ÀSSCLSF,

27/01/2000 CO -Comissão de Constituição, Justiça eCidadania
Situação: PRONTO PARA APAUTA NA COMISSÃO
Recebido orelatorio do Sen, José Fogaça,com ovoto pela aprovação com
as emendas nOS 1e2que apresenta. Matéria pronta para apauta na
Comissão,
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Sf PLS 00445/1999 de 28/06/1999

Autor

Ementa

Observaçao

Indexação

Despacho Inicial

Localizaçao atual

Última Ação

Relatores

Tramitações

SENADOR - Lúcio Alcântara

Acrescenta dispositivos à lei nO 9503, de 23 de setembro de 1997, que Institui o Código de Trânsito
Brasileiro, estabelecendo condições para o parcelamento de multas por infração de trânsito.

(ESTABELECE CONDIÇÕES PARA O PARCELAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRANSITO).

ALTERAÇÃO, CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO, INCLUSÃO, DIREITOS, PARCELAMENTO,
PAGAMENTO, MULTA, INFRAÇÃO, TRANSITO, MOTORISTA, CONDUTOR, VEICULO AUTOMOTOR.

Sf CO Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE

5f PLS 00445/1999
Data: 26/09/2001
Local: ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Situação: APROVADA A MATÉRIA (DECISÃO TERMINATIVA)
Texto: A Presidência comunica ao Plenário o término do prazo ontem, sem que tenha sido Interposto
recurso, no sentido da apreciação da matérIa pelo Plenário. Tendo sido aprovado terminativamente
pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. À Câmara dos Deputados. À SSEXP.

CO Francelino Pereira

Irw~!terordell~çaç3hLtLl:!lJl..itª~s(Data 8!LeeMilfllej

SF PLS 00445/1999

03/10/20'11 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
Recebido ~te órgão devidamente assinado.

28/09/2001 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
Recebido neste órgão às 9h30min. Encaminhados expedientes à SGM
para colher assinaturas.

28/09/ ":'.'':11 SSCLSF - 5UB5EC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO
Procedida a revisão dos autÓ9rafos de fls. 25. À Subsecretaria de
Expediente

27/09/2001 S5EXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
À SSCLSF para revisão dos autógrafos (fls. 25).

27/09/2001 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO
Procedida a revisão do texto final (fls. 24). ASSEXP.

27/09/2001 ATA-PLEN • SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
À SSCLSF para anexar o texto final.

27/09/2001 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
À SSATA para encaminhamento à SSCLSF, para revisão dO texto final.

27/09/2001 SSEXP • SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
recebido neste orgão às 20:00 hs em 26-09-01

26/09/2001 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Situação: APROVADA A MATÉRIA (DECISÃO TERMINATIVA)
A Presidência comunica ao Plenário o término do prazo ontem. sem que
tenha sido interposto recurso, no sentido da apreciação da matéria pelo
Plenário. Tendo sido aprovado terminativamente pela Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania. À Câmara dos Deputados. À SSEXP.

Publicação em 27/09/2001 no DSF páginas: 22888 ( Ver diário)

25/09/2001 SSCLSF - SUB5EC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO
Encaminhado ao Plenário para comunicação do término do prazo de
apresentação de recurso.

18/09/2001 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO
Situação: AGUARDANDO INTERPOSIÇÃO OE RECURSO
Prazo para Interposição de recurso: 19 a 25.09.2001.

17/09/2001 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Leitura do Parecer nO 1014/2001 - CO, Relator: Senador Francelino
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Leitura do Parecer nO 1014/2001 - CO, Relator: Senador Francelino
Pereira, favorável com a apresentação da Emenda nO 1 - CO. É lido o
Ofício nO 79/2001, do PresIdente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, comunicando a aprovação do projeto, em reunião realizada,
em 29.8.2001. Abertura de prazo de 5 dias úteis para interposição de
recurso, por um décimo qa composição da Casa, para que a matéria seja
apreciada pelo Plenário. A SSCLSF.

Publicação em 18/09/2001 no DSF páginas: 22156 - 22159 ( Ver diârio )
Publicação em 18/09/2001 no D5F páginas: 22181 ( Ver diário)

14/09/2001 SSCLSF • SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO
Situação: AGUARDANDO LEITURA PARECER (ES)
Juntei, às fls. 21, cópia da legislação citada no Parecer da CO.
Aguardando leitura do Parecer da CO.

29/08/2001 CO • Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Situação: APROVADO PARECER NA COMISSÃO
Reunida a Comissão, é aprovado o Projeto com a Emenda nO I - CO, por
unanimidade, relatado pelo Senador Francellno Pereira.Deixa de ser
computado o voto do autor do Projeto, Senador Lucia Alcântara,
consignando-se sua presença para efeito de quorum (Art. 132, § 8°,
R.I.S.F.l. Anexado o Texto Final (às fls. 18 e 19) e o Ofício nO 79/01
PRESIDENCINCO (fls. 20) em cumprimento ao disposto no art. 91, § 2°,
R.I.S.F. À SSCLSF.

12/06/2001 CO - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Situação: PRONTO PARA A PAUTA NA COMISSÃO
Recebido o relatório do Senador Francelino Pereira (anexei às fls. 8 a 14).
Matéria constante da Pauta da Reunião da CO, a realizar-se em
13/6/2001.

12/06/2001 CO - Comissão de COnstituição, Justiça e Cidadania
Anexei, às fls. 7, o Ofício nO 43/01, de 12/6/2001, do Presidente da CO,
Senador Bernardo Cabral, ao Presidente do Senado Federal, Senador
Jader Barbalho, acusando o recebimento do Of. 680/2001, e esclarecendo
que determinou a inclusão do presente Projeto na Pauta da próxima
Reunião da Comissão.

08/06/2001 CO - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA
Ao Gabinete do Relator, Senador Francelino Pereira.

06/06/2001 SSCL5F - SUBSEC. COORDWAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO
Juntei Of. nO 680/2001, do Presidente do Senado ao Presidente da CO,
solicitando que a matéria seja incluída na pauta dessa Comissão,

05/06/2001 CO - Comissão de COnsttuição, Justiça e Cidadania
Devolvido, a pedido, pelo Senador Franc.elino Pereira, para atender a
Ordem nO 59/2001, com a finalidade de anexar documento. À SSCLSF.

16/05/2000 CO - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA
Distrlbuido ao Seno Francelino Pereira, para emitir relatório.

29/06/1999 CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Situação: AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR
Recebido na CO, nesta data. Aguardando distribuição.

29/06/1999 SSCOM - SUBSECRETARIA DE COMISSÕES
Situação: EM TRAMITAÇÃO NAS COMISSÕeS
Recebido nesta data. À CO p/exame da matéria.

28/06/1999 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Situação: AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS
Leitura À CO, em decisão terminativa, onde poderá receber emendas
pelo prazo de cinco di,as úteis após publicado e distribuído em avulsos. AO
PLEG COM DESTINO A SSCOM.

28/06/1999 PLEG - PROTOCOLO LEGISLATIVO
Situação: AGUARDANDO LEITURA •
Este processo contém 04 (quatro) folhas numeradas e rubricadas. A
SSCOM.

Outubro de 200 I
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Do Sr. Deputado Geddel Vieira Lima, Líder do
PMOB, nos seguintes termos:

OF/GAB/I/N° 706

TITULARES

Eurípedes Miranda

SUPLENTE

Giovani Queiroz

Brasília, 28 de setembro de 2001

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
DO. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício SGM/P n° 962, encami

nho a Vossa Excelência a relação dos nomes dos De
putados do PMDB, que integrarão Comissão Especi
al destinada a apreciar e proferir parecer ao Projeto
de Lei nO 4.874, de 2001, que "Institui o Estatuto do
Desporto".

TITULARES
Antonio Cruz
Darcísio Perondi
Geovan Freitas
José Lourenço
Jurandil Juarez
Nelo Rodolfo.
Outrossim, informo que as demais vagas serão

preenchidas oportunamente.
Atenciosamente, - Deputado Geddel Vieira

Lima, Líder do PMDB.

Defiro, Publique-se
Em 4-1 0-01 . - Aécio Neves, Presiden-

te.

Do Sr. Deputado Miro Teixeira, Líder do
Bloco Parlamentar PDT/PPS, nos seguintes ter
mos:

OF/GAB/I/W 259/Bloco/PDT/PPS

Brasília, 3 de outubro de 2001

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício SGM/P n° 1.116/01, en

caminho a Vossa Excelência os nomes dos Deputa
dos que integrarão a Comissão Especial destinada a
proferir parecer à Proposta de Emenda à Constitui
ção n° 550-A, de 1997, que "Dá nova redação ao art.
40 do ato das Disposições Constitucionais Transitó
rias, altera o prazo de vigência da Zona Franca de
Manaus e dá outras providências, e das de nOs
577/98,591/98, e 606/98, apensadas", conforme re
lação abaixo.

Airton Cascavel

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos
de estima e consideração. - Deputado Miro Teixeira,
Líder do Bloco do PDT/PPS.

Publique-se.
Em 4-10-01, - Aécio Neves, Presiden-

te.

OF/GAB/I/N° 261 - Bloco/PDT/PPS

Brasília, 3 de outubro de 2001

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício SGM/P n° 1.114/01 , co

munico a Vossa Excelência que os Deputados Salo
mão Gurgel e Pimentel Gomes passam a integrar, na
condição de Titular e Suplente, respectivamente, a
Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a "in
vestigar o destino dados aos recursos angariados
com o recolhimento da Contribuição sobre Movimen
tação Financeira - CPMF.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos
de estima e consideração.

Deputado Miro Teixeira, Líder do Bloco do
PDT/PPS.

Publique-se.
Em 4-10-01. - Aécio Neves, Presiden-

te.

OF/GAB/I/N° 262-Bloco/PDT/PPS.

Brasília, 3 de outubro de 2001

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício SGM/P n° 1.209/01, enca

minho a Vossa Excelência os nomes dos Deputados
que integrarão a Comissão Especial destinada a pro
ferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nO
407-A, de 2001, que "acrescenta o artigo 84 ao Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias" (Pror
rogação da CPMF), conforme relação abaixo.
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TITULARES

José Roberto Batochio

Pimentel Gomes

SUPLENTE

Neiva Moreira

da Zona Franca de Manaus e dá outras providência",
e das de nOs 577/98, 591/98 e 606/98, apensadas.

Ao ensejo renovo a Vossa Excelência protestos
de elevada estima. - Deputado Inácio Arruda, Líder
do Bloco PCdoB - PSB.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos
de estima e consideração. - Deputado Miro Teixeira,
Líder do Bloco do PDT/PPS.

Publique-se.
Em 4-10-01. - Aécio Neves, Presiden-

te.

Do Sr. Deputado Inácio Arruda, Líder do
Bloco Parlamentar PSB/PCdoB, nos seguintes
termos:

Of. N.o 134/01

Brasília, 3 de outubro de 2001

Excelentíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico, nos termos regimentais, o Deputado

Agnelo Queiroz (PCdoB) como membro titular da Co
missão Especial destinada a Analisar a Proposta de
Emenda à Constituição n° 54-A, de 1999, do Senhor
Deputado Celso Giglio e outros, que "acrescenta arti
go ao Ato das Disposições Constitucionais Transitóri
as" (cria quadro temporário para servidores públicos).

Ao ensejo renovo a Vossa Excelência protestos
de elevada estima. - Deputado Inácio Arruda, Líder
do Bloco PCdoB, PSB.

Publique-se
Em 4-10-01. - Aécio Neves, Presidente.

Of. N° 136/01

Brasília, 3 de outubro de 2001

Excelentíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico, nos termos regimentais, a Deputada Va

nessa Grazziotin (PCdoB) como membro mular da
Comissão Especial destinada a proferir parecer à
Proposta de Emenda à Constituição n° 550-A, de
1997, do Senhor Antônio Feijão e outros, que "dá
nova redação ao art. 40 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias altera o prazo de vigência

Publicue-se
Em 4-10-01. - Aécio Neves, Presidente.

Do Sr. Deputado Valdemar Costa Neto, lí
der do Bloco Parlamentar PUPSL, nos seguintes
termos:

Of. nO 430101-BP

Brasília 2 de outubro de 2001

Exmo Sr.
Deputado Aécio Neves
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a V. Exa que o Blo

co PUPSL indica o Deputado Raimundo Santos
(PUPA), como titular, e o Deputado Aobério Araújo
(PURR), como suplente, para integrarem a Comissão
Especial destinada a proferir parecer à proposta de
Emenda à Constituição n° 550-A, de 1997, do Sr.
Antônio Feijão, que "dá nova redação art. 40 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, altera o
prazo de vigência da Zona Franca e Manaus e dá ou
tras providências".

Sendo o que se apresenta para o momento, rei
tero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado
apreço e distinta consideração. - Deputado Valdemar
Costa Neto, Líder do Bloco PUPSL

Publique-se.
Em 4-10-01. - Aécio Neves, Presidente.

Do Sr. Deputado Inaldo Leitão, Presidente
da Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, nos seguintes termos:

Ofício P-1 .1 06/01

Brasília, 26 de setembro de 2001

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
DO. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Atendendo a solicitação do Deputado Ibrahim

Abi-Ackel, relator nesta Comissão dos projetos refe
rentes a alterações na Lei de Execução Penal e no
Código de Processo Penal, solicito a Vossa Excelên
cia promover gestões junte ao Governo para a retira
da da urgência constitucional requerida para o Proje-
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Of.P - n° 221/01

Brasília, 26 de setembro de 2001

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos

arts. 41, IV e 50, 111, a do Regimento Interno, esta Presi
dência fez a leitura da Mensagem na 822/01, do Poder
Executivo, na reunião da Comissão do dia 26-9-01.

Ao ensejo, apresento a Vossa Excelência pro
testos de apreço e consideração.

Cordiais Saudações. - Deputado Jorge Tadeu
Mudalen, Presidente

Publique-se.
Em 4-10-01. - Aécio Neves, Presidente.

Of.P - n° 222/2001

Brasília, 26 de setembro de 2001

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
DD. Presidente da Câmara dos Deputados.

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos

arts. 41, IV e 50,111, a, do Regimento Interno, esta Presi
dência fez a leitura da Mensagem na 724/01, do Poder
Executivo, na reunião da Comissão do dia 26-9-01.

Ao ensejo, apresento a Vossa Excelência pro
testos de apreço e consideração.

Cordiais Saudações. - Deputado Jorge Tadeu
Mudalen, Presidente.

Publique-se.
Em 4-10-01 . - Aécio Neves, Presidente.

Brasília, 26 de setembro de 2001

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados.

Senhor Presidente,
Nos termos do disposto nos arts. 163, I, e 164, I,

do Regimento Interno, comunico a V.Exa que declarei
prejudicado o Projeto de Lei nO 2.240/96, do Sr. Luiz
Mainardi, e seus apensados.

Cordiais Saudações. - Deputado Jorge Tadeu
Mudalen, Presidente.

Publique-se.
Em 4-10-01. - Aécio Neves, Presidente.

to de Lei n0 5.073/01, que "altera dispositivos da Lei na Of.P - na 220/01
7.210, de 11 de julho de 1984, que Institui a Lei de
Execução Penal, e do Decreto-lei nO 3.689, de 3 de
outubro de 1941 - Código de Processo Penal", pois
acompanhando o argumento do eminente Relator,
também entendemos que lei de tamanha importância
e extensão não deva ficar sujeita a regime de urgên
cia constitucional, prejudicando os debates que ne
cessariamente suscita para sua melhor elaboração,
vez que a matéria está ligada a temas dos mais deli
cados - a privação de liberdade do indivíduo.

Aproveitando a oportunidade reitero também o
pedido feito a Vossa Excelência pelo Deputado
Abi-Ackel, através do Ofício na 254/01, sobre a apen
sação deste PL n° 5. 073/01, bem como do Projeto de
Lei na 5.075/01, também do Poder Executivo, e que
trata da mesma matéria, ao Projeto de Lei n° 37/99
do Sr. Paulo Rocha - que "altera o art. 126 da Lei na
7.210, de 11 de julho de 1984 - Lei de Execução Pe
nai, permitindo a remição pelo estudo", que se encon
tra tramitando nesta Comissão, com mais sete propo
sições apensadas, permitindo desta forma uma maior
agilização dos trabalhos e também o confronto das
idéias dos vários projetos, contribuindo para uma re
forma mais rica na legislação vigente.

Certos do apoio de Vossa Excelência aos nos
sos pleitos, renovo protestos de estima e considera
ção. - Deputado Inaldo Leitão, Presidente.

Defiro. Apensem-se ao PL n° 37/99 os
PL nas 5.073/01 e 5.075/01. Encaminhe-se
cópia deste Ofício ao Líder do Governo na
Câmara. Oficie-se e, após, Publique-se.

Em 4-10-01 . - Aécio Neves, Presidente.

Do Sr. Deputado Jorge Tadeu Mudalen, Pre
sidente da Comissão de Finanças e Tributação,
nos seguintes termos:

Of.P - n° 219/01

Brasília, 26 de setembro de 2001

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as providên

cias regimentais cabíveis, o Projeto de Lei n° 3.194-A/00,
apreciado, nesta data, por este Órgão Técnico.

Cordiais Saudações. - Deputado Jorge Tadeu
Mudalen, Presidente

Publique-se.
Em 4-10-01. - Aécio Neves, Presidente.
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Brasília, 2 de outubro de 2001

Excelentíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Ref.: Publicação, no Diário Oficial da
União e no Diário da Câmara dos Deputa
dos, do Projeto de Lei na 4.944 de 2001,
que declara revogados a Lei nO 117, de 14
de novembro de 1935, e os atos normativos
que menciona, afetos ao Ministério da Agri
cultura e do Abastecimento, de autoria do
Poder Executivo.

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência seja providenciada

a publicação imediata, no Diário Oficial da União e
no Diário da Câmara dos Deputados, do Projeto de
Lei n° 4.944 de 2001, que declara revogados a Lei na
117, de 14 de novembro de 1935, e os atos normati
vos que menciona, afetos ao Ministério da Agricultura
e do Abastecimento, de autoria do Poder Executivo,
em face da nova Lei Complementar n° 107, de 26 de
maio de 2001, que modificou a Lei Complementar na
95, de 26 de fevereiro de 1999.

A publicação destina-se à divulgação do citado
Projeto de Lei, com vistas ao recebimento, no prazo de
30 (trinta) dias, de críticas e contribuições por parte dos
diversos segmentos da sociedade brasileira, nos ter
mos do disposto no Regimento Interno (Art. 212, § 20

).

Nada mais havendo a tratar, reitero ao Preclaro
Presidente meus protestos de alta estima e elevado
apreço. - Deputado Bonifácio de Andrada, Coorde
nador-Gerai do Grupo de Trabalho.

Projeto de Lei na 4.944, de 2001, que declara
revogados a Lei nO 117 de 14 de novembro de 1935,
e os Atos Normativos que menciona, Afetos ao Mi
nistério da Agricultura do Abastecimento.

O Presidente da Câmara dos Deputados torna
público o Projeto de Lei nO 4.944 de 2001, que declara
revogados a Lei na 117, de 14 de novembro de 1995 e
os atos normativos que menciona, afetos ao Ministé
rio da Agricultura e do Abastecimento, de autoria do
Poder Executivo. Esse projeto constitui providência
consolidatória visando apenas sistematizar formal
mente as leis existentes sobre a matéria atualmente
em vigor no Pais, sem que haja qualquer alteração de
mérito, extraídos apenas o dispositivos considerados
repetitivos, conflitantes, inconstitucionais ininteligíve
is, tudo voltado para o enxugamento legislativo com,
racional diminuição de artigos de leis. A relevância da
matéria recomenda a ampla divulgação da proposta,

Publique-se.
Em 4-1 0-01. - Aécio Neves, Presiden-

Da s.-a Deputada Laura Carneiro, Presidente OF.GTCLB na 39/001
da Comissão de Seguridade Social e Família, nos
seguintes termos:

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

do Regimento Interno, comunico a V. Exa que a Co
missão de Viação e Transportes, em reunião ordinária
realizada hoje, rejeitou o projeto de Lei n° 2.082/99
do Sr. Léo Alcântara - que "acrescenta parágrafo ao
art. 86 da Lei nO 7.565, de 19 de dezembro de 1986,
que dispõe sobre Código Brasileiro de Aeronáutica".

Atenciosamente, - Deputado Philemon Rodri
gues, Presidente.

Publique-se.
Em 4-1 0-01. - Aécio Neves, Presiden-

te.

Do Sr. Deputado Philemon Rodrigues, Pre
sidente da Comissão de Viação e Transportes,
nos seguintes termos:

Of.P - na 141/01

te.

Do Sr. Deputado Bonifácio de Andrada, Co
ordenador Geral do Grupo de Trabalho para
Consolidação da Legislação Brasileira, nos se
guintes termos:

Ofício-P na 708/2001

Brasília, 12 de setembro de 2001

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei
na 904-A, e 1999.

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

Respeitosamente, - Deputada Laura Carneiro,
Presidente.

Basília, 26 de setembro de 2001

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados.
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Brasília (DF). 4 de outubro de 2001

Ao Exmo Sr. Deputado Bispo Rodrigues
Presidente do Partido Liberal
Diretório Regional do Rio de Janeiro.

Senhor Presidente,
Atendo ao que dispõe ao art. 21 da Lei n°

9.096/95, comunico ao Vossa Excalência que, nesta
data, desfiliei-me do Partido Liberal-PL.

Atenciosamente, - Oliveira Francisco da Sil
va, Deputado Federal.

PROJETO DE LEI N° 4.944, DE 2001
(Do Poder Executivo)

Declara revogados Lei n° 117, de 14
de novembro de 1935, e os atos normati
vos que menciona, afetos ao Ministério
da Agricultura do Abastecimento.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° São declarada revogadas as normas le-

gais abaixo indicadas:
I - Lei nO 117, de 14 d novembro de 1935;
11 - Lei nO 150 de 20 de dezembro de 1935;
111 - Lei nO 199 de 23 janeiro de 1936;
IV - Lei nO 66 de 17 de agosto de 1947;
V - Lei nO 1.052 de 9 de janeiro de 1950;
VI - Lei n° 1.939 de 10 de agosto de 1953;
VII- Lei nO 4.785 de 6 de outubro de 1965;
VIII - Lei nO 5.420 de 18 de abril de 1968;
IX - Lei n° 6.225 de 14 de julho de 1975;
X - Lei n° 7.231, de 23 de outubro de 1984;
XI- Lei Delegada nO 9 de 11 de outubro de 1962;
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a fim de que todos possam contribuir com críticas Partido Liberal - PL e, concomitantemente, ingresso
para o seu aperfeiçoamento. Nos termos do artigo no Partido Social Trabalhista - PST, bancada a qual,
212, § 2°, do Regimento Interno da Câmara dos Oe- nesta Casa, passo a integrar.
putados, e~entuais sugestões nesse se~tido d~verão Atenciosamente, _ Oliveira Francisco da Sil-
ser encaminhadas no prazo d.e 3~ (tnnta) ~Ias ~o D t d F d I
Grupo de Trabalho para Consohdaçao da Leglslaçao va, epu a o e era.
Brasileira, anexo 11, sala C, sala T 4, Câmara dos De- Anexos: Cópias da ficha de filiação partidária; da comunicação ao
putados, Praça dos Três Poderes, CEP 70160-900, Juiz Eleitoral com protocolo A.R.; da comunicação ao PL, com
Fax (061) 318-2978, Telefone: (061) 318-7594/96, E- protocolo A. R.
mail: gtlex@camara.gov.br. - Aécio Neves, Presi
dente da Câmara dos Deputados.

eo
XII - Decreto-Lei n° 9.794, de 6 de setembro de

1946.
Art. 20 Esta lei entra em vigor na data de sua pu

blicação.
Brasília,

Defiro. Publique-se.
Em 4-10-01. - Aécio Neves, Presidente.

Do Sr. Deputado Francisco Silva, nos se
guintes termos:

Brasília (DF), 4 de outubro de 2001

Excelentíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Senhor Presidente,
Na forma da lei, informo a Vossa Excelência

que, nesta data, desligo-me do quadro de filiados do

, VEJA, DO OUTRO LADO, o ENDEREÇO PARA DEVOlUçAo DESTE AR. '

Excelentíssimo Senhor Dr. Juiz da MM. 119a

Zona Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro.

119a Zona Eleitoral
Av. Airton Sena, 2001 - Barra da Tijuca
22775-000 - Rio de Janeiro - RJ.

Oliveira Francisco da Silva, brasileiro, casado,
empresário, Deputado Federal, portador da cédula
de identidade 01598809-0 IFP-RJ e título de eleitor
n° 108.697.703-88, seção 069, vem respeitosamen
te a Vossa Excelência comunicar que nesta data
desfiliou-se do Partido Liberal.

Brasília (DF), 4 de outubro de 2001. - Oliveira
Francisco da Silva, Deputado Federal.
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Defiro. Publique-se. Ao senhor Dire
tor-GeraI.

Em 4-10-01. - Aécio Neves, Presidente.

Do Sr. Deputado Luiz Dantas, nos seguin
testermos:

Brasília, 3 de outubro de 2001 .

Exmo Sr.
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, nos termos regi

mentais, a minha filiação ao Partido Trabalhista Brasi
leiro - PTS, estando me desligando, portanto, dos
quadros do Partido Social Trabalhista - PST.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos
de estima e consideração.

Atenciosamente, - Luiz Dantas, Deputado
Federal.

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
COMISSÃO PROVISÓRIA REGIONAL

DE ALAGOAS

Exmo Sr. Dr. Juiz da 29B Zona Eleitoral

O Partido Trabalhista Brasileiro - PTS, através do
seu Presidente da Comissão Provisória Regional do
Estado de Alagoas infra-assinado, encaminha a Vossa
Excelência, nesta data a filiação do Sr. Luiz Dantas
Lima Título n° 14445917-16, seção: 0004, Zona Eleito
ra129B

, de acordo com o que estabelece a Lei n° 9.504,
de 30 de setembro de 1997, em seu Art. 103.



Do Sr. Deputado Mário de Oliveira, nos se
guintes termos:

Excelentíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Brasília, 4 de outubro de 2001

Defiro. Publique-se. Ao Sr. Diretor-Geral.
Em 4-10-01 . - Aécio Neves, Presiden-

te.
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Sem mais para o momento apresento os votos 14445917- 16, seção n00004, zona 29a , do Município
de apreço e distinta consideração. de Batalha I AL.

Maceió, 22 de Setembro de 2001. - Antonio Ri- Sem mais para o momento, apresento os votos
beiro de Albuquerque, Preso da Comissão Provisória de apreço e distinta consideração.

Estadual do PTB/AL. Atenciosamente. _ Deputado Antonio Ribeiro

Excelentíssimo Senhor Juiz da 29a Zona Elei- de Albuquerque, Presidente da Comissão Provisória
toral do Município de Batalha, Luiz Dantas Lima, bra- Estadual/AL.
sileiro, casado, agrônomo, RG.: 127.802-SSP/AL,
CPF: 073.694.684-53, Título Eleitoral: 14445917-16,
Seção: 0004 29a Zona Eleitoral, vem, mui respeito
samente, comunicar e requerer a V. Exa

, que seja
anotado nos livros dessa Zona Eleitoral minha desfi-
liação do Partido Social Trabalhista - PST.

Tal desfiliação se deve a motivos de foro íntimo e
já foi devidamente, dentro da legislação vigente, infor
mada a referida agremiação partidária.

Sem mais, apresento meus protestos da mais
alta estima e distinta consideração.

Batalha AL, 20 de Setembro de 2001. - Deputado
Luiz Dantas Lima.

Excelentíssimo Senhor Presidente do Partido
Social Trabalhista - PST, Luiz Dantas Lima, brasilei
ro, casado, agrônomo, RG.: 127.802-SSP/AL, Título
eleitoral: 14445917-16, Seção: 0004, 29a Zona Elei
toral, vem mui respeitosamente, comunicar e reque
rer a V. Exa

, que seja anotado no livros e comunica
do ao Ex. Sr. Juiz Eleitoral a minha desfiliação desta
agremiação partidária.

Tal desfiliação se deve a motivo de foro íntimo,
dentro da legislação vigente.

Sem mais, apresento meus protestos da mais
alta estima e distinta consideração.

Batalhai AL, 20 de Setembro de 2001. - Deputado
Luiz Dantas lima.

Ofício S/N/2001

Senhor Presidente,
Na forma da lei, informo a Vossa Excelência

que, nesta data, desligo-me do quadro de filiados do
Partido do Movimento Democrático Brasileiro PMDB
e, concomitantemente, ingresso no Partido Social
Trabalhista (PST), bancada a qual, nesta Casa, passo
a integrar.

Atenciosamente, - Mário de Oliveira, Deputado
Federal.

Anexos: Cópias da ficha de filiação partidária; da comunicação ao
Juiz Eleitoral com protocolo A.R.; da comunicação ao PMDB, com
protocolo A. R.

Brasília, 4 de outubro de 2001

Maceió, 24 de setembro de 2001

Ao
Exmo Sr.
Deputado Aécio Neves
MO. Presidente da Câmara Federal
Brasília - Distrito Federal

Senhor Presidente,
O Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, através

do Senhor Presidente da Comissão Provisória Esta
dual em Alagoas, infra-assinado, vem mui respeitosa
mente, comunica a V.Exa nesta data, a filiação do Se
nhor Luiz Dantas Lima, eleitor inscrito sob o na

Ao Exmo Sr.
Deputado Federal Saraiva Felipe
Presidente do Partido do Movimento Democrático
Brasileiro - PMDB
Diretório de Minas Gerais.

Senhor Presidente,
Atendendo ao que dispõe ao Art. 21 da Lei

9.096/95, comunico a Vossa Excelência que, nesta
data, desfiliei-me do Partido do Movimento Democrá
tico Brasileiro - PMDB.

Atenciosamente, - Deputado Federal Mário de
Oliveira.
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Em 4-10-01. - Aécio Neves, Presiden-
te

Do Sr. Deputado Paulo de Almeida, nos se
guintes termos:

te.

Brasília, 3 de outubro de 2001

Exmo.Sr.
Or. Juiz Eleitoral da 46a zona
São João de Meriti

Senhor Juiz,
Eu, Paulo Cardoso de Almeida, ele~or inscmo na 46"

Zona Ele~oral, 11~ seção, sob°n° 589.890.103-37,venho
comunicar o meu desligamento em caráter irrevogável cb
Partido Social Trabalhista - PST, conforme documento
em anexo.

Paulo Cardoso de Almeida

Rio de Janeiro, 24 de setembro de 2001

Exmo. Sr.
Vereador Paulo Gomes dos Santos Neto
MO. Presidente Regional do
Partido Social Trabalhista - PST

Senhor Presidente,
Eu, Paulo Cardoso de Almeida, eleitor inscrito

na 46a Zona Eleitoral, 112a seção, sob o nO
589.890.103-37, e membro filiado a essa Agremiação
Partidária, venho pelo presente, comunicar, a partir
desta data, o meu desligamento em_caráter irrevogá
vel do Partido por V. Exa Presidido.

Paulo Cardoso de Almeida

Defiro. Publique-se. Ao senhor Dire
tor-GeraI.

Em 4-10-01. - Aécio Neves, Presiden-

Exmo. Sr.
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Pelo presente, nos termos da Lei nO 9.096/95,

comunico a V. Exa que filiei filiei ao Partido da Frente
Liberal - PFL, passando a integrar sua bancada na
Câmara dos Deputados.

Rogo a V. Exa a gentileza de mandar tomar boa
nota dessa comunicação, para que surta os efeitos
necessários e Regimentais.

Na oportunidade renovo a V. Exa os mais eleva
dos protestos de estima consideração. - Deputado
Paulo Cardoso de Almeida.

Rio de Janeiro, 1°, de outubro de 2001

DeSTINATÁRIO DO OBJETO' DE5T1NATAIRE
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Defiro. Publique-se. Ao Senhor Dire
tor-Gera\.

Excelentíssimo Senhor Dr. Juiz da MM. 30a

Zona Eleitoral do Estado de Minas Gerais.

Mário de Oliveira, brasileiro, solteiro, pastor
evangélico Deputado Federal, portador da cédula de
identidade n° 250 Câmara Deputados e título de elei
tor n° 490300002/13, seção 171 a vem respeitosa
mente a Vossa Excelência comunicar que nesta
data desfiliou-se do Partido do Movimento Democrá
tico brasileiro - PMDB.

Brasília(DF), 4 de outubro de 2001 . - Deputado
Federal Mário de Oliveira.
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AO DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO
PROGRESSISTA BRASILEIRO - PPB.

Do Sr. Deputado Salomão Cruz, nos seguin
testermos:

Brasília, 27 de setembro de 2001

Exmo. Sr
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,

Pelo presente, nos termos da Lei n 9.096/95, co
munico a V. Exa que me desfiliei do Partido Progres
sista Brasileiro - PPB e flhiei-me ao Partido da Frente
Liberal - PFL, passando a integrar sua bancada na
Câmara dos Deputados, a partir desta data.

Rogo a V. Ex" a gentileza de mandar tomar boa
nota dessa comunicação, para que surta os efeitos
necessários e Regimentais.

Na oportunidade renovo a V. Exa os mais eleva
dos protestos de estima e consideração. - Deputado
Salomão Cruz.

Assunto: Desligamento/desfiliação/cancelamento par
tidário. Comunicação (faz). Obediência ao disposto
no parágrafo único do art. 22 da Lei nO 9.096/95, c/c
a alínea c do art. 5 do Estatuto do P.P.B.

IImo.Sr.
Presidente do Diretório Nacional do Partido Progres
sista Brasileiro - P.P.B.
Brasília - DF.

Senhor Presidente,
Salomão Afonso de Souza Cruz, brasileiro, ca

sado, de profissão geólogo e no exercicio do mandato
eletivo de Deputado Federal, por este Estado, porta
dor do CPF/MF n011.271.1 02-25, domiciliado e resi
dente à Rua do Açaizeiro, Casa n 1, Bairro Caçari, N/C
portador do Título Eleitoral n 1179926-40, Z. E. n° 001,
Seção n007, comunica, na pessoa de Vossa Senhoria
à Direção Nacional dessa honrada agremiação politi

co-partidária, RRB. - Partido Progressista Brasileiro,
nesta Capital Federal, e na forma legal, encima men
cionada, que por este expediente/ato me desligo, ou
seja, tenho por cancelada minha filiação partidária no
P.RB, tendo em vista sua filiação ao Partido da Frente
Liberal- RF.L..

Solicito, em vista disto, sejam procedidas as ne

cessárias e devidas anotações administrativas nesse
Partido, dado que estou, de igual forma legal, comuni
cando ao Meritíssimo Senhor Juiz Eleitoral da I
Z. E./RR para cancelamento de minha filiação partidá
ria, também nos registros daquele Órgão Judiciário
Especializado.

Outrossim, importa deixar registrado nos anais
desse Partido que militei nas suas hostes por consi
derável lapso temporal, no entanto e agora sigo uma
inspiração que me aponta caminho possivelmente
mais convenientes ao meu projeto político.

Saindo desse Partido, sem nenhuma dúvida a
respeito disso, deixando muitos e muitos amigos nes
sa nobre legenda, assegurando-lhes que pretendo
continuar a cultivá-los.

Releva comunicar, por conseguinte, que tam
bém trabalharei arduamente para eleger ou reeleger,
no próximo pleito eleitoral de 2002, os companheiros
que, independente de partido, estejam trilhando o
campo fértil dos ideais populares e democráticos.

Não quero deixar de agradecer ainda aos tantos
companheiros de RRB. que ao longo desse tempo de
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militância política, comigo compartilharam de um
mesmo sonho e caminho. Assim, parafraseando ilus
tre Parlamentar, e em complemento deste parágrafo,
concluo com suas palavras: "... pois os nossos cami
nhos convergem a objetivo comum, sendo que cedo
ou tarde, independente até de quaisquer outras von
tades, haverão de se encontrar !".

Boa Vista,RR, 4 de outubro de 2001. - Salomão
Afonso de Souza Cruz, Deputado Federal.

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito
da 1a Zona Eleitoral do Estado de Roraima.

Assunto: Desligamento/desfiliação partidária do
P.P.B.Comunicação (faz). Obediência ao disposto
no parágrafo único do art. 22 da Lei na 9.096/95, ele
a alínea c do art. 5 do Estatuto do Partido Progres
sista Brasileiro, tendo em vista sua filiacão ao Parti
do da Frente Liberal - PFL.

Senhor Juiz,
Salomão Afonso de Souza Cruz, brasileiro, ca

sado, de profissão geólogo e no exercício do mandato
eletivo de Deputado Federal, por este Estado, porta
dor do CPF/MF nO 011 .271.102-25, domiciliado e resi
dente à Rua do Açaizeiro, Casa n 1, Bairro Caçari, N/C,
portador do Titulo Eleitoral na 1179926-40, Z.E. nO 001,
Seção na 007, comunica a Vossa Excelência, na forma
legal encima destacada, que por este expediente/ato
se desliga, ou seja, tem por cancelado sua filiação
partidária no Partido Progressista Brasileiro - PPB,
tendo em vista sua filiação ao Partido da Frente libe
rai- PFL.

Requer, em vista disto, sejam procedidas as ne
cessárias e legais anotações administrativas nesse
Órgão Judiciário Especializado.

Outrossim, importa deixa registrado que de
igual forma foi comunicado ao Diretório Municipal do
Partido Progressista Brasileiro - PPB, nesta Capital,
o cancelamento de sua filiação partidária, para regis
tro também nessa agremiação partidária (parágrafo
único do art. 22 da Lei na 9.096/95, c/c a alínea c do
art. 5 do Estatuto do PPB), assim como o respectivo
ingresso deste comunicante no Partido da Frente li
berai PFL, também nesta Capital, no dia de ontem.

Nestes Termos,
Pede Deferimento.
Boa Vista, RR, 4 de outubro de 2001. - Salo

mão Afonso de Souza Cruz, Deputado Federal.

Defiro. Publique-se. Ao Senhor Dire
tor-GeraI.

Em 4-10-01. - Aécio Neves, Presiden-
te.

MENSAGEM N° 1.026, DE 2001
(Do Poder Executivo)

Submete à apreciaç prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com fins exclusivamente edu
cativos da cidade de Hidrolândia, Estado
do Ceará.

TVR 1.226/01
(Às Comissões de Ciência e Tecnolo

gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (Art. 54»)

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado

com o § 3° do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante da
Portaria na 384, de 12 de julho de 2001, que outorga
permissão à Fundação Educativa Farias para execu
tar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com fins exclusivamente educativos, na ci
dade de Hidrolândia-CE.

Brasília, 24 de setembro de 2001 . - Fernando
Henrique Cardoso.
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MC 00419 EM

Brasília, 15 de agosto de 2001

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli
ca, Encaminho a Vossa Excelência o Processo n°
53000.000315/2000, de interesse da Fundação Edu
cativa Farias, objeto de permissão para executar ser
viço de radiodifusão sonora em freqüência modula a,
com fins exclusivamente educativos, na cidade de Hi
drolândia, Estado do Ceará.

De acordo com o art. 13, § 1°, do Regulamento
dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto
n° 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação
que lhe foi dada pelo Decreto n° 2.1 08, de 24 de de
zembro de 1996, não dependerá de edital a outorga
para execução de serviço de radiodifusão com fins
exclusivamente educativos.

3. Cumpre ressaltar que o pedido se encontra
devidamente instruído, de acordo com a legislação
aplicável demonstrando possuir a entidade as qualifi
cações exigidas para a execução do serviço, o que
me levou a outorgar a permissão, nos termos da inclu
sa Portaria.

4. Esclareço que, nos termos do § 3° do art. 223
da instituição, o ato de outorga somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacio
nal, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato, acompanhado do processo que lhe deu origem.

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

PORTARIA N° 384, DE 12 DE JULHO DE 2001

o Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto no
art. 13, § 1°, do Regulamento dos Serviços de Radio
difusão, aprovado pelo Decreto n° 52.795, de 31 de
outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada pelo
Decreto n02.1 08, de 24 de dezembro e 1996, e tendo
em vista o que consta do Processo nO
53000.000315/2000, resolve:

Art. 1° Outorgar permissão à Fundação Educati
va Farias para executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão so·
nora em freqüência modulada, com fins exclusiva
mente educativos, na cidade de Hidrolândia, Estado
do Ceará.

Art. 2° A permissão ora outorgada reger-se-á
pejo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes regulamentos e obrigações assumidas
pela outorgada.

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

Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.

Ministério das Comunicações

GABINETE DO MINISTRO

PORTARIAS DE 12 DE JULHO DE 2001

N' 384 - Processo n.o 53000.0003ISnOOO. Outorga permissão à fun
dilção Educativa Farias pilfil' execuUl1, pelo prazo de dez anos, sem
direi lO de exclusividade, scl"liço de radiodifusão sonora em freqüên
cia modulada, com fins I:xdusivamcntc educativos. na cidade de
Hidrolândia. Estado do c.~ar:i. A permissão ora outorgada somente
produz:irú efeilos legais após deliberação do COJ\grcsso Nacional. noo
tcml0S du § )0 do anig.o 22) d:l Conslituição.

N! 385 - Processo n." 53690.000206198. Outorga permissão li Fun
dação Cantares de Salomão para executar, pelo prazo de del :mos,
sem direito de ex.clusividaue. serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada. com fins csclusi~amcme educativus. na cidade de
CUiilbá, Estado de MaiO Grosso. A permissão ora outorgada somente
produzirá deilo~ legais após deliberação do Cungresso Nacional. nos
tcml0S do § ]" do artigo 223 da Constituição.

PIMENTA DA VEIGA
Ministro

Aviso n° 1.115 -C.Civil.

Em 24 de setembro de 2001

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília-DF

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria n° 384, de 12 de julho de
2001, que outorga permissão à Fundação Educativa
Farias para executar, pelo prazo de dez anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Hidrolân
dia-CE.

Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República
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PROJETO DE LEI N° 5.483, DE 2001
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 1.061/01

Altera dispositivo da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo De
creto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943.

(Às Comissões de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Púbico; e de Constitui
ção e Justiça e de Redação (art. 54.»

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 618 da Consolidação das Leis do Tra

balho, aprovada pelo Decreto-Lei nO 5.452, de 1° de maio
de 1943, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 618. As condições de trabalho
ajustadas mediante convenção ou acordo
coletivo prevalecem sobre o disposto em lei,
desde que não contrariem a Constituição
Federal e as normas de segurança e saúde
do trabalho. (NR)

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

Brasília,

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLA TIVOS 

CEDI

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL 1988

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 111
Das Leis

Art. 64. A discussão e votação dos projetos de
lei de iniciativa do Presidente da República do Supre
mo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores terão
início na Câmara dos Deputados.

§ 1° O Presidente da República poderá solicitar
urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa.

§ 2° Se. no caso do § 10, a Câmara dos Deputa
dos e o Senado Federal não se manifestarem sobre a
proposição, cada qual sucessivamente, em até qua
renta e cinco dias, sobrestar-se-ão todas as demais
deliberações legislativas da respectiva Casa com ex
ceção das que tenham prazo constitucional determi
nado, até que e ultime a votação.

• Paragrafo 2° com redação dada pela Emenda Consti·
tucional n°32, de 11-9-2001.

§ 3° A apreciação das emendas do Senado Fede
ral pela Câmara dos Deputados far-se-á no prazo de dez
dias, observado quanto ao mais o disposto no parágrafo
anterior.

§ 4° Os prazos do § 2° não correm nos períodos
de recesso do Congresso o Nacional, nem se aplicam
aos projetos de código.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLA TlVOS 

CEDI

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

Aprova a Consolidação das Leis do
Trabalho.

CONSOLIDAÇÃO DAS lEIS DO TRABALHO

TíTULO VI
Das Convenções Coletivas de Trabalho

Art. 618. As empresas e inst~uições que não esti
verem incluídas no enquadramento sindical a que se re
fere o art. 577 desta Consolidação poderão celebrar
Acordos Coletivos de Trabalho com os Sindicatos repre
sentativos dos empregados, nos termos deste Título.

• Art. 618 com redação dada pelo Decreto-Lei n° 229,
de 28-2·1967.

Art. 619. Nenhuma disposição de contrato individual
de trabalho que contrarie normas de Convenção ou Acor
do Coletivo de Trabalho poderá prevalecer na execlÇão
do mesmo, sendo considerada nula de pleno dire~o.

• Art. 619 com redação dada pelo Decreto-Lei n° 229,
de 28-2-1967.

MENSAGEM N° 1.061

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do § 1° do art. 64 da Constituição

Federal, submeto à elevada deliberação de Vossas
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Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos
do Senhor Ministro de Estado do Trabalho e Empre
go, o texto do projeto de lei que "Altera dispositivo da
Consolidação das Leis do trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943".

Brasília, 3 de outubro de 2001. - Fernando
Henrique Cardoso.

EM N° 26/MTE

Brasília, 27 de setembro de 2001

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à elevada apreciação de Vossa Exce

lência o incluso anteprojeto de lei, objetivando promo
ver alteração no art. 618 da Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452,
de 10 de maio de 1943, para estabelecer as hipóteses
em que as Condições de trabalho ajustadas mediante
negociação coletiva prevaleçam sobre o disposto na
legislação infraconstitucional.

2. Na gestão de Vossa Excelência, importantes
modificações foram introduzidas na legislação visan
do a modernização das relações trabalhistas, sempre
privilegiadas a via negociai, tais como: banco de ho
ras, contratação a tempo parcial, suspensão de con
trato de trabalho para a qualificação profissional, con
trato de trabalho por tempo determinado, participação
dos trabalhadores nos lucros e resultados das empre
sas e instituição das comissões de conciliação prévia.

3. Com o mesmo espírito, o presente anteproje
to de lei procura, novamente, prestigiar a negociação
coletiva sem agredir direitos e garantias constitucio
nais. Trata-se, sem sombra de dúvidas, de uma inicia
tiva que amplia o poder negociai das entidades sindi
cais, realça e fortalece a importância dos sindicatos
no cenário trabalhista e deles exige responsabilidade
e comprometimento no trato dos interesses de seus
representados.

4. É importante destacar que, no ambiente de
mocrático consolidado no país, o diálogo social, no
qual está inserida a negociação coletiva, é valor fun
damentaI. No âmbito das relações de trabalho, a dis
posição sobre direitos negociáreis será feita por quem
deseja e considera mais vantajoso negociar. Em ou
tras palavras, serão os próprios interessados que, afi
naI, e de comum acordo, decidirão livremente se o di
reito legislado deverá ou não prevalecer.

5. A economia corre em tempo real, pede direitos
negociáveis e contratualizados. E não, apenas, direitos
inegociáveis e legislados. É sabido que cada setor e
região da economia têm as suas peculiaridades e de
mandam regulação própria, o que torna difícil o enqua
dramento de inúmeras situações de trabalho em um

bloco de direitos rígidos. Essa condição de rigidez de
sestimula a geração de novos empregos e a inserção
formal do trabalhador no mercado de trabalho.

6. Também é verdade que o capital e o trabalho,
imersos em urna realidade de constantes mudanças,
encontram dificuldades na adequação das normas le
gais às suas necessidades. A demora de um proces
so amplo de modificação do texto consolidado não
acompanha celeridade das mudanças requeridas
pela sociedade. Daí porque é oportuno devolver aos
atores sociais, com segurança jurídica, a capacidade
e a legitimidade de dirigir os próprios interesses por
meio da negociação coletiva.

7. Isso não quer dizer que a negociação coletiva
preconizada na presente proposição seja ilimitada.
Muito pelo contrário, o respeito e a preservação dos
direitos mínimos do trabalhador previstos na Consti
tuição Federal e nas normas de segurança e saúde
do trabalho permanecem indisponíveis.

8. São estas, Senhor Presidente, as razões que
submeto à Vossa Excelência ao propor o encaminha
mento do presente anteprojeto de lei ao Congresso
Nacional.

Respeitosamente, - Francisco Dornelles, Mi
nistro de Estado do Trabalho e Emprego.

Aviso nO 1.147 - C. Civil

Brasília, 3 de outubro de 2001

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília-DF

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República rela
tiva ao projeto de lei que "Altera dispositivo da Conso
lidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decre
to-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943".

Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.

ERRATA

(Republica-se em virtude de novo despacho do
Sr. Presidente)

Onde se lê:

PROJETO DE LEI N° 4.754, DE 1998
(Do Sr. Paulo Paim)

Dispõe sobre a continuidade do for
necimento dos serviços de água e ener-



PROJETO DE LEI N° 4.754, DE 1998
(Do Sr. Paulo Paim)

Dispõe sobre a continuidade do for
necimento dos serviços de água e ener
gia elétrica a trabalhadores que se en
contram desempregados.

(Às Comissões de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público; de Finanças e
Tributação (art. 54); e de Constituição e Jus
tiça e de Redação (art. 54) - art. 24,11)

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

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Esta sessão solene tem por objetivo homenagear o
Rio São Francisco pelos 500 anos de seu descobri
mento.

São autores do requerimento os Deputados
Ivan Paixão, Fernando Ferro e José Rocha.

Convido para compor a Mesa o Sr. Airson Be
zerra Lócio, Presidente da CODEVASF.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
S~ e Srs. Deputados, senhoras e senhores convida
dos, se uma terra também se dá a conhecer pelos rios
que a banham, a opulência e a força do Brasil se refle
tem nas águas do São Francisco. Poucas riquezas
naturais dizem tanto do que fomos, do que somos e
do que poderemos ser quanto esse rio descoberto
em 4 de outubro de 1501 pelo navegador e geógrafo
italiano Américo Vespúcio. Como aquele dia se con
sagrava ao santo milagroso de Assis, deu-se ao curso
d'água o nome de São Francisco, com o que se aben
çoavam as terras por onde corre até desaguar no oce
ano. Nenhum rio mais brasileiro, mais decantado e
mais querido por nossa gente do que ele, merecedor,
portanto, da louvação com que a Câmara dos Depu
tados lhe festeja os 500 anos de descoberta. Home
nageando-o, exaltamos a grandeza do Brasil e a for
tuna dos brasileiros, distinguidos por Deus com a ver
dadeira benção que é o Rio São Francisco.

A 1.428 metros de altitude, na Serra da Canas
tra, Município de São Roque de Minas, Estado de Mi
nas Gerais, encontra-se a nascente do São Francísco.
Ao longo dos 3.160 quilômetros em que se estende
rumo ao Atlântico, atravessa cinco Estados da Fede-

IV - HOMENAGEM
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gia elétrica a trabalhadores que se en- ração: Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas e
contram desempregados. Sergipe. Com uma área de 645 mil quilômetros qua-

(Apense-se ao PUW s1.825/91) drados - 7,5% do território nacional - e trinta e seis
afluentes, na Bacia do São Francisco vivem 15 mi
lhões de habitantes, para quem o rio é fonte de água e
de alimento, endereço de trabalho e via de transporte.

A epopéia das entradas e bandeiras, a era do co
ronelismo e do cangaço, a marcha heróica da Coluna
Prestes, não há feito de expressão na história do Brasil
em que não tenhamos como cenário ou como referên
cia o Rio São Francisco, cujo papel, às vezes, é tão im
portante quanto o dos atores a que serve de palco.

A esse passado de glória sucedeu-se, no entan
to, um presente de abandono e de incúria. A destrui
ção das matas ciliares e a poluição por esgotos e eflu
entes tóxicos são verdadeiros crimes de lesa-nature
za, condenando o rio ao assoreamento e à contami
nação. Junte-se à perda ecológica o prejuízo econô
mico, pois é o São Francisco responsável por 95% da
energia elétrica que se consome na Região Nordeste.

Quando festejamos os cinco séculos do desco
brimento do Rio São Francisco, cumpre-nos dizer que
podemos - e devemos - transformar esse presente
sombrio em um amanhã de riqueza e de prosperida
de. Se a alma de um país flutua na corrente dos seus
rios, que as águas do São Francisco continuem, como
há 500 anos, a espelhar a beleza do Brasil e o futuro
grandioso a que se destina o povo brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Concedo a palavra ao nobre Deputado José Rocha,
co-autor do requerimento desta sessão solene.

O SR. JOSÉ ROCHA (Bloco/PFL - BA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente desta sessão sole
ne, Deputado Severino Cavalcanti, do Estado de Per
nambuco, que também é banhado pelo Rio São Fran
cisco; ilustre Presidente da CODEVASF, Dr. Airson
Bezerra Lócio; S~ e Srs. Deputados: a presente ho
menagem se destina a comemorar os 500 anos do
descobrimento, pelo homem branco, de um gigante
de aproximadamente 3 mil quilômetros de extensão,
responsável pela água que proporciona a geração de
95% de toda a energia elétrica consumida no Nordes
te brasileiro.

Gigante que tem quase quarenta afluentes e cujo
percurso cobre cinco Estados brasileiros, desde as Mi
nas Gerais, seu nascedouro, na Serra da Canastra,
passando pela Bahia, Sergípe, Alagoas e Pernambu
co, onde deságua no Atlântico, depois de dar vida e
sustentação econômica a milhões de brasileiros

Gigante descoberto em 4 de outubro de 1501,
pelo navegador italiano Américo Vespúcio, que deci-

Leia-se:
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diu homenagear o santo daquela data, São Francis
co, batizando com esse nome o curso d'água gigan
tesco.

Assim, comemoramos hoje os 500 anos da des
coberta desse rio, muito embora ele tenha sido co
nhecido pelos nossos índios desde muito antes disso.
E tão grande era que eles o chamavam de Opara, ou
''tão grande quanto o mar". Esse rio era, por assim di
zer, prioridade dos nossos índios e de todos quantos
aqui em nossas terras se encontravam desde mu~o,

muito antes.
Quando da construção da barragem da Usina

de Xingó, a Companhia Hidrelétrica do Rio São Fran
cisco encomendou diversos estudos, que levaram à
descoberta de ricas relíquias arqueológicas, como
esqueletos humanos, objetos de caça, utensílios do
mésticos e vestígios de fogueiras e de alimentos. Da
tados pela verificação do carbono, parece terem nada
menos do que 3.600 anos de idade!

Quando, no século XIX, o Imperador D. Pedro 11
determinou que se estudasse a viabilidade de trans
porte fluvial pelo São Francisco, desde Pirapora até o
oceano, foi o engenheiro Henrique Halfeld que o exe
cutou, nos anos de 1852, 1853 e 1854. E descobriu,
explorando o rio, que qualquer embarcação teria de
atravessar um canyon de cerca de ao quilômetros de
extensão. Uma maravilha natural, mas que acarretava
grandes dificuldades à navegação comercial preten
dida pelo Imperador.

Após tomar conhecimento do resultado desses
estudos, o próprio Imperador foi conhecer o rio e
mandou construir uma estrada de ferro entre Pira
nhas, em Alagoas, e Petrolândia. Esse trem de ferro
funcionou até 1964, fazendo viagens que ficaram na
história, cuja construção dos Lagos de Moxotó e Ita
parica inundaram-lhe o le~o.

Nessas poucas palavras, Sr. Presidente, deixo
registradas algumas das riquezas do Rio São Fran
cisco: sua grandeza física, sua importância como via
fluvial, seus atrativos turísticos e ecológicos, sua im
portância histórica e arqueológica.

Mas como não mencionar a importância econô
mica do São Francisco?

Historicamente, essa teve início com a criação
de gado. As primeiras cabeças teriam sido trazidas
para o Brasil por Francisco Garcia d'Ávila, na comitiva
de Tomé de Souza, em 1549. O açúcar já dominava a
faixa litorânea. A criação de gado, então, teria de ser
feita mais para o interior, seguindo o curso dos rios.
Os rebanhos teriam água e Portugal iniciaria a coloni
zação do nosso interior. E assim as fazendas foram
ocupando cada vez mais terras.

Em sentido sul-norte, o rio foi usado pelos ban
deirantes, que o empregaram como caminho para a
descoberta de novas parcelas do Brasil, então desco
nhecidas. Assim foi acontecendo a ocupação do Vale
do São Francisco.

No século XVII, as notícias da descoberta de
ouro nas cabeceiras do São Francisco levaram para o
seu vale um enxame de exploradores, e o rio fir
mou-se também como importante via de transporte
para abastecimento dos homens das minas.

Modernamente, é preciso mencionar a explora
ção econômica racional das cidades de Petrolina e
Juazeiro. As duas têm 54 mil hectares de terras irriga
das com a água do nosso grande rio e produzem fru
tas brasileiras em grande parte exportadas para a Eu
ropa. E aí surgiram novos núcleos, como os de Bom
Jesus da Lapa, em Minas, Janaúba, Barreiras e vári
os outros.

Não podemos falar no Rio São Francisco sem
fazer menção ao ilustre pernambucano, nascido em
Floresta, Deputado Federal pela Bahia por onze man
datos, Manoel Novaes. Ligado umbilicalmente ao São
Francisco, dedicou sua longa vida parlamentar à gen
te do vale. Graças ao seu empenho e às suas con
quistas políticas, foram obtidos recursos suficientes
para viabilizar sucessivos programas que impulsiona
ram o progresso da região.

Primeiro foi a Comissão do Vale do São Francis
co, resultado de sua vitória na Constituinte de 1946,
que alocava por vinte anos 1% da receita tributária da
União ao desenvolvimento são-franciscano. Depois
veio a SULVALE e o PROVALE.

Sr. Presidente, Sr.!!!! e Srs. Deputados, vejam o
quanto de progresso houve no Vale do São Francisco,
com a atuação do saudoso Deputado Manoel Nova
es. Foram construídas hidrelétricas, sistemas de
abastecimento de água, hospitais, escolas, estradas,
energia elétrica para suprir aquelas cidades.

Hoje temos a CODEVASF - honra-nos com sua
presença seu presidente, Airson Bezerra Lócio -, de
dicada a implantar projetos de irrigação e, pelo exem
plo e apoio, a incentivar a iniciativa privada particular
a fazer o mesmo.

A mesma água que circula nos canais de irriga
ção preparados pela CODEVASF passou a ser bom
beada para os tanques de criação de peixes, que ocu
pam hoje 824 hectares e produzem 3 mil toneladas de
peixe por ano.

A piscicultura já criou novecentos empregos na
região e poderá criar mais 12 mil, apenas na produ
ção de peixe, sem contar os que vierem a ser criados
no processamento do pescado. Como resultado do
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efeito multiplicador dessa iniciativa da CODEVASF, o
mesmo tipo de negócio está indo rio acima: no Médio
São Francisco, na região de Paulo Afonso, uma em
presa norteamericana obteve do Governo brasileiro a
liberação de água para abastecer tanques de produ
ção de peixes e centrais de abastecimento. Esperase
daí a produção de 50 mil toneladas de pescado por
ano, com a geração de seiscentos empregos diretos.

Muitos falam da "lenta agonia de um símbolo
brasileiro". Palavras que escrevo entre aspas porque
são retiradas do título de uma reportagem de uma de
nossas mais prestigiosas revistas.

Vamos pôr mãos à obra e impedir que um mal tão
grande se concretize: a morte do Rio São Francisco.

É bem verdade que em termos de preservação
ambiental temos feito muito pouco pelo rio. Só há relati
vamente pouco tempo nós, brasileiros, despertamos
para a consciência ambiental, e por longo tempo per
mitimos que a exploração de recursos econômicos fos
se realizada sem que tomássemos os devidos cuida
dos com a proteção ambiental, seja nas cidades, seja
nas periferias dos grandes centros, seja no interior.

Assim, permitiuse que os rios servissem de re
ceptáculo dos mais diversos rejeitos residenciais e in
dustriais e dos resíduos da mineração de ouro, em
que se utiliza o mercúrio, altamente prejudicial ao am
biente e a todas as espécies de seres vivos. Infeliz
mente é o que vem ocorrendo com a maioria de seus
afluentes. Permitiuse também o desmatamento in
controlado, que acarreta o assoreamento dos rios, a
redução de sua vazão, as conseqüentes enchentes
nos Municípios ribeirinhos e prejuízos praticamente
incalculáveis a todas as populações cujo sustento de
riva diretamente do aproveitamento dos cursos
d'água, seja para a pesca, seja para a irrigação de
suas lavouras.

O Rio São Francisco não é exceção e sofre com
todos esses problemas. Presentemente, sofre tam
bém com a falta de chuvas, que diminuiu perigosa
mente os níveis das diversas barragens construídas
em seu curso.

Mais de 80% da vegetação nativa da parte mi
neira do rio, que contribui com 70% de toda a água da
Bacia do São Francisco, foram devastados para a pro
dução agrícola, pecuária e de carvão vegetal; e agora
estão devastando as veredas. Preocupação, Sr. Pre
sidente, que deve ser desta Casa, do Congresso Na
cional. As veredas estão sendo destruídas, estão
acabando com o filtro de areia natural para o armaze
namento das águas pluviométricas que formam os
lençóis freáticos dos afluentes do São Francisco.

Entre Pirapora e Juazeiro, o assoreamento do
rio praticamente impede a navegação. Algumas espé
cies de peixes há mais de vinte anos não são vistas
em suas águas. O mercúrio dos garimpos e o ferro da
mineração vão aos poucos desvitalizando as águas
de alguns de seus afluentes e chegando às suas
águas. Esses, sim, são prejuízos e ameaças à saúde
do rio, e contra isso temos de fazer alguma coisa.

O Plano de Revitalização Hidroambiental do Rio
São Francisco, sob responsabilidade do Governo Fe
deral, pretende recompor a mata nas margens do lei
to principal do rio e de seus afluentes, promover
ações de saneamento básico em Municípios ribeiri
nhos e realizar o desassoreamento de trechos nave
gáveis. Tratase de um plano ambicioso, de um desa
fio. A intenção do Governo é preparar o rio, a fim de
que suas águas, no futuro, possam ser transpostas
para irrigar o nordeste setentrional, agregando mais
dois Estados: Paraíba e Rio Grande do Norte.

O Rio São Francisco precisa receber investi
mentos em sua revitalização, seja ou não seja feita a
transposição.

Não podemos aceitar que se invista no rio ape
nas para dele se furtar a água. Precisamos exigir que
nele se invista, para que volte a prover os recursos
responsáveis pela pujança que pode vir a propiciar,
do ponto de vista econômico e social. Já temos a pro
messa de 1 bilhão de reais em dez anos, começando
com 100 milhões de reais para o presente exercício
de 2001. Que venha logo esse investimento, para dar
nova vida ao rio e à sua bacia.

Na data de hoje está tendo início a campanha
"São Francisco - Patrimônio Mundial". Parte dessa
campanha é o trabalho que será feito até o final de
2002, com a elaboração de um dossiê a ser encami
nhado à UNESCO, órgão das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cultura, solicitando a inclu
são do rio como Patrimônio Natural da Humanidade.

Já se catalogaram 56 pontos de interesse ao lon
go do rio, como igrejas do século XVI, casarios colonia
is, cavernas com inscrições rupestres, parques, esta
ções de trem e centros de peregrinação religiosa, além
das belezas naturais, como os canyons e as matas ci
liares. Assim, em 10 de outubro, semana que vem, por
tanto, a autodeterminada Expedição Engenheiro Hal
feld (em homenagem ao técnico encarregado por D.
Pedro de estudar as condições de navegabilidade do
rio, no século XIX) repetirá em 35 dias o feito de 150
anos atrás, viajando de Pirapora a Penedo.

E assim se cumprirá uma missão que certamen
te um italiano gostaria de ter realizado. Com toda cer
teza, Américo Vespúcio teria tido mais uma glória a
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registrar em sua biografia, se, além de ter descoberto
o Rio São Francisco, por ele tivesse navegado, como
fez Halfeld e como fará essa expedição.

Assim, Sr. Presidente, ao comemorarmos os
500 anos do descobrimento do Rio São Francisco, só
nos resta deixar registrada a vontade de ver esse
grande rio novamente pujante, cheio de vida e capaz
de contribuir ainda mais para o progresso de nosso
País.

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Registro a presença em plenário do Sr. José Maurício
Lobo, Secretário-Executivo da CODEVASF, do Prol.
Flávio Caetano e dos jovens talentosos estudantes
Tiago Basto Cardoso e Ramon Gatto, do Colégio São
Paulo, de Salvador, que estão acompanhados do bra
vo companheiro Walter Pinheiro.

Convido todos a ouvirem, de pé, o Hino Nacio-
na!.

(Execução do Hino Nacional.)

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Concedo a palavra ao nobre Deputado Ivan Paixão,
autor do requerimento.

O SR.IVAN PAIXÃO (Bloco/PPS - SE. Sem re
visão do orador.) - Exmo. Sr. Presidente, Deputado
Severino Cavalcanti, do Estado de Pernambuco,
Exmo. Sr. Presidente da CODEVASF, Dr. Airson Be
zerra Lócio, Diretores da CODEVASF, Deputadas e
Deputados, estudantes, membros do Coral do IBAMA
e demais presentes, quero, antes de mais nada, agra
decer à Mesa por acatar nosso requerimento para re
alização desta sessão solene em homenagem ao Rio
São Francisco pelo transcurso dos 500 anos de seu
descobrimento.

Conhecido por Cará entre os índios que habita
vam a região, o Rio São Francisco recebeu este nome
por ter sido descoberto no dia de São Francisco, pela
expedição comandada pelo navegador italiano Amé
rico Vespúcio. No primeiro mapa do território nacio
nal, produzido em 1502, o Velho Chico já aparecia e,
desde então, sua presença tem marcado de forma
significativa os rumos do desenvolvimento nacional.

Com pouco mais de 2 mil e 700 quilômetros de
extensão, o São Francisco atravessa cinco Estados
brasileiros, distribuindo, com suas águas fartas, rique
za e conforto às populações de Minas, Bahia, Per
nambuco, Alagoas e Sergipe.

Na época colonial, quando o povoamento do
Brasil concentravase quase que exclusivamente na
costa atlântica, o São Francisco foi o guia seguro que
conduziu os bandeirantes rumo ao interior, permitindo

a incorporação de largas faixas de terra ao território
nacional.

Posteriormente, quando nossa economia base
ava-se no tripé canadeaçúcar, ouro e pecuária, o São
Francisco tornouse o corredor por onde o gado que
pastava em suas margens férteis era conduzido para
alimentar tanto os garimpeiros quanto as populações
dos engenhos de açúcar.

Hoje, o Vale do Rio São Francisco é o principal
pólo de fruticultura irrigada do País. São 120 mil hec
tares de cultivo irrigado, que produzem 800 mil tonela
das de frutas por ano, gerando 300 mil empregos. As
águas férteis do Velho Chico permitem a produção de
400 mil toneladas anuais só de manga e de uva, e 60
mil são exportadas para a Europa e para os Estados
Unidos.

As hidrelétricas de Três Marias, Sobradinho, Ita
parica, Moxotó, Xingó e as quatro hidrelétricas de Pau
lo Afonso têm um potencial de 26 mil, 435 megawatts,
já tendo sido instalados, portanto, 10 mil, 365 mil me
gawatts. Elas são movidas pela força de sua corrente
za, produzem quase a totalidade da energia consumi
da na Região Nordeste, e a pesca constituise em im
portante fonte de renda das comunidades ribeirinhas.
Vale ressaltar o aprimoramento da piscicultura, por
meio de projetos, com instalação de tanques e redes e
a criação de tilápias, que está libertando centenas de
milhares de famílias ao longo do São Francisco.

Lamentavelmente, Sr. Presidente, S~ e Srs. De
putados, não estamos tratando bem desta majestosa
dádiva da natureza, que há séculos proporciona ao
País tantas riquezas de valor inestimável!

Não me refiro apenas à energia gerada e que
movimenta indústrias, liga aparelhos eletrodomésti
cos, produz riqueza; podemos citar também a fruticul
tura, a piscicultura e o abastecimento d'água para po
pulações imensas. Não podemos deixar de levar em
consideração o que o Rio São Francisco poderá pro
porcionar no futuro. No Estado de Sergipe, o sertane
jo clama pela sua libertação. Ele está cansado de re
ceber esmolas. Queremos cidadania! E a cidadania
do povo sergipano, assim como a do sertanejo nor
destino, será proporcionada pelo Rio São Francisco.
Lá, ainda serão construídos dois importantes canais
do Projeto Xingó. Um deles sairá do lago da Usina
Xingó e percorrerá cerca de 55 quilômetros, proporci
onando a geração de mais de 30 mil empregos. O ou
tro canal é o de Dois Irmãos, que sairá do lago de Ita
parica, no Estado da Bahia, percorrendo mais de tre
zentos quilômetros de extensão e irrigando mais de
100 mil hectares de terras.



47824 Sexta-Feira 5 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 200 I

Os desmatamentos indiscriminados das mar
gens do rio para a ampliação da fronteira agrícola já
causaram a morte de inúmeras nascentes, provocan
do a diminuição da vazão e o conseqüente assorea
mento do seu leito, o que dificulta a navegação.

Hoje, 95% dos 504 Municípios da Bacia Hidro
gráfica do São Francisco não têm rede de esgoto,
despejando seus dejetos urbanos diretamente nas
águas do rio.

Neste ponto de meu discurso, faço um parênte
se para contar minha experiência na Secretária de
Saúde do Estado de Sergipe. Quando das enchentes
no Baixo São Francisco, a cólera era trazida pelos de
jetos humanos lançados nas águas. Além disso, a
construção das usinas geradoras de energia elétrica
está prejudicando o fenômeno da piracema, o que tor
na escasso o pescado, outrora abundante na região.

A esse respeito, Sr. Presidente, Sr!! e Srs. Depu
tados, gostaria de comentar o depoimento de um pes
cador natural do Município sergipano de Amparo do
São Francisco, Sr. Odair, que tem mais de 60 anos.
Segundo ele, as enchentes naturais do rio, comuns
até 1975, deixaram de acontecer depois da constru
ção das represas para a geração de energia elétrica.

Com o fim das enchentes, a dragagem natural
dos bancos de areia, antes realizada pela força das
águas em suas enchentes, deixou de acontecer, con
tribuindo para o agravamento do processo de assore
amento, fenômeno que está provocando a lenta ago
nia do rio.

Outro pescador, o Sr. Toinho, nasceu e se criou
em Penedo, no Estado de Alagoas, e começou a pes
car ainda criança. Com a venda do pescado tirado
das águas do São Francisco, exclusivamente, ele cri
ou uma família de onze filhos. Hoje, um de seus des
cendentes, que tem a mesma profissão do pai, não
está conseguindo pescar o suficiente para sustentar
seu único filho.

Esta drástica redução da quantidade de peixe
no São Francisco devese, principalmente, aos dese
quilíbrios causados pela construção das represas,
com interferência direta sobre a piracema, que é a mi
gração do peixe rio acima para desova e conseqüente
perpetuação da espécie.

Enalteço o trabalho técnico de qualidade desen
volvido pela CODEVASF, hoje presidida pelo Sr. Air
son Bezerra Lócio, mas, lamentavelmente, Sr. Presi
dente, estamos a testemunhar cortes orçamentários
seqüenciais, mostrando que o Governo Federal não
dá a prioridade necessária a esse rio. Esses cortes se
repetem a cada ano, e os projetos de desenvolvimen-

to, de libertação do povo da Bacia do São Francisco
não conseguem sair do papel.

Sr. Presidente, nobres colegas, estou comen
tando esses fatos relacionados aos pescadores ape
nas para mostrar como qualquer intervenção de porte
significativo na natureza tem de ser precedida de um
rigoroso planejamento, com estudos criteriosos do
impacto ambiental a ser causado, sob pena de desen
cadear processos de conseqüências desastrosas
para o equilíbrio natural da região.

Não há outra forma de nos prevenirmos contra
desastres ecológicos de grande magnitude, como es
ses que estão secando o Velho Chico, ameaçando a
existência de uma enorme quantidade de espécies e
interferindo em fenômenos de extrema delicadeza e
rara beleza, como a piracema.

Aproveito a oportunidade para saudar o Gover
no Federal pela decisão de financiar a revitalização
do Rio São Francisco e conclamo os Governos Esta
duais, Municipais, a iniciativa privada e entidades da
sociedade civil para nos unirmos num esforço comum
pela recuperação do Velho Chico, promovendo sua
despoluição, a recomposição da mata em suas mar
gens, a dragagem dos bancos de areia, o repovoa
mento da fauna aquática e a recuperação do patrimô
nio histórico da região.

Esperamos que a comemoração dos 500 anos
de descobrimento do Rio São Francisco seja o ponta
pé inicial de um esforço sério e continuado de resgate
da vitalidade deste belo e generoso gigante, obrapri
ma da natureza que, nos seus cinco séculos de histó
ria, participou, de maneira singular, da invenção desta
Nação chamada Brasil.

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Concedo a palavra ao nobre Deputado Walter Pinhei
ro, co-autor do Requerimento e convido o nobre De
putado Ivan Paixão a assumir a Presidência dos tra
balhos.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente Ivan Paixão, um dos
co-autores do requerimento para realização desta
sessão de homenagem ao Rio São Francisco pelos
seus 500 anos de resistência, teimosia, de alimenta
ção do nosso glorioso sertão, nobre Presidente da
CODEVASF, Sr. Airson Bezerra Lócio, S~ e Srs. De
putados, senhoras e senhores, membros do coral do
IBAMA - que também deram sua contribuição hoje-,
jovens estudantes do Colégio São Paulo, da cidade
de Salvador, Tiago e Ramon, Prol. Flávio, o Rio São
Francisco tem marcado de forma permanente a vida
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do povo brasileiro. Tem sido usado, cantado e recan
tado em verso e prosa pelos seus feitos.

O rio não é pura e simplesmente um volume
d'água que corre por terras desde sua nascente, a
Serra da Canastra, até sua foz, divisa entre os Esta
dos de Alagoas e Sergipe. O Rio São Francisco é
mais do que isso: sonhos, dores, fartura, miséria, soli
dão, metrópoles, dias, noites, chuva e sol, lutadores
sobreviventes, pescadores corajosos, ribeirinhos; o
Opara, como diziam os índios da região, antes de ser
denominado Rio São Francisco.

Foi lá que colonizadores descobriram toda essa
proeza, toda essa beleza que é o São Francisco. Tem
uma história sem igual, marcada por uma gente que
ali se encontrava, os índios, e, hoje, é marcada por
novas vidas, como a do velho sertanejo.

Trata-se de um rio castigado ao longo da sua
história. Um rio que serviu, e muito, ensinou a todos,
construiu ao longo desses 500 anos lendas e históri
as; enfim. um rio que faz parte do cântico. O Velho
São Francisco, por intermédio das suas águas, que
não banham só suas margens, trouxe-nos a energia e
a luz. O mesmo São Francisco que, ao longo desses
anos, vem sendo castigado.

O uso da água desse rio de integração nacional
tem ocorrido de diversas formas, para atender à de
manda do consumo humano ou, na sua maior vazão,
para gerar energia. Nas suas águas são despejados
esgoto, resíduos sólidos e industriais, comprometen
do o meio ambiente.

A vegetação nativa, que cobria as águas banha
das pelo São Francisco, caiu de 85% para 35% no pe
ríodo de 1970 a 1990.

O Sr. Lincoln Portela - Nobre Deputado. con
cede-me V. Exa um aparte?

O SR. WALTER PINHEIRO - Pois não.
O Sr. Lincoln Portela - Deputado Walter Pinhe

iro, parabenizo os Deputados Ivan Paixão, Fernando
Ferro e José Rocha pela iniciativa desta homenagem
e cumprimento V.Exa pelo pronunciamento. Mu~o

obrigado.

O SR. WALTER PINHEIRO - Agradeço a V.Exa

o aparte, nobre Deputado. O Sr. José Theodomiro de
Araújo é conhecido pela sua luta franciscana em favor
do rio, que conhece como ninguém, de ponta a ponta.
Sua contribuição tem sido enorme, ao longo dos
anos, na batalha incansável em favor do Velho Chico,
que tem dado sinais de cansaço.

Prosseguindo, Sr. Presidente, o Rio São Fran
cisco é invadido por uma rede de esgotos de Municí
pios que utilizam suas margens como depósito de de-

jetos sanitários. Na década passada, 95% dos Muni
cípios lançavam nele seus esgotos. As indústrias em
geral, também situadas às margens do rio. têm joga
do nele seus rejeitos sem o devido tratamento.

Devido ao uso crescente da irrigação em Minas
Gerais, os Rios Verde, Grande e Igorotuba, afluentes
do São Francisco, já secaram. O salitre já provocou
mortes na Bahia, por conta desse processo. A erosão,
a agricultura intensiva, praticada sem respeito ao
meio ambiente, o assoreamento, a atividade agrícola
permanente às margens do São Francisco, que per
deu suas matas ciliares há muito tempo, fazem com
que toneladas de terra sejam diariamente despejadas
sobre o leito do rio.

O rio que nos deu a energia e nos trouxe a luz
vem sofrendo barbaramente, nos últimos anos, com
as modificações climáticas, com a alteração do seu
meio físico, com inundações, modificações no uso do
solo e alterações na qualidade da água - o meio bióti
co. Além disso, verifica-se o desaparecimento de es
pécies, a proliferação de plantas aquáticas, a inter
rupção na migração de peixes e a alteração na com
posição da fauna aquática - o meio antrópico. Do
ponto de vista humano, observamos a transferência
compulsória, a modificação nas atividades socioeco
nômicas, a perda do patrimônio cultural, histórico e
arqueológico. Todos esses componentes nos levam a
chorar pela situação do Rio São Francisco.

No entanto, a cidade de Juazeiro, em comum
acordo com Prefeituras da região, ONGs, o Fórum
Permanente em Defesa do São Francisco, igrejas e
outras entidades, tem-se mobilizado para transformar
o rio em patrimônio cultural, desenvolvendo ativida
des por todo o País em busca de sua revitalização. É
uma luta imensa. Vários segmentos têm-se juntado a
ela, inclusive estudantes e ribeirinhos.

Sr. Presidente, frase dita por Frei Dom Luiz, Bis
po da Barra, no debate sobre a transposição de
águas do São Francisco, demonstra a gravidade da
situação em que o rio se encontra: "anêmico não pode
doar sangue". Logo, precisa ser recuperado.

Encontram-se presentes no plenário alunos vin
dos de Salvador, que se deslocaram para a região ba
nhada pelo São Francisco, a fim de conhecer de perto
a dureza da sua história, e vieram entregar à Casa
manifesto que redigiram em defesa do rio.

Peço à Presidência que receba o referido mani
festo e autorize sua transcrição nos Anais da Casa.

Sr. Presidente, a luta está apenas começando,
de forma árdua. Ao comemorar os 500 anos do des
cobrimento do Rio São Francisco, temos o desafio de
revitalizá-Io, para que continue servindo à população.
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Esperamos que a profecia de Sá e Guarabira, ainda a uma conscientização popular para tentarmos
de que o sertão vai virar mar, se torne realidade. Que salvar o rio.
o velho São Francisco continue banhando o sertão e 2.0 mundo contemporâneo vive uma crise devi-
não seja mais maltratado. do à escassez da água, elemento indispensável à

Muito obrigado. (Palmas.) manutenção da vida. As águas do São Francisco ser
vem de habitat para milhares de espécimes e saciam
a sede dos seres que habitam suas margens. Seus ci
cios de estiagem e cheia criam condições extrema
mente favoráveis ao desenvolvimento da flora local,
uma vez que depositam, no solo, minerais provenien
tes de suas águas. O momento de pensar na sobrevi
vência das gerações futuras e da nossa própria so
brevivência é agora, pois, se hoje em dia vivemos cri
ses ambientais é por que. no passado, não houve pr
ocupação com a preservação dos recursos naturais.
As ações presentes refletem o futuro do planeta. Con
sequentemente, é fundamental preservamos uma
das maiores e principais fontes hídricas do Brasil.

3. A degradação do rio São Francisco traz tam
bém como conseqüência a crise energética, pois,
para o funcionamento das usinas instaladas ao longo
do rio, é necessária uma quantidade mínima de água
nos reservatórios. No entanto, em decorrência da de
vastação das matas ciliares, o rio vem sofrendo forte
assoreamento e isso está causando a diminuição do
nível de água do rio, o que já acarretou o desligamen
to de algumas turbinas, agravando ainda mais essa
crise. O rio necessita de medidas especiais para re
tornar ao seu volume médio e assim possibilitar a nor
malização da produção de energia.

4. O 'Velho Chico" é parte integrante da vida das
populações que vivem ás suas margens. Suas águas
fornecem pesca. alimento e fonte de divisas, e irrigam
as terras secas do sertão. De sua história nasceram
as crenças, a cultura e os sonhos dessas comunida
des. Seu leito foi e ainda é - cenário para muitas histó
rias, lendas e canções. Dos Delmiros Gouveias a
Lampiões, das centenas de Marias e joão anônimos
ao artesão que tira (ou tirava?) de seu leito a matriz de
seu viver, a inspiração de suas carrancas, sua história
se confunde com a própria história do povo brasileiro.
Será que novamente esquecida?

Diante disto tudo, reafirmamos a nossa posição
contrária à transposição do rio São Francisco. O pro
jeto lançado pelo governo, só beneficiaria basicamen
te os grandes empresários e fazendeiros em detri
mento da saúde do rio e da vida da população local.
Até quando os interesses de grupos privilegiados se
sobreporão aos interesses da coletividade? Conside
rando que o rio São Francisco não está conseguindo
atender às necessidades sociais da região que ele
banha, como conseguirá ainda atender a outras re-

o SR. PRESIDENTE (Ivan Paixão) - Recebe
mos, dos estudantes de Salvador, o manifesto "Re
pensando o Velho Chico", que terá a devida divulga
ção nos órgãos de comunicação da Casa.

O rio São Francisco, considerado o Nilo brasilei
rO,fonte de vida e riquezas, aproximou o litoral do ser
tão, integrou homens e culturas, acendeu lâmpadas e
deu aos homens alimento sustento e vida. Hoje esse
rio que carinhosamente chamamos de "Velho Chico".
reconhecimento da sua importâcia para as comunida
des ribeirinhas e para todos nós, está sem força para
cumprir o seu curso natural. Sua morte significa o fim
da luta de brasileiros que têm o rio como única fonte
de sobrevivência. Essa luta agora também é nossa e
queremos pedir o apoio das entidades governamen
tais para que juntos possamos salvar o rio de uma
morte gradativa, que cada vez mais se acelera. As

.providências são urgentes e as ações devem come
çar imediatamente. pois não sabemos até quando ele
suporta a situação que atravessa.

Para conscientizar a sociedade desse problema
queremos destacar que:

1. A situação atual do rio é alarmante devido á
poluição de suas águas, desmatamento das florestas
ao seu redor e urbanização desordenada ao longo do
seu curso, junto com a falta de investimentos estatais
e planejamento do seu uso. Sendo assim, o processo
de revitalização é imperativo e urgente. associado
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giões? Como um anêmico pode doar sangue? Pre- sua profundidade, fez a água do mar invadi-lo e dei-
servare revitalizaro "Velho Chico sim, é manter viva a xou-o com o menor nível em 70 anos.
esperança dos brasileiros ribeirinhos, já tão sofridos Senhoras e senhores, precisamos tomar cons-
com a ausência de uma justa política de distribuição ciência dos efeitos maléficos que a civilização exer-
das riquezas, cujas condições de vida pioram, na me- ceu e continua a exercer sobre o Velho Chico, pois
dida que aumenta a degradação do São Francisco. ainda há tempo, talvez, para reverter o processo.
Preservá-lo é manter vivo um dos nossos maiores pa- Lembremo-nos da tragédia que se abateu sobre o
trimônios nacionais. Mar de Aral, um dos maiores do mundo, que teve as

Diante desse quadro, a comunidade do colégio suas águas desviadas, na extinta União Soviética,
busca sensibilizar a população da região, os políticos para a irrigação de plantações de algodão. Como re-
e toda a sociedade para que possamos salvar o nos- sultado, tornou-se um deserto salgado, pontilhado de
so "Velho Chico". Será que temos direito de modificar navios encalhados, circundado por uma população
e destruir o curso de um rio ou de uma vida? Até que sofre de câncer e de diversos problemas respira-
quando o homem vai querer manipular a natureza tórios oriundos dos agrotóxicos e minerais que antes
sem perceber que está se auto-manipulando? Sem ficavam sob a água.
perceber que natureza e o homem fazem parte do O São Francisco atravessa cinco Estados brasi-
mesmo ambiente? Sem perceber que uma existência leiros, interligando o Sudeste e o Nordeste, servindo
harmônica se baseia na preservação. na revitalização a uma região de incrível riqueza cultural. No entanto,
e não na destruição? Em infelizes tempos de guerra, já começa a ser poluído a 15 quilômetros de sua nas-
por que lutamos contra nos mesmos? cente. No processo de assoreamento, o equivalente a

Nós, brasileiros e nordestinos, não podemos de- 2 milhões de caminhões de terra são anualmente car-
ixar que um rio como este, que leva em suas águas regados para a sua calha principal, vindos do desma-
toda a cultura de um povo e sua sobrevivência, mora tamento de suas margens e erosão provocada pelo
diante de nossos olhos. Chega de negligência! Chega homem; plantações de soja contribuem, também,
de abandono! para a contaminação com agrotóxicos. Com todos es-

Temos medo que, quando conseguirmos alcan- ses problemas,. o peixe~rgentin~ torna-se mais bara-
çar esta percepção, seja tarde demais. Mas para nós, to do qu~ o pelxe.do S~o FranCISco, mesmo par~ as
tu "Velho Chico", serás sempre o velho sábio que nos populaçoes que vivem a sua margem, como na clda-
guia, nos leva, nos dá sabedoria. alimenta nosso cor- de de Xique-Xique, no interior da Bahia.
po e espírito, nos faz viver e pelo qual devemos todo o Em 1946, o então Deputado Federal, ex-Gover-
nosso respeito. nador da Bahia e grande homem público, Luiz Viana,

Saudemos o "Velho Chico", Salvemos o 'Velho fez um patético e atualizado discurso. À época, fazia
Chico" um paralelo entre a atitude dos Estados Unidos, ao

Salvador 4 de outubro de 2001. - Alunos do executar um projeto de preservação do Rio Tennes-
Ensino Médio do Colégio São Paulo-Bahia. see, mantendo sua navegação, criando usinas hidre-

. _ létricas e promovendo a agricultura irrigada. Aqui se
O SR. PRESIDENTE (Ivan Palxao) - Com a pa- criou a Comissão do Vale do São Francisco com os

lavra o Deputado Saulo Pedrosa, representando o mesmos objetivos, mas com uma única e gra~de dife-
PSDB. rença: lá o objetivo foi cumprido integralmente; aqui

O SR. SAULO PEDROSA (PSDB - BA. Pro- se serviu do rio, sem dar-lhe nada em troca. Fez-se
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e tudo para degradá-lo. Lá, a sede da empresa foi im-
Srs. Deputados, senhores convidados, Dr. Airson Be- plantada nas margens do rio; aqui, no Rio de Janeiro,
zerra Lócio, Presidente da CODEVASF, em 4 de outu- um verdadeiro cabide de emprego para atender apa-
bro de 1501 , a meio milênio, portanto, Américo Ves- drinhados políticos.
púci~ descobriu a foz d? Rio São Francisco entre os Ora, não podemos ignorar essa tragédia, pen-
atuais Estados de Sergipe e Alagoas. sando que numa homenagem só têm lugar os elogios

Infelizmente, não há muito a comemorar. Um e as amenidades. Devemos aproveitar a oportunida-
dos maiores rios do mundo, e o maior totalmente bra- de para lembrar que, apesar de 95% da energia con-
sileiro, está morrendo. sumida no Nordeste. vir das usinas daquele rio, o sis-

O desmatamento, a construção de barragens e tema está próximo do colapso. A natureza está co-
o desvio de sua água para a irrigação de lavouras en- brando a conta da cobiça humana, e com juros e cor-
cheu o rio de terra, alargou suas margens, diminuiu reção monetária.
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Os sistemas de irrigação diminuem a vazão do
rio. As usinas hidrelétricas impedem a desova dos pe
ixes - a famosa piracema -, eliminam as cheias que
fertilizam os solos das várzeas e, enfraquecendo a
força do rio, permitem que a água do mar penetre no
sertão. Já se pesca peixes de água salgada em Pene
do, a 42 quilômetros do litoral.

Não estamos falando de uma tragédia restrita,
mas de um rio de 2.700 quilômetros, que banha
7,52% do território brasileiro e afeta diretamente a
vida de 15 milhões de compatriotas. Esse rio, outrora
navegável, que já serviu como uma via de transporte
equivalente ao Mississippi, hoje pode ser atravessado
a pé.

Senhoras e senhores, a única homenagem de
que o Rio São Francisco precisa é o respeito. Que o
deixemos viver. Lembremo-nos disso ao aprovarmos
ou sugerirmos projetos de irrigação ou usinas hidrelé
tricas.

Era o que tinha a dizer.

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Ivan Paixão) - Concedo a
palavra ao Deputado Jorge Khoury, que falará pelo
PFL.

O SR. JORGE KHOURY (Bloco/PFL - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente; Sr. Airson Bezer
ra Lócio, Presidente da CODEVASF; companheiros
Parlamentares; senhoras e senhores convidados,
hoje, nesta Casa e em vários rincões deste País, prin
cipalmente no Vale do São Francisco, estamos a co
memorar o descobrimento do Rio da Integração Naci
0na� por Américo Vespúcio.

Talvez o mais correto não fosse comemorar,
mas, sim, que este fosse um dia de reflexão para nós,
ribeirinhos, que sabemos da importância desse Rio
para o País, especialmente para o Nordeste brasilei
ro, sobre tudo o que ele já trouxe de benefício e do tão
pouco que nós lhe devolvemos.

Não tenho dúvidas de que Américo Vespúcio, há
quinhentos anos, não tinha a dimensão do que aquele
acidente geográfico representaria para aquela região:
a maior dádiva que a natureza podia nos presentear.

Através do Rio São Francisco, os colonizadores
fizeram as primeiras explorações de toda aquela vas
ta região que hoje compreende os Estados de Alago
as, Sergipe, Bahia, Pernambuco, Minas Gerais e Go
iás. Ele foi o mais importante veículo de comunicação
dessa região naquele período. Tivemos o seu aprove
itamento como gerador de energia. Quase a totalida
de da energia do Nordeste é proveniente das usinas
hidrelétricas ao longo do seu leito. Mais recentemen-

te, vemos o seu aproveitamento no abastecimento de
água das populações que foram se instalando em
suas margens e na produção de alimentos através da
irrigação.

Como vemos, Srs. Parlamentares, senhores
convidados, o Rio São Francisco é, sem sombra de
dúvida, importante instrumento de desenvolvimento
econômico e social para uma região tão sofrida e que
continua sendo uma das mais degradadas do País,
que é o semi-árido nordestino. Ao São Francisco, por
tanto, cabe uma missão, quem sabe, até relacionada
com seu próprio nome - uma homenagem ao Santo
do dia em que foi descoberto -, porquanto, exatamen
te como São Francisco, o Rio nasce na rica Região
Sudeste e caminha em direção aos pobres, para a
Região Nordeste.

Infelizmente, essa realidade, que até a natureza
está nos esclarecendo, os Poderes constituídos deste
País ainda não foram capazes de observar.

Sr. Presidente, Srl!! e Srs. Deputados, precisa
mos desenvolver ações que possam fortalecer esse
Rio. O primeiro pronunciamento que fiz nesta Casa,
no meu primeiro mandato em 1991, foi sobre o Rio
São Francisco. E, nele, registrei que se tira do Rio o
transporte, a energia, a água para irrigação, abasteci
mento humano e animal e nada lhe é dado de volta.
Se esses entes, que tiram das águas do Rio essas ati
vidades econômicas, lhe evolvessem parcela daquilo
que usufruem, o benefício seria suficiente para criar
um fundo que atendesse às necessidades de preser
vação e de conservação ambientais.

Assim como os outros Parlamentares, não po
deria encerrar meu pronunciamento sem mencionar o
grande brasileiro Manoel Novaes, que, na Constitui
ção de 1946, apôs um artigo que revertia 1% do Orça
mento da União ao desenvolvimento do Vale do São
Francisco.

É chegada a hora de revermos essa questão. O
companheiro e Deputado João Leão, que compõe a
Mesa neste instante, elaborou uma PEC que visa
exatamente à criação de um fundo de desenvolvi
mento do semí-árido - e não está distante falar de
semi-árido e do Rio São Francisco -, para criarmos
as condições de reverter esse quadro. Só assim po
deremos dizer que estamos comemorando. Neste
momento, prefiro dizer que estamos refletindo sobre o
quanto não fizemos por esse manancial que atende
às regiões pobres do País.

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Ivan Paixão) - Com a pa

lavra o Deputado Eunício Oliveira, que falará pelo
PMDB. S.Exa disporá de até cinco minutos na tribuna.
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o SR. EUNíCIO OLIVEIRA (PMDB - CE. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e
Srs. Deputados, é com muito entusiasmo que ocupa
mos hoje esta tribuna para comemorar, como repre
sentante do povo do Ceará nesta Casa, os 500 anos
de descobrimento do Rio São Francisco, ocorrido em
4 de outubro de 1501, pela expedição pioneira de
Américo Vespúcio.

As festividades estão sendo intensas. A cidade
de Penedo, a mais antiga povoação construída ao
longo do rio, vem sendo palco de espetáculos cultura
is com artistas de todo o Brasil, campanhas ecológi
cas em favor da recuperação dos problemas fluviais,
corridas de embarcações típicas da região. No próxi
mo dia 6 haverá a inauguração solene do marco do
descobrimento.

Tantas homenagens encontram respaldo na
memória histórica nacional, que abrange inúmeros
episódios relacionados ao Rio São Francisco, desde
os primórdios da colonização. Esta, aliás, dependeu,
em seu formato e celeridade, da utilização do imenso
potencial do São Francisco em termos de transporte e
irrigação. Basta dizer que o primeiro mapa do Brasil,
desenhado em 1502, já o incluía em parte do trajeto.
Desde então, aquele que muito justamente recebeu o
epíteto de rio da integração nacional tem desempe
nhado um papel fundamental na vida social e no de
senvolvimento econômico da Nação.

Não poderíamos deixar de mencionar, é certo, a
expedição a ser patrocinada pela Companhia de De
senvolvimento dos Vales do São Francisco e do Par
naíba - CODEVASF, juntamente com empresários e
Governos dos Estados banhados pelo rio, para per
correr o longo trecho que vai de Pirapora, na Serra da
Canastra, em Minas Gerais, a Penedo, em Alagoas, já
quase junto à foz. Levando técnicos de órgãos especi
alizados, como a Agência Nacional de Águas, a
EMBRAPA, o IBAMA e a própria CODEVASF, a expe
dição repetirá o percurso realizado pelo engenheiro
Henrique Halfeld, no século XIX, e fará um amplo le
vantamento dos graves problemas ambientais hoje
existentes, como o desmatamento descontrolado,
que ameaça todo o ecossistema do rio, e o assorea
mento, que dificulta, em vários trechos, a navegação.

A partir daí, o São Francisco deverá ser objeto
de um grande projeto de revitalização, a ser conduzi
do pelo próprio Governo Federal, e que incluirá pro
gramas de despoluição, saneamento básico para as
populações ribeirinhas, melhoria das condições de
navegação e recuperação de seu significativo patri
mônio histórico. Com isso, os 15 milhões de brasilei
ros que vivem em Municípios localizados em suas

margens ou na região da bacia hidrográfica serão be
neficiados social, cultural e economicamente.

Todos esses projetos beneficiam a discussão
sobre a transposição de águas do São Francisco, so
nho acalentado desde o Império para melhorar o
abastecimento de água no Nordeste brasileiro.

É assim que o Rio São Francisco deve realmen
te concentrar as atenções do País. Não se admite que
um patrimônio desse porte continue abandonado, su
jeito à deterioração, com prejuízos cada vez maiores,
de todas as ordens, não apenas para os cinco Esta
dos por ele banhados, mas para todo o Nordeste e a
própria Federação brasileira.

Finalizando, Sr. Presidente, gostaríamos de
lembrar que para nós, brasileiros, o Rio São Francisco
será sempre mu~o mais do que uma mera fonte de re
cursos hídricos ou uma simples via de transporte flu
vial. Será sempre o Velho Chico, afetivamente perso
nificado pelo anedotário e cancioneiro populares. Pro
fundamente impregnado em nosso imaginário, carre
ga em suas águas a evolução de nossa história, as
contribuições do povo ribeirinho, que faz dele meio de
vida e tesouro de tradição, a utopia, enfim, de um País
mais justo, mais humano, onde o pão e a água sejam
abundantes para todos, de norte a sul do País.

Que as comemorações dos 500 anos de seu
descobrimento deflagrem o processo definitivo de
sua recuperação, em todos os trechos, para que volte
a apresentar todas as características que fizeram
dele um dos monumentos da natureza brasileira.

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Ivan Paixão) - Anuncio a
presença do Sr. Claudio Mascarenhas Braga, Coorde
nador de Organização e Informação da CODEVASF;
Sr. Ademar Tenório Costa, Técnico de Desenvolvimen
to, Estudos e Projetos 111 da CODEVASF; Sra. Maria Di
nane Carvalho de Lima, Assessora do Departamento
de Pessoal da CODEVASF; Sr. Paulo Afonso Lucci,
Assessor do Departamento de Pessoal da CODEVASF;
Sr. Sueli Salgueiro, Professora da Universidade de For
taleza; Sr. Sandro Salgueiro, médico de Fortaleza; Sra.
Valéria Fidanza, Advogada de Fortaleza; Sr. Helcio Her
bert Moreira, economista do Rio de Janeiro; Sra. Eliana
Tameirão, bióloga de Belo Horizonte.

O SR. PRESIDENTE (Ivan Paixão) - Concedo a
palavra ao nobre Deputado Fernando Ferro, co-autor
do requerimento de realização desta sessão solene e
que falará pelo PT. Findo o seu pronunciamento, no
bre Deputado, peço que assuma a Presidência dos
trabalhos. V.Exa dispõe de cinco minutos na tribuna.



Sr. Presidente, trata-se de uma questão de defe
sa nacional convocar para essa luta todas as autori
dades, sobretudo as que não compareceram a esta
sessão, mas que, de alguma maneira, são responsá
veis por esta situação em que se encontra o Rio São
Francisco. Devemos refletir e retomar essa luta que é
de todos. O rio não tem dono, não tem partido, não
tem Governo. É um patrimônio da humanidade e da
natureza.

Agradeço ao coral do IBAMA a presença. La
mentavelmente, ele não pôde se apresentar.

Sr. Presidente, solicito à Mesa da Casa que, em
outras homenagens desse tipo, tenha um pouco mais
de zelo em eventos desse porte, levando-se em conta
sua importância e dimensão. Um patrimônio geográfi
co, cultural e humano de quinhentos anos merece
maior dedicação e maior cuidado.

Sr. Presidente, gostaria que fosse passada uma
fita de vídeo sobre o Rio São Francisco, com parte
desta homenagem que fazemos nesta manhã na Câ
mara dos Deputados. Parabenizo V.Exa por ter sido o
primeiro a requerer esta sessão de homenagem. Fui
apenas um dos seguidores dessa idéia de homena
gear o nosso Opara, o Rio São Francisco, pelos qui
nhentos anos de seu descobrimento. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Ivan Paixão)..;.. Parabeni
zo o Deputado Fernando Ferro pelo brilhante discurso
na defesa de reivindicações em prol do Rio São Fran
cisco, no momento em que o convido, como co-autor
do requerimento, para presidir os trabalhos, nesta
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O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Sem revi- datário da irrigação do Nordeste e que o semi-árido
são do orador.) - Sr. Presidente, Sf!' e Srs. Deputa- será todo irrigado. Isso é mentira! O semi-árido cons-
dos, senhoras e senhores, fui informado pela Mesa titui-se de uma parte seca, a maior região, e de uma
Diretora da Casa que foram distribuídos às principais parte verde, o que deve ser respeitado. Não é possí-
autoridades do País convites para participarem desta vel conviver com o discurso, de um lado, de que tudo
homenagem. Lamento a ausência do Vice-Presidente será queimado e secará e, de outro, que é possível ir-
da República, que é pernambucano e nordestino, da rigar todo o semi-árido. Temos de aprender a convi-
Presidência da República e dos Governos do Estado, ver com a história, com a ecologia, com a vida do rio.
que não receberam convite para participar desta ho- Caso contrário, assumamos a condição de seus as-
menagem ou ignoram o seu sentido. Esta Casa não sassinos, porque é para isso que estamos sendo le-
está prestando uma homenagem qualquer. O home- vados.
nageado é Rio São Francisco, que foi descoberto há Nesta homenagem ao Rio São Francisco, quero
500 anos, apesar de já existir a milhões de anos. É re- resgatar a memória e a história de todos aqueles que
velador como tem sido tratado esse patrimônio ambi- estão lutando para preservá-lo. Ao mesmo tempo,
ental, cultural, histórico e geográfico do nosso País. quero alertar todos para o fato de que devem ler e pro-

O São Francisco é o mais brasileiro dos rios, curar compreender o que significa o manancial do Rio
como bem observou o orador que me antecedeu. São Francisco, o que significa a água para a vida hu-
Esse rio corre do sul para o norte, quando a vida nes- mana no momento de exaustão dos potenciais hídri-
te País leva tudo a correr do norte para o sul. Ele inte- cos do mundo, no momento em que se disputa violen-
grou o País e tem tributários de todas as regiões, do tamente a posse das águas em várias regiões do glo-
Centro-Oeste do País, do Sul e de diversas áreas do 00.
Nordeste. É um rio generoso, cujo nome, dado pelos
portugueses que aqui chegaram, é em memória de
um santo franciscano, ecológico e generoso em todos
os seus gestos. Esse rio tem responsabilidade sobre
mudanças ocorridas em nossa região e, ao mesmo
tempo, tem sido objeto de desprezo e castigo.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, tenho
em mãos um manifesto, intitulado "Compromisso pela
vida do Rio São Francisco", de 19 de maio de 1995,
assinado pelo Sr. Fernando Henrique Cardoso.

Em alguns trechos, segundo o manifesto, o Rio
São Francisco está doente, sua vida está sob a amea
ça predadora do homem e a sua agonia é uma agres
são à consciência nacional. Diz ainda que precisamos
de um modelo institucional para a gestão integrada da
bacia e que temos de elaborar um conjunto de diag
nósticos dos problemas do rio, preparar um plano di
retor e fazer a transposição de águas do Rio São
Francisco.

Uma incoerência, um desconhecimento, um mal
assessoramento, uma conveniência política leva a
que se apresentem certos tipos de sugestões. Fazer a
transposição de águas do Rio São Francisco, nessa
agonia da crise energética, é, no mínimo, uma cons
tatação da ignorância completa sobre o que é o Rio
São Francisco e a sua capacidade. É lamentável esse
tipo de manifestação de cinismo político.

Sr. Presidente, é importante que o País veja o
papel desse rio com outra visão. O rio é um ser que
tem vida. Portanto, pode morrer. É irresponsabilidade
declarar que o Rio São Francisco será o grande cau-



o Sr. Ivan Paixão, § 2° do art. 18 do
Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Fer
nando Ferro, § 2° do art. 18 do Regimen
to Interno.

o SR. PRESIDENTE (Fernando Ferro) - Conti
nuando a sessão solene em homenagem aos 500
anos do Rio São Francisco, convido o Deputado João
Leão, pelo PPB, para fazer uso da palavra pelo tempo
de cinco minutos.

O SR. JOÃO LEÃO (PP8 - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente; meu caro Deputado Fernan
do Ferro, que muito nos honra na nossa Comissão do
Semi-Árido; meu caro Presidente da CODEVASF, Dr.
Airson Bezerra Lócio, e demais funcionários da com
panhia, que tão belo trabalho vêm fazendo pelo res
gate e desenvolvimento do Rio São Francisco; meus
caros alunos e professores do Colégio São Paulo,
como o Prof. Flávio Caetano da Silva e os alunos Tia
go Bastos Cardoso e Ramon Pithon Pereira Gatto,
parabéns pela preocupação de trazerem aqui um re
latório sobre o Rio São Francisco; Sr'!! e Srs. Deputa
dos, minhas senhoras e meus senhores, das entra
nhas da Canastra, brota o São Francisco. Varando as
Minas Gerais e cortando a Bahia, ruma em direção ao
oceano, para, ao fim e ao cabo, encontrá-lo, na altura
da boa terra que medeia o mesmo Estado da Bahia e
o de Sergipe.

Segue, assim, infinitamente, nesse percurso, a
cumprir o destino inexorável. Busca e leva histórias e
personagens.

Gostaria de fazer uma homenagem neste dia a
uma figura que me deu a vida, meu pai, um empresá
rio pernambucano de Recife. Empresário de relativo
sucesso, tinha dois jornais em Pernambuco, uma rá
dio, um banco, uma imobiliária, uma série de lotea
mentos. Ele vinha da palha da cana, da usina de açú
car - tinha uma usina no Município de Canhotinho.

Em 1954, ele leu o livro "O São Francisco, Fator
Precípuo da Economia Nacional". Ao lê-lo, começou a
construir uma história e resolveu conhecer a região
do São Francisco.

Nunca me esqueço dessa história, porque parti
cipei dela. Aos oito anos, realizei minha primeira
aventura, caro presidente Lócio, no São Francisco.
Saímos de Recife num jipe Land Rover e chegamos a
Petrolina, colocamos o jipe num vapor e seguimos vi
agem subindo o Rio.
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bela sessão solene em que a Câmara dos Deputados Levamos dezessete dias, de Petrolina até ~ ci-
homenageia o nosso Rio da Unidade Nacional. dade da Barra, pelo Rio São Francisco, onde hOJe a

CODEVASF executa um dos projetos mais maravilho
sos do Brasil nas áreas de irrigação e de desenvolvi
mento: o Projeto Brejos da Barra.

Chegando à Barra, seguimos para Barreiras a
fim de conhecer, caro Deputado Paulo Braga, o Dr.
Geraldo Rocha. Qual não foi a nossa surpresa! Meu
pai dizia ser impossível acontecer aquilo que o Geral
do Rocha dizia no livro: no São Francisco uva dava
duas vezes ao ano e uma usina de açúcar poderia
produzir durante o ano inteiro. Em Pernambuco só
produzia durante seis meses.

Constatada a realidade do fato, meu pai saiu da
região, voltando para Pernambuco, para adquirir uma
propriedade de 18 quilômetros de beira de rio por 94
quilômetros de fundo. Eram quase 180 mil hectares e
ele os adquiriu com o dinheiro que levara para a via
gem. Vejam como terra no São Francisco, naquela
época, não valia absolutamente nada.

Nós começamos - eu me incluo porque, desde
os oito anos, já vivia a realidade do São Francisco-a
implantar um sonho, que era a construção de uma
usina de açúcar. Infelizmente, meu pai não conseguiu
concretizar seu sonho. Vendeu tudo o que tinha, jor
nal, banco e imobiliária para investir nessa fazenda,
mas deixou uma herança para o seu filho: sonho é fei
to para se realizar.

Por isso, caro Dr. Airson Bezerra Lócio, tenho
procurado, como Deputado Federal, realizar um so
nho de desenvolvimento na região do São Francisco.
Temos procurado, consideravelmente ajudados pela
CODEVASF e pelo Governo Federal, realizar sonhos
que estamos vendo acontecer na nossa região, como
o Projeto Salitre, o Projeto de Irrigação Baixio de Ire
cê, o Projeto Mupeba, Riacho Grande, Barreira Norte,
que já começam a frutificar na realidade do são-fran
ciscano.

O Rio São Francisco, apesar de estar passando
dificuldades, como disse o nobre Deputado do PT, ci
tando o Bispo da Barra: onde não tem sangue, não se
transfere sangue para outras pessoas. Esse sonho
está sendo realizado com o Projeto Brejos da Barra,
onde estamos tirando uma comunidade de três sécu
los de passado, - os habitantes moravam em casa
com parede de palha e piso de areia - para trazê-Ia
aos dias de hoje.

Lá, junto com a CODEVASF, com o Exército bra
sileiro, com a Fundação Nacional de Saúde, com a
EMBRAPA, estamos construindo 1.596 casas, 317
quilômetros de estradas, 317 quilômetros de eletrifi
cação rural, resgatando escolas, construindo com o



no.

o SR. PRESIDENTE (Fernando Ferro) - Depu
tado Rubens Bueno, em homenagem ao longo 
como o Rio São Francisco - e completo discurso do
Deputado João Leão, vamos conceder mais um minu
to para o aparte.

O SR. JOÃO LEÃO - São 1.700 quilômetros de
extensão. Eu tenho muito ainda pela frente.

O Sr. Rubens Bueno - Deputado João Leão,
em primeiro lugar, agradeço a VExa o aparte e lembro
que, para nossa honra e orgulho, o PPS indicou o De
putado Clementino Coelho, para falar nesta sessão
solene.

O SR. JOÃO LEÃO - Para nossa honra tam
bém.

O Sr. Rubens Bueno - Não só para nós, do
PPS, mas também paranaenses e brasileiros, a ques
tão do São Francisco não é apenas regional, pois é
ele o Rio da Unidade Nacional. Esta é a homenagem
que nós, do Paraná, queremos prestar a VExa e ao
Nordeste brasileiro.

O SR. JOÃO LEÃO - Deputado, V. Exa lem
brou-me que, quando entrei no São Francisco, os pri
meiros que encontrei em Petrolina e Juazeiro foram
os Coelhos, que hoje honram as duas Casas com três
Deputados Federais e um Senador. Isso não é uma
família, é um grupo político, que, apesar de dividido,
trabalham pelo São Francisco.

Prossigo, Sr. Presidente.
Numa extensão de 2.700 quilômetros, o São

Francisco atravessa, ao todo, cinco Estados: além de
Minas, Bahia, Sergipe e Alagoas, cruza Pernambuco.
Ligando o Sudeste ao Nordeste, o Velho Chico se mo
difica. Aqui e ali, o Rio assume os vários papéis que
lhe couberam desde sempre, com relação não ape
nas à gente ribeirinha, mas também a populações
que lhe sofrem a influência direta ou não, terras afora,
distantes das margens. Ora se torna o largo, fundo e
navegável São Francisco, formando a hidrovia de
1.300 quilômetros, veia de desenvolvimento regional,
no trecho entre Pirapora, em Minas Gerais, e Juazei
ro, na Bahia; ora se apresenta em seu enorme poten
cial hidrelétrico, graças ao qual se construíram as Usi
nas de Paulo Afonso e Sobradinho, na Bahia; de Mo
xotó, em Alagoas; de Três Marias, em Minas.

No entanto, o que mais ressalta hoje, nobres co
legas, na ocasião em que se presta tributo ao Rio per-
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Ministério da Educação uma escola de 2° grau, de sonificado - a propósito, é aqui sumamente apropria-
técnica agrícola e de capacitação profissional, trazen- do o epíteto nominal do Velho Chico -, consiste em
do, sim, novas tecnologias para o Vale. saber que ele sofre, retrai-se, quase se asfixia. A be-

Concedo um aparte ao Deputado Rubens Bue- leza e a vida de outrora cedem lugar à desolação. O
São Francisco, com efeito, já não é o mesmo encon
trado por Américo Vespúcio, quinhentos anos atrás,
precisamente no dia 4 de outubro de 1501, quando
chegou à sua foz. No rastro que deixa, há muito, ago
ra, de padecimento e consumição.

O São Francisco se imola no uso inadequado
que dele se tem feito. Essa imolação se espraia por
toda a Bacia de 36 afluentes, dos quais quinze tempo
rários, em área que ocupa 7,52% do território brasilei
ro, interferindo no diaadia de cerca de 15 milhões de
pessoas.

O Rio enfrenta a pior seca dos últimos setenta
anos, mas â ação predatória do homem agrava em
muito esse quadro. Na Bahia, as matas ciliares foram
derrubadas para dar lugar ao cultivo da soja. Em Mi
nas, as árvores dessas matas se transformaram em
carvão, que os fornos das siderúrgicas engolem avi
damente.

Com o desmatamento, em torno de 18 milhões
de toneladas de terra são despejados todos os anos
no leito, acarretando a formação de enormes bancos
de areia. Não bastante isso, ao longo de todo o curso
vaise repetindo a mesma cena: um volume inacreditá
vel de dejetos atirados em suas águas. A menos de
quinze quilômetros da nascente, por exemplo, o São
Francisco recebe todo o esgoto do Município de Var
gem Bonita.

A seca e o assoreamento deixam o Rio muito
raso. A vazão diminui. Responsáveis pela fertilização
do solo, tal como acontecia no lendário Rio Nilo da
época dos faraós, as cheias praticamente não exis
tem mais. A energia produzida graças às águas do
São Francisco, responsável pelo abastecimento de
95% de todo o consumo do Nordeste, encontrase
hoje alarmantemente esgotada. O sistema dá mos
tras de entrar em colapso a qualquer momento. Para
se ter uma idéia, o nível médio dos reservatórios de
Paulo Afonso beira os 10% da capacidade regular.
Apenas uma, das quatro usinas do complexo, está em
funcionamento.

Os peixes escasseiam de tal maneira, que em
Xique-Xique, na Bahia, pasmem, Sr. Presidente, S~
e Srs. Deputados, o pescado à venda é importado da
Argentina, chegando ao consumidor mais barato do
que mesmo o surubim, típico do Rio. Em vários pon
tos, as povoações se isolam. A vida ali é dura..

Remeto-me a tantos e tão lamentáveis fatos, co
mentoos de forma tão dura, Sr. Presidente, porque
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entendo serem reflexões necessárias, sobretudo
quando se discute na Casa a velha questão da trans
posição. Esse é, na verdade, um longo debate, por
certo incabível, aqui, neste momento. Porém, a fim de
que seja continuado, para que se mude com seguran
ça a realidade, é preciso que todos os Parlamentares,
todos os brasileiros - não importa a que região do
País pertençam - estejam cônscios do que é o Rio
Francisco, hoje. Sem isso, em vez de soluções, tere
mos mais problemas e, pior, a custos estratosféricos.

Oxalá pudéssemos todos, nordestinos e não
nordestinos, representar na imaginação a visão de
exuberância que certamente contemplou Américo
Vespúcio, ao se deparar com o São Francisco.

Os danos, muitos deles, são, contudo, irreversí
veis. Cumpre, então, deixarmonos colher pela sensi
bilidade, a fim de que o meio ambiente não continue a
ser ali mais ultrajado do que já foi. A luta da transposi
ção, assim como todas as bandeiras que se levantem
em favor do desenvolvimento regional do Nordeste,
deve, a meu ver, considerar por premissa a solução
em torno da dramática sobrevivência do Velho Chico.

Ao concluir, deixo esta homenagem a Luiz Feli
pe de Souza Leão, um sonhador que não conseguiu
construir seu sonho, porém, seus herdeiros estão
procurando segui-lo.

Era o que tinha a dizer, em nome do PPB, na
oportunidade em que o Partido se integra a esta ho
menagem.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Ferro) - Regis
tro a presença de uma delegação de Vereadores.

Saudamos o Vereador Bento Batista, em nome
de quem expressamos nossa satisfação pela presen
ça de todos nesta solenidade.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Ferro) - Convi
do para fazer uso da palavra o Deputado Clementino
Coelho, pelo PPS.

O SR. CLEMENTINO COELHO (Bloco/PPS 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e
Srs. Deputados, Srs. diretores e funcionários da
CODEVASF, no dia 4 de outubro de 1501, o italiano
Américo Vespúcio descobriu a foz de um rio chamado
pelos indígenas de Opara.

Naquele mesmo dia, 319 anos antes, nascera
em Assis, na Itália, São Francisco. Vespúcio então ba
tizou aquelas águas de Rio São Francisco. Com o
tempo ganhou apelidos carinhosos: do carinhoso Ve
lho Chico ao Rio da Unidade Nacional, por ser o elo
entre o norte e o sul do País.

"Águas míticas que formam gentes, caracteri
zam personalidades regionais, passam de ser nature
za a tornarem-se História." Essa descrição do Rio São
Francisco feita por Gilberto Freyre não poderia ser
mais feliz.

Um rio nunca é apenas um curso de água, é um
fato cultural. A identidade do povo do semi-árido é
parte indivisível da história do Rio São Francisco.
Artéria principal do semi-árido, a bacia do São Fran
cisco, como o Nilo está para o Egito, é o berço da civi
lização sanfranciscana.

Falar do Rio da Unidade Nacional é falar do ribe
irinho, do pescador, do irrigante, dos artesãos e das
carranqueiras. É falar do megawatt de energia gera
da; das vias navegáveis por onde um dia escoará a
produção e a riqueza do oeste baiano; da fruticultura
irrigada, que começa a engatinhar no vale do São
Francisco; dos monumentos históricos e culturais que
nasceram às suas margens; e do turismo que cresce
e incrementa a economia da região.

Falar do Rio São Francisco é também falar de
agressão ambiental e dos anos e anos de desatenção
governamental; da destruição das matas ciliares; de
assoreamentos; da poluição de esgotos sanitários; de
lixo industrial. É falar da ausência de políticas públi
cas, de gestão dos usos múltiplos da água do Rio. É
falar da incapacidade de transformar os poucos mais
de 200 mil hectares irrigados e mais de 1 milhão de
hectares irrigados da bacia.

Sr. Presidente, com certeza, não vamos irrigar
todo o semi-árido, mas a maior parcela possível que
as águas do São Francisco permitirem, até porque
não temos mais problemas de energia.

A energia do Nordeste está assegurada. Vem
justamente do eixo Araguaia-Tocantins. Quem será o
fornecedor de energia do Nordeste neste século XXI?
A ELETRONORTE. Nessa ocasião, teremos as
águas do São Francisco livres para cumprir seu papel
de civilização e de desenvolvimento sustentado em
todo o semi-árido, implantando pólos de irrigação à
semelhança do que começa a ser feito em Petrolina e
Juazeiro.

Somos o maior semi-árido do mundo em popu
lação, em oferta de água. Não há no Chile, no Oriente
Médio nem nos Estados Unidos um semi-árido que
possua um rio com volume de água tão grande como
o do São Francisco. Temos tudo o que há de melhor:
solo, água, insolação, fotossíntese e maior densidade
- é o semi-árido de maior densidade populacional,
embora seja o mais pobre.

Se somos o maior semi-árido do mundo, se te
mos o Rio São Francisco cortando cinco Estados,
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com 503 Municípios em sua bacia ao longo de 2.700
quilômetros, por que estamos tão longe da prosperi
dade alcançada no oeste americano, na Espanha, no
Chile ou em Israel? Essa é a pergunta que não se
cala para nós, filhos do São Francisco. Ainda consi
deram problema o que, na verdade, é a vantagem
comparativa que a região tem a oferecer ao Brasil.
Por que o desenvolvimento experimentado na minha
querida Petrolina e em Juazeiro não consegue conso
lidar-se e irradiar-se para os outros Municípios da re
gião?

A título de reflexão sobre esses questionamen
tos, vou me reportar a um pronunciamento feito em
1947, nesta Casa, pelo então Senador e Governador
da Bahia, Luiz Viana Filho. Naquela ocasião, S.Exa

chamava a atenção para os problemas do Rio São
Francisco e para a necessidade de intervenção públi
ca de grande envergadura em todo o Vale, à seme
lhança do que fora feito em 1933 no Vale do Tennes
see.

Àquela época, nos Estados Unidos, o Presiden
te Franklin Roosevelt transformou uma das regiões
mais pobres do país em símbolo de prosperidade
-mais próspera, mais integrada. E o instrumento foi a
TVA - Tennessee Valley Authority, empresa pública
com flexibilidade da iniciativa privada, responsável
pela gestão racional dos recursos múltiplos do rio
Tennessee. A TVA atua de maneira integrada na pro
dução energética, navegação, irrigação, lazer e quali
dade da água, tudo dentro de um único contexto de
empresa com visão integrada.

O seu grande trunfo é ter a perspectiva global da
região atuando planejada e ordenadamente, de modo
a induzir de forma sustentada o desenvolvimento eco
nômico e ambiental da região.

Voltando ao pronunciamento de Viana Filho,
quero destacar a ênfase que o nobre Parlamentar deu
à necessidade de encarar o desenvolvimento susten
tado do Vale do São Francisco não como questão de
corte regional, mas, sim, nacional.

Eis alguns trechos do que ele disse em 1947:
Devemos, entretanto, confessar que não é sem

reparo que notamos, freqüentemente, ao se suscitar
o problema da recuperação do São Francisco nas ba
ses traçadas pela Constituinte de 1946, que a muitos
se afigura ele mais local que nacional; e, por isso, em
bora não neguem apoio ao projeto que procura resol
vê-lo, por solidariedade às populações ribeirinhas do
grande rio, consideram a matéria como daquelas
mais pertinentes a determinada região do país do que
aos altos interesses da nacionalidade.

Continua Luiz Viana Filho:

Nada, entretanto, menos exato, Sr. Presidente,
do que ter o problema do são Francisco como ques
tão regional, pois, antes e acima de tudo, é uma das
mais graves e mais sérias questões nacionais.

E perdura até hoje pelo descaso político deste
País.

Concedo um aparte ao nobre Deputado Regis
Cavalcante.

O Sr. Regis Cavalcante - Parabenizo o Deputa
do Clementino Coelho pelo brilhante discurso que faz
nesta sessão de homenagem ao Velho Chico. Sou
alagoano e grande defensor do Rio da Unidade Naci
onal. Participei da Comissão que trata da transposi
ção das águas do Rio São Francisco e defendi sua re
vitalização, assunto bastante discutido nesta Casa.
Estamos coordenando, juntamente com a Comissão
de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados - o De
putado Fernando Ferro é um de seus membros -, um
grupo de trabalho para discutir, a partir do dia 8, em
audiência pública, todos os planos e projetos do Go
verno. Vamos ouvir as propostas da sociedade civil e
dos ribeirinhos para a revitalização do Rio São Fran
cisco. Sem essa preocupação, não vamos ter o que
imaginamos em termos de recuperação, principal
mente no Baixo São Francisco ou em São Roque de
Minas, onde o Rio sofre problemas ambientais seriís
simos. Quero parabenizar o Deputado, mais uma vez,
por essa iniciativa e pelo brilhante discurso que faz.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Ferro) - Depu
tado Clementino Coelho, peço a V.Exa que conclua
seu pronunciamento. Há mais um orador inscrito e
ainda vamos exibir vídeo sobre o São Francisco.

O SR. CLEMENTINO COELHO - Agradeço ao
Deputado Regis Cavalcanti o aparte.

Prossigo, Sr. Presidente, continuando a refe
rir-me ao que dizia Luiz Viana Filho: "Ninguém tenha
dúvida - a economia brasileira não estará inteiramen
te sólida, não estará unificada entre o norte e o sul,
enquanto nós não enchermos economicamente esse
imenso vazio que é o São Francisco."

Daquele discurso, em 1947, até hoje, pouco se
conseguiu evoluir na visão dos governantes a respei
to da necessidade de preservar e revitalizar o Velho
Chico e de implantar arrojado projeto nacional de de
senvolvimento sustentado para o semi-árido. Persiste
a visão equivocada de que esta é uma questão regional,
quando não o é - é a mais grave questão nacional.

Trata-se de investimento que o País deve fazer
não apenas para resgatar milhares de brasileiros da
situação de penúria em que vivem, como também
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para fazer da produção do Vale do São Francisco, de
finitiva e consistentemente, o grande aliado do Gover
no no esforço de guerra para ampliar nossas exporta
ções.

Senhoras e senhores, a melhor maneira de reve
renciar nosso querido Rio São Francisco, na juventude
dos seus 500 anos, é transformar a retórica em ação. E
essa retórica continua presente até nesta homena
gem, à qual deixaram de se fazer presentes as maio
res autoridades do Nordeste e do País. Não é preciso
milagres para multiplicar o pão, basta decisão política;
basta, ao invés de promover ações isoladas, empreen
der um plano nacional de fomento ao desenvolvimento
sustentado na Bacia do Rio São Francisco.

Se este Governo já mostrou disposição de em
pregar 3, 4 bilhões em uma transposição de águas
que não resolveria os problemas da região e até mes
mo agravaria muitos deles, por que não investir esses
recursos em ações integradas, coordenadas e volta
das para a sustentabilidade econômica e ambiental
da região e dos habitantes da Bacia?

Nós já temos nosso embrião da TVA. A CHESF
tem todas as credenciais técnicas para assumir o pa
pei de agência de fomento da região, tornando-se ve
tor do nosso desenvolvimento.

Finalizo, fazendo minhas as palavras de Alceu
Amoroso Lima: "Do Nordeste para Minas corre um
eixo que, não por acaso, segue o curso do São Fran
cisco, o Rio da Unidade Nacional. A esse eixo o Brasil
tem de voltar de vez em quando, se não quiser se es
quecer de que é Brasil".

Esta a homenagem ao São Francisco.

Vamos deixar a retórica de lado. Vamos abando
nar nossas discordâncias partidárias e doutrinárias e
abraçar o Rio São Francisco, para resgatar não o Nor
deste, mas o Brasil de duas décadas sem crescimento.

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Ferro) - Obri
gado, Deputado Clementino Coelho.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Ferro) - Solici
to aos senhores presentes que se mantenham em
plenário, pois ainda apresentaremos vídeo sobre o
Rio São Francisco.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Ferro) - Com a
palavra o Sr. Deputado Salomão Gurgel, pelo PDT.
S.Exa dispõe de cinco minutos.

O SR. SALOMÃO GURGEL (Bloco/PDT - RN.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs.
Deputados, senhores convidados, minhas senhoras e
meus senhores, aqui estou como Deputado do Rio
Grande do Norte representando o PDT, partido que

integro, nesta justa homenagem aos 500 anos de
descobrimento do Rio da Integração Nacional. E o
faço com muito orgulho e satisfação.

Todos nós, que amamos nossa terra nordestina,
temos o maior amor pelo Rio São Francisco; rio que
alimenta nossas esperanças de uma vida melhor; que
fornece tudo de melhor a nossa terra e aos nordesti
nos, mesmo àquelas localidades por onde não pas
sam suas águas, uma vez que por lá correm os pos
tes de energia de Paulo Afonso.

Milhões e milhões de norte-rio-grandenses, ce
arenses, paraibanos e alagoanos esperam a transpo
sição das águas desse Rio. A despeito da salutar po
lêmica que se travou em torno da possibilidade de
fazê-Ia, há necessidade de todos refletirmos sobre a
importância de levar água aos demais Estados nor
destinos, onde é necessária.

É muito bom que, nós brasileiros, vejamos a
questão com os olhos de quem quer soluções viáveis
para nossa região nordestina sem inviabilizar a exis
tência do São Francisco, com os recursos da tecnolo
gia moderna, com a capacidade que podemos ter de
revitalizá-Io, com os mananciais existentes.

Os Estados nordestinos não podem entrar em
guerra pelo aproveitamento das águas desse Rio. De
vemos estudar todas as possibilidades de utilização
equilibrada das águas do São Francisco, sem dele ti
rar o direito de existir, uma vez que há séculos serve
ao engrandecimento da região e ao bem-estar do
povo.

É preciso que vejamos, ao estudarmos a possi
bilidade da transposição, que os nordestinos têm mui
to mais águas além das do São Francisco. E temos de
saber como aproveitar todo esse manancial de águas
de forma satisfatória, sem precisar acabar com o Rio.

Sr. Presidente, aproveito esta oportunidade em
que prestamos homenagem aos 500 anos de desco
berta do Rio São Francisco para lembrar todos aque
les nordestinos que melhor pensaram em aproveitar
suas águas, para felicidade e bem-estar do nosso
povo, como o ex-Ministro Aloísio Alves, que não é do
meu partido, mas do PMDB. Hoje S.Exa encontra-se
gravemente enfermo em São Paulo. Neste momento
submete-se a uma cirurgia. Ele foi um dos que à fren
te do Ministério da Integração Regional muito fizeram
para que se estudasse a possibilidade da transposi
ção das águas do Rio São Francisco.

Como norte-rio-grandense, presto esta home
nagem ao ex-Governador e ex-Ministro Aloísio Alves,
único Constituinte de 1945 ainda vivo. Desejo que
S.Exa se recupere bem da cirurgia, ele que sei ser
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grande torcedor do aproveitamento racional das
águas do Rio São Francisco.

A todos os nordestinos, a todos aqueles que
amam e querem bem a esse Rio, a todos aqueles que
querem vê-lo servindo ao bem-estar e à felicidade do
nosso povo, meus parabéns, os parabéns do PDT e
os parabéns dos norte-rio-grandenses!

O SR. PRESIDENTE (Fernando Ferro) - Con
cedo a palavra ao Deputado Haroldo Lima, pelo
PCdoB.

O SR. HAROLDO LIMA (Bloco/PCdoB - BA.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~
e Srs. Deputados, é oportuno comemorarmos no dia
de hoje a ocorrência do primeiro registro feito da exis
tência do Rio São Francisco pela civilização ocidental
de matriz européia.

Assim, o único rio caudaloso do Nordeste bra
sileiro, que existe desde priscas eras, e conhecido
desde tempos remotos pelos primeiros habitantes
de nossa terra, posteriormente chamados de índios,
foi avistado pela primeira vez em sua foz por um fa
moso navegante italiano, Américo Vespúcio, um ano
após a esquadra de Cabral ter chegado a essa mes
ma região.

Durante o processo da colonização portugue
sa, que se iniciou a partir de 1530, e particularmente
depois de 1549, quando os portugueses instalaram
na Bahia o Primeiro Governador Geral da Província,
Thomé de Souza, o rio foi palco de acontecimentos
marcantes.

O colonizador, em suas margens, investiu con
tra seus habitantes primitivos, os índios, praticamen
te dizimandoos, ao cabo dos séculos. Por outro
lado, foi estendendo o território que ia sendo con
quistado até, e para além, da fronteira natural que o
próprio leito do rio significava. As boiadas, cada vez
mais interiorizadas pela famosa Casa da Tarre, se
diada no litoral da Bahia, perto de Salvador, termi
naram atravessando o rio, em peripécia monumen
tal, já pela largura das águas, já pela inexistência de
qualquer coisa que pudesse se aproximar de uma
ponte, já pela presença abundante de peixes preda
dores perigosos, dentre os quais o destaque era
para a piranha.

Quando mais à frente foi importante a ligação
entre o Sul e o Nordeste, e ante a completa ausên
cia de estradas ou de outro rio navegável, o São
Francisco pôs suas águas a serviço deste objetivo,
permitindo navegação segura desde Pirapora, em
Minas, até Juazeiro, na Bahia, razão pela qual ga
nhou o justo título de rio da integração nacional.

Ao tempo em que os Estados nordestinos iam
se formando, o rio era o repositório maior da água
doce da região, em tomo de quem foram organiza
dos quatro Estados nordestinos, cujas terras
semi-áridas o rio banhava, saciando a sede de mi
lhares de famílias, facilitando o transporte, garantin
do a pesca e a sobrevivência de todos os seres vi
vos. Para o ribeirinho, que sempre o amou e o apeli
dou carinhosamente de Velho Chico, o Rio São
Francisco representa o que o Nilo representa para o
Egito: algo como a fonte da vida.

Cheio de cachoeiras e corredeiras, à propor
ção que o País se desenvolvia, sua vocação de pro
dutor de energia foi logo se impondo, em um país e
em uma região que até a década de 40 dela careci
am. Assim é que, a partir de uma correta iniciativa
do segundo Governo de Getúlio Vargas, foi criada a
Companhia Hidrelétrica do São Francisco, em 1945,
com o objetivo expresso de fazer o primeiro aprovei
tamento hidrelétrico de grande porte no País, na ca
choeira de Paulo Afonso. E foi criada também, em
1947, a Comissão do Vale do São Francisco, a
CVSF. Daí por diante a CHESF se projeta como
grande empresa brasileira de energia elétrica, a ma
ior empresa nordestina. Suas linhas de transmissão
levam a energia do São Francisco a todo o Nordes
te e depois integrase ao sistema brasileiro de ener
gia elétrica.

A homenagem que ora fazemos ao Velho Chi
co é tanto mais oportuna quanto sabemos que este
portentoso rio foi sendo fragilizado no curso dos
anos e ainda agora está ameaçado. Primeiro, pela
prevista divisão e privatização da CHESF, que o Go
verno não conseguiu fazer até agora, mas cuja idéia
não abandonou.

Segundo, pela exploração predatória da bacia,
que está reduzindo a descarga e degradando as
águas do rio principal e de seus afluentes. Não há
uma autoridade única que outorgue as concessões
de uso e fiscalize seu cumprimento. A legislação de
proteção ambiental não é respeitada. E os desmata
mentos criminosos vão assoreando os leitos dos
rios e arruinando suas nascentes, enquanto os des
pejos domésticos e industriais e os agrotóxicos es
tão envenenando as águas.

A terceira ameaça é o projeto improvisado e
unilateral de transposição das águas do São Fran
cisco para outras bacias nordestinas, projeto que
também o Governo não conseguiu realizar, mas que
tampouco abandonou.



Com a disponibilidade de energia elétrica e o
crescimento dos plantios irrigados, a paisagem soci
al da bacia franciscana voltou a modificarse. Na
descrição sugestiva do engenheiro agrônomo e bar
ranqueiro José Theodomiro de Araújo:

As cidades voltam a crescer, estradas
são abertas. As lutas pela terra retomam o
antigo fragor e reabrem velhas contendas
judiciais. É outra gente que chega e intro
duz novas relações de trabalho. O agricul
tor já não é o plantador de feijão e mandi
oca nas áreas de vazante, e sim um em
presário, que produz arroz, soja, cana,
que utiliza inseticidas e adubos químicos.
Os velhos engenhos de aguardente são
substituídos por grandes destilarias mo
dernas. O pescador não é mais o pachor
rento caboclo, de anzol ou tarrafa, mas se
organiza em colônias, e o peixe sai em fri
gorífico, ao invés de seco e prensado
com sal. As lanchas motorizadas ultra
passam os barcos à vela e já é difícil en
contrar os barqueiros de calo no peito, de
tanto varejar na borda dos rios. Até o va
queiro não precisa mais usar o gibão e a
perneira, porque tange o gado em campo
limpo, coberto de colonião. O rebanho in
troduzido pelo colonizador é substituído
pelas raças indianas, de maior rendimen
to econômico. As comunicações mais rá
pidas, decorrentes da chegada do rádio e
da televisão, trazem novos costumes e
novos valores.

A CVSF havia sido criada para promover o
aproveitamento múltiplo e integrado dos recursos
naturais da bacia. Com esse propósito, realizou es
tudos valiosos e iniciou obras meritórias, mas, com
o tempo, deixouse corroer por práticas clientistas e
abusos administrativos. Extinta pelo regime militar,
foi substituída pela Superintendência do Vale do
São Francisco - SUVALE e, em 1976, pela Compa
nhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francis
co e do Parnaíba - CODEVASF. Trocando os pia
nos de desenvolvimento abrangente e integrado por
uma política de atuação setorial, a CODEVASF con
centrouse no estimulo à agricultura irrigada de hor
taliças, frutas e grãos. A lavoura com irrigação já era
embrionária no vale do São Francisco desde o final
do século XIX.Para acentuar as dificuldades, em quase

toda a bacia as chuvas concentramse nos meses
de verão, tomandose escassas durante a maior
parte do ano. Existem, além disso, os períodos
cíclicos de estiagens prolongadas. O equilíbrio do
rio é, portanto, instável. A armazenagem de
águas para obter uma vazão média anual regular,
que evite a alternância destruidora de enchentes
e secas e atenue os efeitos dos períodos prolon
gados de estiagem, é uma medida essencial para
a bacia.

Os obstáculos para o aproveitamento múlti
plo dos recursos da bacia também não são pe
quenos. As maiores quedas d'água, que possibili
tam a geração mais expressiva de energia elétri
ca, se localizam no terço inferior do Rio São
Francisco, enquanto a maior parte dos solos irri
gáveis se encontram a montante desses barra
mentos, o que limita o uso da água para as duas
finalidades. A difusão da agricultura irrigada nos
cerrados mineiro e baiano está ameaçando os
mananciais que alimentam o rio. Enfim, o trecho
navegável pode transformarse numa hidrovia mo
derna, que interligue, por ferrovias e rodovias, o
interior semiárido às Capitais e portos marítimos
do Nordeste. As barragens das usinas e os perí
metros de irrigação têm contribuído, no entanto,
para o desmatamento das nascentes e margens
dos rios da bacia e para o assoreamento de seus
leitos, prejudicando a navegabilidade.

A exploração do potencial da Bacia do São
Francisco tem sido, portanto, um processo contradi
tório, que trouxe benefícios inegáveis às áreas ribeiri
nhas e ao País, mas que também acumulou distor-

O São Francisco hoje é um rio frágil, ameaçado,
como dissemos. Depende das chuvas e dos afluentes
perenes do terço superior da bacia. A tributação per
manente se interrompe com o Rio Grande, na Bahia.
Daí em diante, cai o índice anual de chuvas, aumenta
muito o tempo de insolação e, conseqüentemente, a
evaporação das águas. Nesse trecho, anualmente,
chove em torno de 400 milímetros e evaporamse 3 mil
milímetros, num balanço hídrico bastante desfavorá
vel.
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O São Francisco não é o rio brasileiro mais ca- ções que ameaçam o futuro do rio e de seus beira-
udaloso nem o mais extenso, mas é possivelmente deiros.
o mais importante, porque sem ele teria sido muito
difícil a integração entre o Nordeste e o Sudeste do
País, assim como a sobrevivência e o progresso das
populações que se fixaram em suas margens.
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Assim, ao longo dos últimos quinhentos anos,
em ondas de migração e de transformações sociais, a
população da Bacia do São Francisco se multiplicou e
os usos das águas do rio se ampliaram. Ao consumo
humano e animal, à pesca e à navegação, que já vi
nham dos indígenas, acrescentaramse a geração
de energia elétrica, a irrigação de lavouras, o turis
mo crescente. Contudo, quando se observa com
olhos mais atentos a modernização ocorrida na re
gião, verifica-se, primeiro, que não eliminou as dis
paridades sociais nem apagou as manchas espa
lhadas de pobreza e até mesmo de miséria; e, se
gundo, que vem dilapidando os recursos naturais
de que se alimentou. Tem sido portanto, uma mo
dernização desigual e ambientalmente insustentá
vel, que precisa ser reorientada, antes que o rio
agonize e morra.

A derrubada de matas nativas para transfor
mação das toras em carvão e em lenha devastou
o revestimento florestal do vale mineiro e avança
agora na Bahia. O estímulo aos projetos de irriga
ção e à expansão da agricultura de sequeiro nos
cerrados intensificou esse desmatamento das
nascentes e das margens dos rios. Uma das con
seqüências é que o assoreamento dos leitos flu
viais se elevou. O arraste de material sólido para
a calha do São Francisco, medido em Sobradi
nho, já alcança uma média anual de 18 milhões
de toneladas. A ação combinada do desmata
mento das nascentes e das margens dos rios,
dos plantios nos cerrados e do aumento da eva
poração reduz a quantidade de água disponível
na bacia. Como dizem os barranqueiros, "as
águas estão sumindo".

Outra conseqüência desfavorável da vazão
regularizada é que, no período das cheias, o rio
depositava material orgânico nas margens e nas
ilhas submersas. Quando refluía para seu leito no
período das estiagens, essas áreas, com sua fer
tilidade natural, eram utilizadas para o desenvol
vimento da tradicional agricultura de vazante do
São Francisco. É claro que o controle da vazão
trouxe também benefícios, como garantir a gera
ção de energia elétrica e evitar enchentes devas
tadoras, com seu cortejo de perdas de vidas hu
manas e de bens materiais. A população ribeiri
nha vem insistindo, porém, que sejam promovi
das cheias programadas e controladas para as
segurar os berçários de peixes e as margens,
brejos e ilhas agricultáveis.

A Bacia Hidrográfica do São Francisco precisa,
há muitas décadas, de um plano de desenvolvimen
to abrangente e unificado, que harmonize seus
usos, conjugue os esforços do Governo Federal e
dos Estados e Municípios integrantes da bacia,
aproveite a contribuição financeira e técnica das em
presas privadas dispostas a participar e mobilize o
potencial criativo e transformador da população tra
balhadora da região.

O objetivo inicial desse plano não pode deixar
de ser a recuperação dos rios da bacia e a regulari
zação e aumento da vazão média anual na calha
principal. Décadas depois, a regularização do São
Francisco e de seus tributários continua sendo negli
genciada. De tudo se fala: de privatização, de trans
posição de águas, de irrigação de plantios. Não se
cuida do essencial: a preservação dos recursos hí
dricos da bacia. Todos se tomaram meros usuários
do rio, como se os seus recursos fossem inesgotá
veis.

Quando for regularizado o Rio São Francisco e
intensificados os usos dos recursos naturais de sua
bacia, será possível, então, cogitar com responsabi
lidade da transposição de uma parcela de suas
águas para reforço de outras bacias nordestinas
mais vulneráveis. Ainda assim, isso deveria ser feito
no âmbito de um plano que considerasse o aprovei
tamento pleno e democratizado dos rios, dos lençóis
freáticos e dos açudes já disponíveis nas diferentes
áreas do Nordeste, e que contemplasse a interliga
ção entre as Bacias dos Rios São Francisco e To
cantins.

Sr. Presidente, a luta em defesa do Rio São
Francisco passa pela defesa da CHESF e da
CODEVASF. É a luta pelo desenvolvimento do Nor
deste e pela redenção social de sua população po
bre mas batalhadora. Não pode ser considerada
uma luta regional, nem pode ser assumida apenas
pelos trabalhadores e pelos partidos de oposição. É
uma luta nacional, suprapartidária, que precisa em
polgar todas as correntes patrióticas e todas as for
ças empenhadas no desenvolvimento nordestino.
Se assim for encarada, não há dúvida de que, no
século XXI, o Velho Chico se transformará num
novo Chico!

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Ferro) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Lincoln Portela,
pelo PSL.

O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e
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Srs. Deputados, o PSL, em primeiro lugar, deseja se
congratular com os Deputados Ivan Paixão, Fernan
do Ferro e José Rocha, autores do requerimento
para a realização da presente sessão, em que a Câ
mara dos Deputados presta merecida e oportuna
homenagem ao Rio São Francisco, em cujas mar
gens, exatamente há 500 anos, no dia 4 de outubro,
chegava a expedição comandada pelo navegador
América Vespúcio.

Assim, a data está sendo celebrada nas cida
des localizadas ao longo do rio, inclusive na históri
ca Penedo, situada no Estado de Alagoas e que,
como povoação mais antiga, fundada em 1522, con
centra grande parte das festividades.

Entre os vários eventos programados, inclu
em-se a corrida de embarcações típicas da região,
campanha ecológica, espetáculos folclóricos, con
certos, dança, coral e, no dia 6, a inauguração do
marco assinalando os 500 anos do descobrimento
do Velho Chico pelo homem branco.

Essas atividades fazem parte de um amplo
projeto cuja importância há de ser reconhecida e
exaltada, sobretudo porquanto serve para chamar a
atenção da população, do Poder Público e de enti
dades da iniciativa privada para os graves proble
mas que vêm atingindo o rio: desmatamento das
margens, assoreamento e poluição provocada por
dejetos humanos e industriais, mercúrio de garim
pos e agrotóxicos e degradação de seu entorno.

O projeto "500 Anos do Descobrimento do
Rio São Francisco", com patrocínio da Compa
nhia de Desenvolvimento dos Vales do São Fran
cisco e do Parnaíba - CODEVASF, de empresári
os e dos Estados banhados pelo rio, e apoiado
pelo Ministério da Cultura, prevê ainda uma expe
dição integrada por técnicos de órgãos governa
mentais como a Agência Nacional de Águas, a
EMBRAPA e a CODEVASF. Durante a expedi
ção, que partirá da Serra da Canastra no dia 10
de outubro e deverá chegar a Penedo um mês
depois, serão feitas palestras sobre preservação
do meio ambiente. Também será feito um levan
tamento da situação do rio em cada trecho, e o
resultado do trabalho servirá para orientar as
ações do Governo para melhorar as condições do
rio.

Com aproximadamente 2.700 quilômetros
de extensão, o Rio da Integração Nacional atra
vessa cinco Estados: Minas Gerais, Bahia, Per
nambuco, Alagoas e Sergipe. Desempenhou pa
pei fundamental na colonização e interiorização

do País e é, sem dúvida, um dos mais importan
tes patrimônios da nossa história. Hoje, no entan
to, o rio e o meio ambiente sofrem os efeitos de
um longo processo de deterioração e pedem so
corro. A região da Bacia Hidrográfica do São
Francisco abriga, no total, 15 milhões de habitan
tes, distribuídos em 504 Municípios, dos quais
95% não possuem rede de esgoto.

Dados como esses confirmam a necessida
de da implementação do projeto de revitalização,
no qual o Governo, com uma verba estimada em
1 bilhão de reais para dez anos e contando com a
participação da iniciativa privada, de entidades
da sociedade civil e dos Estados e Municípios da
Bacia do São Francisco, vai dar início a progra
mas de despoluição, saneamento básico, melho
ria das vias fluviais e também recuperação em
termos de patrimônio histórico. A propósito, hoje,
também está sendo lançada a campanha "São
Francisco - Patrimônio Mundial", e uma comis
são vai preparar um dossiê para encaminhar à
UNESCO, até o final de 2002, pedindo que o rio
seja proclamado patrimônio da humanidade. Nes
se sentido, já foram relacionados mais de cin
qüenta pontos de interesse ao longo do rio: igre
jas do século XVI, locais de peregrinação religio
sa, casarios coloniais, estações de trem, parques
e cavernas com inscrições rupestres, que serão,
oportunamente, visitados e avaliados pelos mem
bros da referida comissão.

Por fim, o PSL reitera e encarece o apoio a es
sas iniciativas, especialmente ao projeto de revitali
zação, que, com certeza, dará vida nova ao Velho
Chico - consagrado fator de integração nacional
-, de modo que, nos próximos aniversários, pos
samos celebrar a melhoria das condições das
vias fluviais e da qualidade das águas, a despolu
ição, o aproveitamento do turismo ecológico, o
desenvolvimento dos Municípios da região e a re
cuperação definitiva do imenso patrimônio relaci
onado à história do Rio São Francisco.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa seja transcri
ta nos Anais desta Casa matéria do jornal Hoje
em Dia, de Minas Gerais, em que se afirma que,
no aniversário de 500 anos do Rio São Francisco,
o debate se concentra em como dar nova vida ao
velho e maltratado rio de águas hoje sujas e pou
co volumosas. Conforme o lamento do Presidente
do Comitê Executivo de Estudos Integrados da
Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco 
CEEIVASF, José Theodomiro de Araújo, feste-
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jam-se os 500 anos de imbecilidade, de políticas
malfeitas, nessa Babel em que querem transfor
mar o Rio São Francisco.

Era o que tinha a dizer.

MATÉRIA A QUE SE REFERE O
ORADOR

pOLíTICAS MALFEITAS MARCAM 500 ANOS
DO VELHO CHICO

Assoreamento: mau uso da água é
o principal problema do rio São Francis
co e seus afluentes, apontado por ambi
entalistas e técnicos do setor

Fernanda Odilla
Repórter

No aniversário de 500 anos do rio São Fran
cisco, o debate se concentra em como dar uma
nova vida ao velho e maltratado rio de água, hoje
sujas e pouco volumosas. Festejamos 500 anos
de imbecilidade, de políticas malfeitas, nessa Ba
bei que é o São Francisco", lamenta o presidente
do Comitê da Bacia do São Francisco, José The
odomiro de Araújo, que se autodenomina "dono
do rio". Apesar dos R$84 milhões já disponíveis
para tratar do Velho Chico neste ano, Theodomi
ro quer levar milhões de assinaturas ao Congres
so para fortalecer o projeto que prevê que a
União aplique uma porcentagem (0,5%) de sua
arrecadação no rio, como aconteceu entre os
anos de 1948 a 1968, quando o Governo federal re
passava 1% das verbas para o São Francisco.

A miséria urge nos 2,8 mil quilômetros do rio
e em quase todos os seus afluentes. Dos 504 mu
nicípios que fazem parte da Bacia do São Fran
cisco, 95% deles não dispõem de rede de esgoto.
Pior: 270 municípios têm mais de 40% de indi
gentes vivendo abaixo da linha de pobreza com
menos de R$3 por dia. Em Minas Gerais são 15
as cidades à beira de um colapso, alerta a supe
rintendente da Secretaria de Estado de Meio
Ambiente, Luciana Felício, muito preocupada
com as águas que aqui nascem.

Minas não detém a maior área da bacia, mas é
responsável pela produção de 70% das águas do
São Francisco. Águas cada vez mais escassa não
sé pela seca. "Essa degradação gritante é resultado
de 500 anos de uma mentalidade extrativista e ime
diatista", avalia Luciana Felicio, apontando es técni-

cas de uso da água como a origem dos problemas.
O setor elétrico fez todo um planejamento ignorando
a irrigação e vice-versa", completa, irritado, Theodo
miro Araújo.

Para ambientalistas e técnicos, o mau uso da
água é o principal problema do São Francisco. O es
critor mineiro João Guimarães Rosa escreveu há
mais de 30 anos: "O rio não quer ir a nenhuma par
te, ele quer é chegar a ser mais grosso, mais fundo".
Mas isso está cada vez mais difícil. "O mar está in
vadindo o rio" diz o presidente da Federação das
Associações Comerciais de Minas Gerais (Federa
minas), Arthur Lopes Filho, informando que a 60 qui
lômetros da foz do Velho Chico já se encontra fauna
e flora marítima. "A vazão do rio não é suficiente
para conter a força do mar".

Preocupado, o biólogo e professor da Uni
versidade Federal de Minas Gerais. Hugo Godi
nho, diz que essa mistura da biodiversidade é
uma 'Caixa de Pandora'. "Não se sabe o que
pode acontecer", salienta, sem esconder o alívio
de a polêmica sobre a transposição do São Fran
cisco estar, por enquanto, adormecida. Desde
que o ministro de Integração Nacional, o potiguar
Fernando Bizerra, deixou de responder pela pas
ta no inicio do ano, o projeto ganhou outros ru
mos, mesmo com o risco de uma "diáspora" dos
42 milhões de pessoas que vivem no semi-árido
nordestino.

"Provamos que o Nordeste tem água suficiente
para o abastecimento doméstico, mas não para a ir
rigação, como muitos querem", conta Theodomiro
de Araújo, que conseguiu derrubar os três projetos
de transposição colocados no papel. "O nordeste
leva água às suas cidades com carros pipa abas
tecidos em açudes da região", destaca. Por isso,
o Governo federal deslocou R$70 milhões das
verbas destinadas á transposição para o projeto
de revitalização da bacia, previsto para durar dez
anos.

O secretário executivo do Ministério do Meio
Ambiente, José Carlos Carvalho, salienta que au
mentar a água do semi-árido é um projeto necessá
rio e que não foi esquecido, mas a forma é que deve
ser discutida. "Não negamos água para ninguém,
mas como doar o que está escasso e poluído?",
questiona Luciana Felício.

Palco de disputa pela água

Irrigação de lavouras deixa mais de dez mil
sem água



Outubro de 200 I DIARIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS Sexta- Feira 5 4784 I

o São Francisco já é palco de conflitos pela
disputa de água. Ao longo do leito do Rio Ria
chão, na região Metropolitana de Montes Claros,
quatro mil famílias assistem o rio secar por causa
das lavouras de frutas. O Governo federal liberou
uma linha de crédito para as culturas de mamão,
melão, melancia e uvas. Oito agricultores resol
veram arriscar no negócio. irrigando a plantação
com as águas do rio. "Deixaram revoltadas mais
de dez mil pessoas hoje sem água para as neces
sidades básicas. Até polícia é preciso mandar até
lá, de vez em quando, para conter a indignação",
conta a superintendente da Secretaria de Meio
Ambiente de Minas Gerais, Luciana Felícia.

A superintendente pondera que também não e
justo eliminar as culturas, que utilizam água do Ria
chão 24 horas por dia. "Como deixar esses agricul
tores com dívidas a serem pagas em 15 anos?" Ela
lembra que a irrigação, as usinas hidrelétricas e as
indústrias são os principais vilões da deterioração
do São Francisco ao longo de seus 500 anos. "Em
muitos lugares, o aspecto lembra a paisagem lunar.
Crateras e mais crateras, sem um pingo de água.
Essa é a resposta da natureza para a ação irrespon
sável e sem juízo do homem", sustenta o "dono do
rio", José Theodomiro de Araújo, Presidente do Co
mitê da Bacia do São Francisco.

O estado de degradação do Velho Chico foi
retratado ontem, na Praça da Liberdade, em Belo
Horizonte, por artistas plásticos, como parte das
comemorações de seus cinco séculos de 'desco
brimento'. O leito do rio foi representado por sa
cos plásticos de diferentes cores, em um proces
so de alusão à poluição, desde a nascente, no
Parque da Canastra, no sudoeste mineiro, até a
foz, em Alagoas. Na orla, foram instaladas escul
turas lembrando, por exemplo, os bancos de are
ia, os animais em risco de extinção, as represas
de Sobradinho e Três Marias, e até a ponte Mare
chal Hermes, em Pirapora (MG). Hoje, a pequena
São Roque de Minas, onde estão as mais altas e
distantes nascentes do São Francisco, sopra as
500 velas de um bolo de 100 metros. As come
morações se estendem, em menor escala, a ou
tras dezenas de municípios ao largo do leito do
São Francisco.

Pescadores protestam em Januária

Girleno Alencar

Da Sucursal

JANUÁRIA - Um protesto de pescadores mar
cará a comemoração dos 500 anos do Rio São

Francisco, às 9 horas de hoje, nas ruas da cidade,
no Norte de Minas. Eles reclamam da proibição do
uso de tarrafas e redes pelo Governo e alegam es
tar impedidos de trabalhar. São esperados profissio
nais de São Romão, Januária, São Francisco, Man
ga, Ibiaí, Pirapora, Buritizeíro e Itacarambi. O princi
pal argumento a ser usado é que a região está sob
decreto de calamidade pública, onde muitas famílias
passam fome, e se ficarem sem o peixe, perdem a
alternativa de sobrevivência.

No Instituto Estadual de Florestas de Ja
nuária, a alegação é que o problema é de cunho
social, mas a Polícia Florestal apenas cumpre a
Lei nO 12.275, que visa preservar a piscicultura
no Vale do São Francisco. A lei foi aprovada em
1997, mas nunca foi cumprida e agora está sen
do executada. Ainda em Januária, os moradores
darão um abraço simbólico no rio, na ponte
construída entre as cidades de Januária e Pe
dras de Maria da Cruz. A ponte tem 1.060 me
tros de extensão e foi construída em 1997. A
partir das 17 horas, ocorre a Romaria das
Águas. Quando os moradores percorrem as ruas
da cidade e também abrem o Movimento em de
fesa do São Francisco, a partir das 19h30min. A
noite acaba com shows artísticos na praia.

Na cidade de Pirapora, maior em população
localizada às margens do rio São Francisco, em
território mineiro, os 500 anos serão marcados
com a limpeza do córrego Entre Rios e margem
direita do rio São Francisco. Depois, será feito o
plantio de árvores na Avenida Beira Rio, e soltura
de vários peixes nativos no leito do rio. A partir
das 16 horas será realizada a grande caminhada
pelas ruas da cidade. A noite, vários shows mu
sicais marcarão os festejos.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Ferro) - Con
vido os presentes a assistirem à exibição de vídeo
institucional sobre o Rio São Francisco.

Solicito à TV Câmara que providencie a exibi
ção do referido vídeo.

(Exibição de vídeo.)

O SR. LUCIANO ZICA -Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Ferro) - Tem
V.Exa a palavra.

O SR. LUCIANO ZICA (PT - SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e
companheiro Deputado Fernando Ferro, S~ e
Srs. Deputados, senhoras e senhores presentes,
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não era minha intenção fazer uso da palavra nes
ta sessão solene, mas resolvi quebrar o protocolo
para fazer uma manifestação, diante da emoção
que senti ao ver a exibição desse vídeo e da im
portância desta homenagem.

Sou ribeirinho do São Francisco. Nasci em
uma pequena cidade perto de Brasília, antigo Mu
nicípio de Morada Nova de Minas, hoje a emanci
pada Biquinhas, em Minas Gerais, e acabei me
transformando, sem saber - vim a saber muitos
anos depois - em um atingido por uma das barra
gens do Aio São Francisco, a represa de Três
Marias. Em função disso tornei-me Deputado Fe
deral. Foi a partir daquele momento que me vi
obrigado a migrar para o Estado de São Paulo e
lá construir a minha vida.

Ao ouvir sobre a situação dos recursos hídri
cos em nosso País, resolvi pedir a palavra para
demonstrar meu sentimento e solicitar a todos
que assumamos o compromisso com a recupera
ção desse Rio da Integração Nacional, bem como
de todos os recursos hídricos do Brasil, violenta
dos, em primeiro lugar. pelo desmatamento e
pela exploração.

Em minha região, lembro-me bem que, quando
criança, existiam as carvoeiras, que levaram e conti
nuam levando até hoje ao cerrado do centro-oeste
mineiro a agricultura descontrolada, a absoluta de
vastação a que foram expostas as margens do Rio
São Francisco.

Cumprimento V. Exa por essa iniciativa. Nós, do
Congresso Nacional, devemos estar vigilantes para
combater a permanente destruição a que estão ex
postos os nossos rios.

Ontem, na Comissão de Minas e Energia, foi
aprovado um projeto de lei absolutamente impróprio
para a apreciação da Comissão, que permite a mu
dança das áreas de preservação das áreas de flo
restas. Vamos recorrer à Mesa da Câmara dos De
putados para anular aquela votação.

Temos também de estar vigilantes sobre as
enganosas atitudes de preservação muitas vezes
anunciadas.

Precisamos trabalhar com muito cuidado sob
pena de, não o fazendo, assistirmos a ribeirinhos e
brasileiros serem empurrados de suas regiões de
maneira mais infeliz do que foi a minha.

Parabéns!

Muito obrigado.

o SR. TILDEN SANTIAGO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Ferro) - Tem
V.Exa a palavra.

O SR. TlLDEN SANTIAGO (PT - MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
congratulo-me com V.Exa e o Deputado Walter
Pinheiro pela iniciativa de requerer esta sessão
de homenagem. Tendo participado de caravana
ao Rio São Francisco com o Lula, como filho de
barranqueiro de Pirapora e neto do Major Santia
go, também barranqueiro, que trabalhou em Jua
zeiro e foi Prefeito de Pirapora nos tempos dos
Coronéis Ramos e Nascimento, sinto-me inteira
mente ligado ao Aio São Francisco.

Sr. Presidente, a realização desta sessão de
homenagem no dia universal do santo da paz foi
muito oportuna. Foi navegando nas águas do São
Francisco, na década de 30, que o estadista Jusceli
no Kubitschek sentiu a intuição da interiorização pe
los cerrados e pelos sertões de Minas, Bahia e ou
tros Estados. Então, esse rio tem, de fato, uma mis
são na história do nosso País.

Queira Deus que as lutas ecológicas na de
fesa do Aio São Francisco não se façam isola
das, mas juntamente com a política, porque sem
a ecopolítica não alcançaremos resultados pal
páveis na salvação e defesa do Rio São Francis
co.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Ferro) 
Esta Presidência agradece aos funcionários da
Casa que nos ajudaram a realizar esta sessão de
homenagem. Esperamos que as imagens do vídeo
apresentado e os pronunciamentos feitos possam ficar
em nossa consciência, tomar o nosso coração, deixan
do-nos verdadeiramente comprometidos com as agoni
as do Rio São Francisco, sua recuperação e restaura
ção, reconhecendo sua importância.

v- ENCERRAMENTO

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

O SR. PRESIDENTE (Fernando Ferro) - Está
encerrada a sessão.

(Encerra-se a sessão às 12 horas e
14 minutos.)
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Ata da 1923 Sessão, Extraordinária, Vespertina, em 4 de
outubro de 2001

Presidência dos Srs.: Barbosa Neto, 2° Vice-Presidente; Enio Bacci, 3° Suplente de Se
cretário

As 12 HORAS E 18 MINUTOS
COMPARECEM OS SRS:

Severino Cavalcanti

Paulo Rocha

Salatiel Carvalho

Enio Bacci

Câmara dos Deputados

Secretaria-Geral da Mesa

Parlamentares Presentes ao Início da Abertura da Sessão

Roraima

LUCIANO CASTRO PFL

ROBÉRIO ARAÚJO PL

SALOMÃO CRUZ PPB

Presentes de Roraima: 3

Amapá
EDUARDO SEABRA PTB

JURANDIL JUAREZ PMDB

SÉRGIO BARCELLOS PFL

Presentes de Amapá: 3

Pará

ANIVALDO VALE PSDB

ASDRUBAL BENTES PMDB

CEUSDETH PANTOJA PFL

GERSON PERES PPB

GIOVANNI QUEIROZ PDT

HAROLDO BEZERRA PSDB

RAIMUNDO SANTOS PL

RENILDO LEAL PTB

VIC PIRES FRANCO PFL

ZENALDO COUTINHO PSDB

Presentes de Pará: 10

Amazonas
LUIZ FERNANDO PPB

PAUDERNEY AVELI NO PFL

VANESSA GRAZZ10TIN pedoS

Presentes de Amazonas: 3
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Rondonia

CONFÚCIO MOURA

EXPEDITO JÚNIOR

MARINHA RAUPP

SÉRGIO CARVALHO

Presentes de Rondonia: 4

Acre
ILDEFONÇO CORDEIRO

JOÃO TOTA

MÁRCIO BITIAR

NILSON MOURÃO

ZILA BEZERRA

Presentes de Acre: 5

Tocantins
ANTÓNIO JORGE

DARCI COELHO

IGOR AVELlNO

OSVALDO REIS

PAULO MOURÃO

Presentes de Tocantins: 5

Maranhão
ALBÉRICO FILHO

ANTONIO JOAQUIM ARAÚJO

COSTA FERREIRA

ELlSEU MOURA

GASTÃO VIEIRA

JOSÉ ANTONIO ALMEIDA

NEIVA MOREIRA

NICE LOBÃO

PEDRO FERNANDES

PEDRO NOVAIS

REMI TRINTA

SEBASTIÃO MADEIRA

Presentes de Maranhão: 12

Ceará
ADOLFO MARINHO

ANTONIO CAMBRAIA

ANIBAL GOMES

PMDB
PSDB
PMDB
PSDB

PFL
PPB

PPS
PT

PTS

PTB
PFL
PMDB
PMDB
PSDB

PMDB
PPB
PFL
PPB
PMDB
PSB

PDT
PFL
PFL
PMDB
PL
PSDB

PSOB
PSDS
PMDB

Outubro de 200 I
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ARNON BEZERRA PSDS
EUNiclO OLIVEIRA PMDB
JOS~ UNHARES PPB
JOSÉ PIMENTEL PT
LÉO ALCÂNTARA PSDB
MANOEL SALVIANO PSDB

MORONI TORGAN PFL
PIMENTEL GOMES PPS
ROMMEL FEIJÓ PSDS

Presentes de Ceará: 12

Piaui
B. SÁ PSDB

JOÃO HENRIQUE PMDB
MARCELO CASTRO PMDB

MUSSA DEMES PFL
THEMlsTOCLES SAMPAIO PMOB

WELLlNGTON DIAS PT

Presentes de Piauí: 6

Rio Grande do Norte
CARLOS ALBERTO ROSADO PFL

LAVOISIER MAIA PFL

MÚCIOSÁ PTB

SALOMÃO GURGEL POT

Presentes de Rio Grande do Norte: 4

Paraíba
ARMANDO ABILlO PSDB

AVENZOAR ARRUDA PT

CARLOS DUNGA PTS

DAMIÃO FELlCIANO PMDS

DOMICIANO CABRAL PSOB

INALDO LEITÃO PSDS

RICARDO RIQUE PSDS
WILSON BRAGA PFL

Presentes de Paraíba: 8

Pernambuco
CLEMENTINO COELHO PPS

DJALMAPAES PSB
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FERNANDO FERRO PT
GONZAGA PATRIOTA PSS
INOCÊNCIO OLIVEIRA PFL
JOÃO COLAÇO PMDS
LUCIANO BIVAR PSL
PEDRO CORRÊA PPS

PEDRO EUGÊNIO PPS
VVOLNEY QUEI ROZ POT

Presentes de Pernambuco: 10

Alagoas
DIVALDO SURUAGY PST
GIVALDO CARIMBÃO PSB
JOÃO CALDAS PL

REGIS CAVALCANTE PPS

Presentes de Alagoas: 4

Sergipe

AUGUSTO FRANCO PSDS

IVAN PAIXÃO PPS

JORGE ALBERTO PMOB

JOS~ TELES PSDB

Presentes de Sergipe: 4

Bahia
ARISTON ANDRADE PFL

CLAUDIO CAJADO PFL

FÉLIX MENDONÇA prs
GERSON GABRIELLI PFL

HAROLDO LIMA pedoS

JAIRO CARNEIRO PFL

JAQUES WAGNER PT

JONIVAL LUCAS JUNIOR PMOB

JORGE KHOURY PFL

JOSÉ CARLOS ALELUIA PFL

JOsE: ROCHA PFL

JoAO CARLOS BACELAR PFL

JoAo LEÃO PPS
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LEUR LOMANTO

LUIZ ALBERTO

LUIZ MOREIRA

MILTON BARBOSA

MÁRIO NEGROMONTE

NILO COELHO

PAULO BRAGA

PAULO MAGALHÃES

REGINALDO GERMANO

SAULO PEDROSA

URSICINO QUEIROZ

WALDIR PIRES

WALTER PINHEIRO

YVONILTON GONÇALVES

Presentes de Bahia: 27

Minas Gerais
ANTONIO DO VALLE

BONIFÁCIO DE ANDRADA

CABO JÚLIO

CARLOS MOSCONI

CLEUBER CARNEIRO

CUSTÓDIO MATTOS

DANILO DE CASTRO

EDUARDO BARBOSA

ELIAS MURAD

ELlSEU RESENDE

IBRAHIM ABI-ACKEL

JAIME MARTINS

JOSÉ MllITÃO

JOÃO MAGALHÃES

L1NCOLN PORTELA

MARCOS LIMA

MARIA ELVIRA

MÁRCIO REINALDO MOREIRA

MÁRIO ASSA0 JÚNIOR

NARCIO RODRIGUES

ODELMO LEÃO

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

PMDB
PSDB
PST
PSDB
PFL
PSDB
PSDB
PSDB
PSDB
PFL

PPB
PFL
PTB
PMDB

PSL
PMOB

PMDB
PPB
PFL

PSDB
PPB
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OLlMPIO PIRES

OSMÃNIO PEREIRA

PAULO DELGADO

PHILEMON RODRIGUES

RAFAEL GUERRA

ROMEL ANIZIO

ROMEU QUEIROZ

RONALDO VASCONCELLOS

SILAS BRASILEIRO

SÉRGIO MIRANDA

TILDEN SANTIAGO

v/RGILlO GUIMARÃES

Presentes de Minas Gerais: 33

Espírito Santo
FEU ROSA

JOSÉ CARLOS ELIAS

JOSÉ CARLOS FONSECA JR.

JOÃO COSER

MAGNO MALTA

MARCUS VICENTE

MAX MAURO

RICARDO FERRAÇO

RITA CAMATA

ROSE DE FREITAS

Presentes de Espírito Santo: 10

Rio de Janeiro
ALCIONE ATHAYDE

AlDIR CABRAL

,A.LEXANDRE CARDOSO

,A.LMERINDA DE CARVALHO

.A.ROLDE DE OLIVEIRA

BISPO RODRIGUES

CANDINHO MATTOS

CARLOS SANTANA

DINO FERNANDES

DR. HELENO

EURICO MIRANDA
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FERNANDO GABEIRA

FERNANDO GONÇALVES

IÉDIO ROSA

jAIR BOLSONARO

JANDIRA FEGHALI

JORGE WILSON

JOÃO SAMPAIO

LUIZ RIBEIRO

MATTOS NASCIMENTO

MILTON TEMER

MIRIAM REID

MIRO TEIXEIRA

MÁRCIO FORTES

PAULO BALTAZAR

PAULO DE ALMEIDA

PAULO FEIJÓ

RODRIGO MAIA

RUBEM MEDINA

SIMÃO SESSIM

VALDECI PAIVA

WANDERLEY MARTINS

Presentes de Rio de Janeiro: 32

São Paulo
ALDO REBELO

ANDRÉ BENASSI

ANGELA GUADAGNIN

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO

ARNALDO FARIA DE SÁ

ARNALDO MADEIRA

BISPO WANDERVAL

CHICO SARDELLI

CLOVIS VOLPI

CORAUCI SOBRINHO

CUNHA BUENO

DR. HÉLIO

DUILlO PISANESCHI

EMERSON KAPAZ
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FERNANDO ZUPPO

GilBERTO KASSAB

IVAN VALENTE

JAIR MENEGUELLI

JOS~ DIRCEU

JOSÉ GENOINO

JOSÉ ROBERTO BATOCHIO

JOSÉ INDIO

JOÃO HERRMANN NETO

JOÃO PAULO

JULIO SEMEGHINI

KINCAS MATTOS

lUCIANO ZICA

lUIZ EDUARDO GREENHAlGH

MICHEL TEMER

MilTON MONTI

NElO RODOLFO

NELSON MARQUEZELLI

ORLANDO FANTAZZINI

PAULO KOBAYASHI

PROFESSOR LUIZINHO

RICARDO BERZOINI

RICARDO IZAR

RUBENS FURLAN

SALVADOR ZIMBALDI

SAMPAIO DÓRIA

SJLVIO TORRES

VADÃO GOMES

VALDEMAR COSTA NETO

WAGNER ROSSI

WAGNER SALUSTIANO

X~CO GRAZIANO

ZULAI~ COBRA

Presentes de São Paulo: 47

Mato Grosso
CELCITA PINHEIRO

RICARTE DE FREITAS
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TETÉ BEZERRA

WELlNTON FAGUNDES

Presentes de Mato Grosso: 4

Distrito Federal
ALBERTO FRAGA

OSÓRIO ADRIANO

Presentes de Distrito Federal: 2

Goiás
ALDO ARANTES

GEOVAN FREITAS

JOVAIR ARANTES

JUQUINHA

NAIR XAVIER LOBO

PEDRO CANEDO

PEDRO CHAVES

VILMAR ROCHA

Presentes de Goiás: 8

Mato Grosso do Sul
DR. ANTONIO CRUZ

JOÃO GRANDÃO

MANOEL VITÓRIO

MARÇAL FILHO

Presentes de Mato Grosso do Sul: 4

Paraná
AFFONSO CAMARGO

ALEX CANZIANI

CHICO DA PRINCESA

DR. ROSINHA

FLÁVIOARNS

GUSTAVO FRUET

IVANIO GUERRA

JOSÉ BORBA

LUCIANO PIZZATTO

LUIZ CARLOS HAULY

MAX ROSENMANN

MOACIR MICHELETTO
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NELSON MEURER

ODluo BALBINOTTI

OSMAR SERRAGLlO

PADRE ROQUE

RICARDO BARROS

RUBENS BUENO

SANTOS FILHO

WERNER WANDERER

Presentes de Paraná: 20

Santa Catari na
ANTONIO CARLOS KONDER REIS

CARLlTO MERSS

EDINHO BEZ

EDISON ANDRINO

ENI VOLTOLlNI

FERNANDO CORUJA

HUGO BIEHL

JOÃO MATOS

JOÃO PIZZOLATTI

LUCI CHOINACKI

PAULO GOUVí:A

PEDRO BITIENCOURT

RENATO VIANNA

SERAFIM VENZON

VICENTE CAROPRESO

Presentes de Santa Catarina: 15

Rio Grande do Sul
AiRTON DIPP

ALCEU COLLARES

AílJACORSO

AUGUSTO NARDES

DARClslO PERONDI

ESTHER GROSSI

EZIDIO PINHEIRO

FETIER JUNIOR

FIORAVANTE
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HENRIQUE FONTANA

JARBAS LIMA

LUIS CARLOS HEINZE

MARCOS ROLlM

MENDES RIBEIRO FILHO

NELSON MARCHEZAN

ORLANDO DESCONSI

OSMAR TERRA

OSVALDO BIOLCHI

PAULO JOS~ GOUV~A

ROBERTO ARGENTA

TELMO KIRST

YEDA CRUSIUS

Presentes de Rio Grande do Sul: 22
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I - ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - A lista de
presença registra na Casa o comparecimento de 322
Srs. Deputados.

Está aberta a sessão.

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

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

11 - LEITURA DA ATA

O SR. SALOMÃO GURGEL, servindo como 2IJ
Secretário, procede à leitura da ata da sessão antece
dente, a qual é, sem observações, aprovada.

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

111 - EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido

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

IV - BREVES COMUNICAÇÕES

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Paulo Gou-
vêa.

O SR. PAULO GOUVÊA (Bloco/PFL - se. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputa
dos, ao longo de seus 151 anos, Blumenau sofreu ses
senta enchentes. Em média, uma a cada 2,5 anos. Em

todas elas, o belo Rio Itajaí-Açu tem mostrado sua face
menos cordial, deixando o leito, invadindo terras e ca
sas do Município e provocando a morte de pessoas.

As maiores cheias ocorreram em 1880 e 1911,
chegando o rio a ultrapassar em 17,1 O metros e em
16,90 metros, respectivamente, o seu nível normal. Em
época mais recente, 1983 e 1984, as águas do rio atin
giram 14,69 metros e 15,46 metros, com um saldo trá
gico de quarenta pessoas mortas. E não tiveram curta
duração: as chuvas persistiram por até trinta dias.

Agora, no início de outubro, o rio voltou a trans
bordar, chegando, no dia 1°, a 11,02 metros acima de
seu le~o. Por três dias, chuvas intensas e persistentes
desabaram em todo o Vale do Itajaí, trazendo em sua
esteira a destruição de casas, obstruindo estradas e
danificando propriedades. De acordo com o Instituto
de Pesquisas Ambientais da FURB, das 15h de do
mingo às 17h de segunda-feira foram registrados 127
milímetros de chuva, índice equivalente a um mês de
precipitação.

Os danos foram imensos: dezessete Municípios
do Vale do Itajaí decretaram estado de emergência, e o
número de desabrigados chegou a 6 mil. Particular
mente, alguns Municípios do Alto Vale do Itajaí, como
Rio do Sul e Presidente Getúlio, entre outros, tiveram
pesados prejuízos com a destruição provocada pela
cheia.

Apesar de todos esses problemas, os blumena
uenses não se abatem. Após as enchentes de 1983 e
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1984, Blumenau se recuperou com seu próprio esfor
ço e também com o auxílio de todo o Brasil e até do
exterior. Recuperou-se e festejou. Foi assim que, no
mesmo ano de 1984, nasceu a Oktoberfest, a maior
de todas as festas de Blumenau e a segunda maior
do Brasil. Na esteira da Oktoberfest, outras festas
surgiram no Vale: a Fenachopp (Joinville), a Fenarre
co (Brusque), a Marejada (ltajaí), a Kegelfest (Rio do
Sul), a Schutzenfest (Jaraguá do Sul) e a Schroeder
Fest (Schroeder).

Justamente hoje, alguns dias após a enchente,
Blumenau dá início à sua 18a Oktoberfest. De 4 a 21
de outubro, o Município vive dezoito dias de muita fes
ta e alegria, em confraternização com milhares de
pessoas de todo o Brasil e até do exterior. Após as an
gustiantes horas da recente cheia, os blumenauen
ses festejam a vida e a esperança de dias melhores.

Como de outras vezes, Blumenau e o Vale do
Itajaí precisam de recursos financeiros para a recons
trução do que foi levado pelas cheias. A Defesa Civil
do Estado deverá receber nos próximos dias os rela
tórios circunstanciados das ocorrências. Só então
será possível contabilizar os prejuízos, que não são
pequenos. A União e o Estado serão procurados para
socorrer, em mais esta urgente empreitada, os Muni
cípios atingidos. O apoio será imprescindível para
restabelecer os serviços públicos e para atender mi
lhares de pessoas atingidas duramente em seu patri
mônio.

Aproveito a oportunidade, Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, para comunicar à Casa que estou
apresentando projeto de lei em que se confere ao tre
cho da BR-282 entre Lages e São José do Cerrito, no
Estado de Santa Catarina, o nome de jornalista José
Paschoal Baggio.

O SR. EDISON ANDRINO (PMDB - SC. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs.
Deputados, desejamos registrar a relevante importân
cia dos postos revendedores e distribuidores de gasoli
na e derivados de petróleo na economia nacional.

Fazendo-se presente em todas as regiões, seja
nas cidades, na zona rural ou à beira das rodovias e
estradas, os postos de gasolina, além de atenderem
ao público, empregam milhares e milhares de traba
lhadores. São mais de 28 mil pequenas e microem
presas no Brasil, responsáveis por considerável par
cela da economia de uma região. Por isso, sua contri
buição para a estabilidade social é incontestável.

Há pouco tempo, preocupados com essa situa
ção, abriram mão da modernização dos seus servi
ços, isto é, da implantação do sistema self-service,
que acarretaria a demissão de milhares de trabalha-

dores. Em prol do social, continuaram e continuam
mantendo seus empregados, ao contrário de outros
segmentos, que hoje se valem de motivos excepcio
nais para demissão em massa.

Sem comentar os sacrifícios impostos aos distri
buidores de combustíveis para manterem a prestação
de seus serviços, daqui a alguns dias o Governo im
porá novo aumento da gasolina e seus derivados, exi
gindo ainda mais deles, pois têm de arcar com o au
mento de imediato. Na revenda nem sempre têm o re
torno rápido: obrigam-se às exigências dos cartões
de crédito e ainda aos cheques pré-datados. Assim, é
fácil deduzir-se as dificuldades e sacrifícios financei
ros enfrentados pelos donos dos postos de gasolina.

Hoje, os postos de gasolina, para manter as exi
gências do consumidor, precisam possuir estoque di
versificado de produtos derivados de petróleo e uma
equipe de trabalhadores muito bem preparada para o
atendimento ao público. Isso tem alto custo financeiro.
E o retorno financeiro? Em grande parte, ele fica sob a
custódia das administradoras de cartões de crédito, já
que a maioria dos consumidores o usam diariamente.

Não havendo uma legislação específica para
essa operação, o Governo deveria ocupar-se já, atra
vés dos Ministérios da Justiça e da Fazenda, e do
Banco Central, em encontrar uma solução há tanto
reclamada pelos postos de gasolina, tendo por espe
lho o que já ocorre nos demais países do
MERCOSUL, onde a taxa de administração dos car
tões de crédito varia entre 0,75% a 0,8% e o repasse
é feito em 48 horas. No Brasil, essa taxa é de 2,9% a
3% e o repasse ocorre somente entre 29 e 31 dias.

O Governo tem de ser mais benevolente com as
empresas que geram empregos, jogar a favor daque
les que produzem, e não somente com aqueles que
especulam. Nesse caso, quem produz são os postos
de combustíveis.

Para finalizar, Sr. Presidente, quero externar
meu desalento com a atuação do Ministério da Justi
ça sobre o assunto. Investigar o movimento de protes
to dos revendedores e fechar os olhos para a prática
das administradoras de cartões de crédito é um equí
voco colossal. O que as administradoras pertencen
tes aos mesmos conglomerados financeiros, sejam
brasileiros, norte-americanos ou espanhóis, cobram
em países vizinhos - menos de 1% para ressarcimen
to ao lojista em 48 horas -, deve ser, para a Secretaria
de Direito Econômico, uma informação absolutamen
te irrelevante.

Esperamos que o Governo priorize suas deci
sões àqueles que produzem e geram empregos, e
não apenas aos que especulam.
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Sr. Presidente, solicito a V.Exa a divulgação de
meu pronunciamento no programa A Voz do Brasil.

O SR. XICO GRAZIANO (Bloco/PSDB - SP
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~
e Srs. Deputados, ocupo esta tribuna para falar sobre
o importante trabalho que a AVIPORTO realiza na re
gião de Porto Feliz, no interior do Estado de São Pau
lo. Uma revolução silenciosa no setor de viticultura e
um modelo de associação de agricultores.

Pioneira na comercialização conjunta e centrali
zada da produção de viticultores no Estado de São
Paulo, a AVIPORTO possui números expressivos.
São 78 associados que produzem cerca de 3,5 mi
lhões de quilos de uva por ano, empregando 160 fa
mí�ias que estão envolvidas diretamente na atividade
produtiva.

Além de sua importância econômica e social, a
AVIPORTO promove treinamento e aperfeiçoamento
dos produtores e meeiros com cursos, palestras e
parcerias com instituições como a ESALQ-USP,
EMBRAPA, IAC e fabricantes de insumos. O resulta
do não poderia ser diferente: melhor qualidade e mai
or produtividade, resultando em melhores condições
de vida no campo.

A AVIPORTO também reflete sua excelência na
esfera internacional. Já passaram por seus vinhedos
professores e agricultores provenientes do Japão, de
países europeus e de nações sul-americanas. Além
disso, é tida como referência pela ESALQ-USP, que
aproveita as vinhas para levar grupos de alunos para
aulas práticas no campo, nas diferentes fases da cul
tura.

Hoje, a AVIPORTO inicia uma fase de expansão
devido ao seu sucesso. A AVIPORTO está, com a aju
da dos Parlamentares que defendem a agricultura,
buscando financiamento para a ampliar e melhorar
suas instalações e oferecer aos associados mais fer
ramentas e oportunidades de crescimento. A constru
ção de um galpão para comercialização, escritórios e
uma packing house são algumas melhorias que a as
sociação irá oferecer aos seus membros. Um passo
importante para esta associação bem-sucedida de
produtores rurais, que merece o apoio do Congresso
Nacional, através de emenda apresentada ao Orça
mento da União.

Faço este pronunciamento para mostrar e res
saltar o exemplo da AVIPORTO como modelo de as
sociação de produtores agrícolas. Com bom gerenci
amento, intercâmbio de informações, tecnologia e tre
inamento, o resultado não poderia ser outro: boa qua
lidade, alta produtividade e o fortalecimento da ativi
dade agrícola.

Trouxe este assunto a esta Casa como uma ho
menagem a todos os que com seu trabalho e entusi
asmo estão ajudando a construir essa experiência de
sucesso.

O SR. JOÃO SAMPAIO (Bloco/PDT - RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e
Srs. Deputados, aqui estou para prestar modesta, po
rém necessária, homenagem àquele que foi o mais
importante formulador teórico dos princípios básicos
do trabalhismo brasileiro. Refirome ao honrado e bri
lhante pensador e político gaúcho Alberto Pasqualini,
cujo centenário de nascimento comemorouse no dia
23 de setembro.

Nascido em Vale Veneto, hoje Itaverá, Município
de Júlio de Castilhos, filho de descendentes italianos,
Pasqualini estudou no Seminário São José e bacha
relouse na Faculdade do Direito de Porto Alegre, em
1929.

Em 1930, apoiou e participou da revolução, ten
do sido comissionado no posto de major fiscal na uni
dade militar do cais do porto de Porto Alegre.

Em 1935, foi eleito Vereador em Porto Alegre
pelo Partido Libertador, de Assis Brasil.

Em 1937, teve seu mandato interrompido pelo
Estado Novo, quando passou a trabalhar no Departa
mento Administrativo do Estado.

Em 1940, ao receber a visita do Presidente Ge
túlio Vargas no Departamento, Pasqualini afirmou em
seu discurso:

A nossa época é essencialmente soci
alista, e o nosso socialismo, o socialismo
brasileiro, não se caracteriza pela trituração
do indivíduo na máquina do Estado, mas
pela cooperação harmônica das partes com
o todo, sendo o Estado o órgão que realiza
o sistema de cooperação nacional.

Existe no mundo uma aspiração gene
ralizada, um desejo, um ideal da justiça so
cial em busca de formas de materializarse.

Em 1943, Secretário do Interior e Justiça do
Rio Grande do Sul, preocupado com a situação dos
trabalhadores rurais na pecuária, encaminhou ao in
terventor, Ernesto Dornelles, documento sobre o as
sunto:

Esses seres humanos, não aproveita
dos nas lides campestres, são naturalmente
expelidos das fazendas e afluem para as ci
dades da campada, formando uma popula
ção sem meios certos de subsistência.
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A partir daí, defendeu a criação das colônias
agrícolas contra a concentração da propriedade rural
e em beneficio dos agricultores sem terra.

Na sua opinião:

O Estado não poderia ser mero guar
dião da tranqüilidade pública, tal como viam
com estreiteza os liberais do século passado.

O Estado deve dar a todos o mesmo
ponto de partida, pela educação universal,
que atenua as diferenças sociais, pela saú
de e pelo crédito. A maior arma do Estado é
o credito.

Em 1945, lançou-se o manifesto da União So
cial Brasileira - USB, formada por partidários de
Pasqualini, em que se afirmava:

Não será possível instituir no Brasil um
verdadeiro regime democrático sem que lhe
preparem as bases econômicas, sociais e
educacionais.

O documento também propunha harmonizar os
fatores de produção e assentar as bases da econo
mia, num plano de cooperação, de solidariedade e de
justiça social. Ou seja, a USB apresentava propostas,
princípios, diretrizes muito próximas daquelas defen
didas por aqueles que trabalhavam a criação ao PTB
- Partido Trabalhista Brasileiro. Tanto assim que, em
31 de outubro de 1945, PTB e USB firmaram um pac
to de ação conjunta para a formação de "uma frente
única política em todas as questões referentes à polí
tica estadual, tendo principalmente em vista a defesa
dos interesses das classes trabalhadoras:'

Esse compromisso deu origem ao processo de
integração da USB com o PTB e culminou com o lan
çamento de Pasqualini a Governador do Rio Grande,
em 1947. Vale destacar que essa candidatura não
correspondia ao desejo inicial de Getúlio Vargas, que
defendia a candidatura de Walter Jobim, numa tentati
va de recompor a aliança PSD/PTB no Rio Grande.
Entretanto, acolheu determinação dos trabalhistas
gaúchos.

Getúlio assim se manifestou a respeito da can
didatura própria:

O PTB não será derrotado porque,
mesmo que não eleja seu candidato, suas
idéias conquistarão os que porventura forem
vitoriosos.

A velha democracia liberal e capitalista
está em franco declínio, porque tem seu
fundamento na desigualdade. A ela perten-

cem vários partidos, com rótulos diferentes
e a mesma substância.

De fato, naquele ano o PTB sofreu uma derrota
eleitoral no Rio Grande, mas obteve uma vitória políti
ca. Walter Jobim, candidato do PSD e dos integralistas,
teve 229 mil votos, e Pasqualini, 209 mil; enquanto o
candidato da UDN/PL obteve 105 mil votos. Apesar
disso, elegeu seu candidato a Senador, Salgado Filho,
e fez a maior bancada na Assembléia Legislativa.

Estava, portanto, certa a previsão de Getúlio
Vargas em relação ao futuro do PTB, que seria consa
grado na vitória de Getúlio, nas eleições de 1950.

Ao recordar esses fatos e pronunciamentos, às
vezes carregados de certa ingenuidade, quero desta
car o esforço de Pasqualini em traçar alternativa entre
o "capitalismo individualista" e o "socialismo soviético",
abrindo caminho para um 'lrabalhismo solidarista:'

Até mesmo uma comparação com o trabalhismo
inglês foi por ele recusada:

Creio que não se pode assemelhar o
trabalhismo nacional ao trabalhismo inglês.
Este é de índole socialista, ao passo que o
trabalhismo indígena (nacional) é capitalista.
Isso se explica porque, na concepção de
seu programa, as aspirações máximas do
trabalhismo encontraram sua realização no
Estado Novo.

Embora o objetivo fundamental do tra
balhismo possa ser o mesmo em todo o
mundo, a maneira de atuar e realizarse será
diferente, conforme as condições peculiares
e o grau de cultura de cada país.

Sr. Presidente, vendo hoje, a distância, após o
fim da União Soviética, em plena era do capitalismo
financeiro virtual, certas afirmações podem parecer
à primeira vista um tanto descabidas ou utópicas.
Entretanto, é preciso reconhecer que os princípios
básicos do trabalhismo nestes tempos de exclusão,
de desemprego, de perda de autonomia nacional,
ainda permanecem e permanecerão válidos. São
eles: justiça social e soberania nacional.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputa
dos, quero utilizar esse tempo para dizer que estou
profundamente sentido com o teor das manchetes que
retratam a 28 Marcha Nacional em Defesa e Promoção
da Educação Pública ocorrida ontem em Brasília.

Durante a manifestação, não houve violência,
agressão ou tumulto; houve, a meu ver, má interpreta
ção por parte da imprensa. Alguns estudantes, é ver
dade, entraram em conflito com policiais. Isso ocorreu
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fora da manifestação. Mesmo o caminhão de som O SR. SIMÃO SESSIM (PPB - RJ. Pronuncia o
que centralizava o ato não sofreu qualquer corte ou seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Depu-
interferência. Os discursos não foram interrompidos tados, quero, em meu nome e no de toda a população
nem as apresentações culturais, deixando claro que fluminense, indicar a esta Casa que apresente Moção
aquelas ações não tiveram nada a ver com a marcha. de Congratulações ao Jornal de Hoje, editado em

Todos que dela participaram concordam que foi Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, que comple-
uma das mais bonitas da história de Brasília e uma das tou, no dia 2 de outubro, 30 anos de existência.
maiores articuladas por uma categoria. Fotos da mar- Na verdade, Sr. Presidente, Sf-! e Srs. Deputa-
cha mostram a beleza e a diversidade dos manifestan- dos, nossa homenagem tem como alvo estabelecido
tes presentes em Brasília, que reivindicam melhoria da as figuras dos empresários Valcir Almeida, seu Dire-
escola pública e garantia do desenvolvimento educaci- tor-Presidente, e o jovem talentoso Walceyr Almeida,
onal em nosso País. Parlamentares de diversos parti- que não têm medido esforços no sentido de fazer pre-
dos que lá estiveram comprovaram esse fato. valecer o direito do cidadão de informar e ser informa-

A Confederação Nacional dos Trabalhadores do através de um veículo de massa, cujo objetivo maior
em Educação, por intermédio do seu Presidente, Car- é manter-se no seu papel de guardião da democracia.
los Augusto Abicalil, e a Central Única dos Trabalha- Diria que a história do Jornal de Hoje - que se
dores, representada pelo Presidente João Felício, es- consolidou no mercado como sucessor da revista
tiveram com o Sr. Ministro em audiência previamente Iguaçu News - se confunde com os últimos trinta
marcada. anos de história da própria Baixada Fluminense, que

A marcha, não por vontade deste Deputado ou teve documentada, nesse período, toda sua trajetória
de outros, aceitou orientação de chegar até o início da de progresso e de desenvolvimento.
pista ao lado do Congresso Nacional, e dali não pas- Foi através da perseverança, do espírito empre-
sarem os caminhões de som. Sabemos disso. Mas os endedor do empresário Valcir Almeida que o Jornal
manifestantes sempre deram a volta no Congresso de Hoje alçou vôos rumo à modernidade, à credibili-
Nacional. Ontem esse percurso foi proibido, o que dade e à respeitabilidade, consolidando-se, repito,
achamos uma violência. como um dos veículos formadores de opinião mais

Conversamos com o Presidente para tentar mu- importantes da região.
dar essa orientação. Mesmo assim, a marcha seguiu Sr. Presidente, peço a V.Exa que autorize a di-
de forma ordeira e em paz, homenageando e promo- vulgação da Moção de Congratulações nos meios de
vendo a idéia de paz relacionada à crise mundial que comunicação da Casa e envie ao Jornal da Tarde co-
estamos vivendo. Os manifestantes acataram tranqüi- municado sobre o assunto.
lamente a determinação. A marcha passou em frente Muito obrigado.
ao Congresso, ocupou a outra pista, dirigiu-se até o O SR. REGIS CAVALCANTE (Bloco/PPS - AL.
Ministério da Educação, onde realizou o ato com Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, encaminho
apresentações culturais, discursos e exposições das à Mesa requerimento, nos termos do art. 35, § 30, do
entidades. Regimento Interno desta Casa, solicitando prorroga-

Essa foi a realidade da Marcha Nacional em De- ção da CPI de Obras Inacabadas pelo prazo de cin-
fesa e Promoção da Educação Pública e em defesa qüenta dias. Sabe-se perfeitamente que as Comis-
da paz. Tudo transcorreu sem agressões, sem violên- sões Parlamentares de Inquérito têm um prazo de
cias, e os professores de todos os Estados brasileiros 120 dias, prorrogáveis por até metade desse período,
ocuparam a Esplanada dos Ministérios. para conclusão de seus trabalhos.

Faço este registro para dar a verdadeira dimen- Não obstante o aparecimento de denúncias vei-
são do que ocorreu em Brasília ontem. É verdade - e culadas pela imprensa em geral quanto à ineficácia
não estamos negando - que houve alguns conflitos dessa Comissão, seu Presidente vem cancelando in-
entre estudantes e policiais, mas esses atritos não ex- justificadamente reuniões marcadas. É o caso, entre
pressavam o sentimento da marcha. outros, das reuniões previstas para os dias 25 e 26 do

Brasília sentiu o pulsar daqueles que realizam a mês de setembro de 2001.
educação pública, a luta que move esses corações e Portanto, para esclarecer todas as questões levan-
mentes para, neste País soberano, garantir escola tadas até hoje sobre a CPI de Obras Inacabadas, enca-
pública ao seu povo. minho à Mesa pedido de prorrogação de seu prazo.

Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado.
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o SR. JAIR BOLSONARO (PPB - RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, todos temos conhe
cimento do quanto um trabalhador brasileiro sofre
para conseguir sua aposentadoria ou quanto uma
pensionista também sofre para se habilitar à sua res
pectiva pensão.

Quem acha que os postos do INSS são a
ante-sala do inferno estão enganados. Não conhe
cem ainda a Seção de Inativos e Pensionistas da 1a

Região Militar no Rio de Janeiro, conhecida como
SIP-1. Lá, o militar reformado, o ex-combatente e a
pensionista sofrem todo e qualquer abuso, toda e
qualquer falta de consideração. Essas pessoas so
frem muito até conseguirem habilitar-se à sua respec
tiva pensão ou mesmo até conseguirem dar entrada
em seu requerimento.

Assim sendo, Sr. Presidente, dois meses atrás
na Comissão de Trabalho, de Administração e Servi~
ço Público, aprovamos pedido de auditoria junto ao
Tribunal de Contas da União para a SIP-I no Rio de
Janeiro. Tenho grandes esperanças de que vamos so
lucionar os problemas da SIP-1. Meus apelos junto ao
Comando do Exército não foram atendidos até o mo
mento.

Absurdos acontecem. É o caso de uma pensio
nista de 92 anos de idade, que, mesma tendo ganho
ação - já há sentença da Justiça - concedendo habili
tação para receber pensão de viúva, no dia 2 de maio,
até hoje não a recebeu. Veja, Sr. Presidente - V.Exa é
advogado -, este é o caso de uma pobre viúva que não
tem conhecimento da decisão da Justiça, mas que ter
mina sua reclamação dizendo: "Será que o Exército
não obedece à liminar da Justiça? Será que para o
Exército não existe Justiça? No momento, vivo de favo
res, mas com 92 anos de idade está muito difícil".

Outro caso é de um capitão da reserva, em
Nova Friburgo, distante pouco mais de cem quilôme
tros do Rio de Janeiro. Por duas vezes, ele foi fazer a
prova de vida, mas não foi atendido. No último dia do
prazo, adoentado, teve de pagar uma ambulância par
ticular para que pudesse comparecer à Seção de Ina
tivos e Pensionistas (SIP) e fazer a prova de vida,
caso contrário, seus proventos seriam bloqueados.

Há outros casos, Sr. Presidente. Uma beneficiá
ria de pensão militar, depois do óbito de seus pais, em
março, deu entrada em toda a papelada para habili
tar-se a receber pensão. Até hoje, oito meses depois,
ela ainda não está habilitada a receber pensão militar.
Caso passe a receber a pensão apenas no ano que
vem, é certo que não receberá o correspondente aos

oito meses deste ano, e nunca mais vai recebê-lo,
porque a SIP-I não privilegia o julgamento da legali
dade de sua pensão militar, nem vai encaminhar o
processo para Brasília.

Sr. Presidente, não quero antecipar-me, mas sei
o que está acontecendo na SIP-I, no Rio de Janeiro.
Por isso muita gente acha o INSS uma maravilha! E
também que muitos Deputados aqui, com o nome na
mídia, são santos perto dos que administram a SIP no
Rio de Janeiro.

Sr. Presidente, apesar de já termos mandado
via correio eletrônico, e, agora, via correspondência:
aproveitando também a TV Câmara, queremos ape
lar a todos os compan heiros da reserva, pensionistas,
combatentes, que nos relatem seus respectivos dra
mas junto à SIP-I, para que possamos, com todas es
sas reclamações, colaborar com o TCU e realizar au
ditoria a mais ampla possível para atingir a raiz do
problema na SIP-I, no Rio de Janeiro.

Temas de expurgar de vez os homens que mal
tratam esses velhos companheiros, essas velhas
pensionistas e esses velhos ex-combatentes, porque
não podemos admitir, meu querido Comandante do
Exército, general Gleuber Vieira, o destrato, a desfa
çatez, a maldade que os militares da SIP-I vêm prati
cando contra essas pessoas.

Sr. Comandante Gleuber Vieira, encontramos,
inclusive, uma gama considerável de pensionistas
com mais de cem anos de idade. Coisas graves estão
acontecendo e não quero que estoure na mídia. Que
ro que V.Exa se antecipe ao TCU e ponha um ponto fi
nal nessa bandalheira que vem acontecendo na
SIP-I, porque sou seu amigo, pode ter certeza disso.

O SR. ARISTON ANDRADE (Bloco/PFL - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, como todos
sabemos, a morte é um sinal de igualdade na equa
ção da vida. Lamentavelmente, estou aqui para comu
nicar o falecimento de Sebastião de Almeida ontem, ,

às 23h, em Salvador, na UTI do Hospital São Rafael,
filho de Vicente Borges de Almeida e Antônia Borges
de Jesus e esposo de Rosária Maria de Almeida.

Independentemente da pessoa, do caráter e
das qualidades que possuía, vale lembrar que Sebas
tião Almeida era ex-combatente, ex-pracinha na 2a

Guerra Mundial, funcionário público federal aposenta
do e oficial de gabinete do Governo do Estado. No
curso da sua existência fez inúmeras amizades, prin
cipalmente com pessoas que tinham audiência com o
então Governador.



Outubro de 200 I DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-Feira 5 47859

Para concluir, Sr. Presidente, peço que sejam
encaminhados à família os votos de pesar não só
meu, mas da bancada do PFL, na Bahia.

Se V. Exa me permitir, gostaria de homenageá-lo
apenas com um pequeno verso:

Caminheiro que passa pela estrada
seguindo pelo rumo do sertão
quando vedes aquela cruz abandonada
deixa-a dormir em paz na solidão.
De que vale o ramo do alecrim cheiroso
que lhes atiram nos braços ao passar?
Vai espantar o bando buliçoso
das borboletas que lá vão pousar.
Sebastião, descanse em paz. Que Deus o te-

nha.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Ariston
Andrade, o Sr. Enio Bacci, 3° Suplente de
Secretário" deixa a cadeira da presidên
cia, que é ocupada peJo Sr. Barbosa
Neto, 2° Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Conce
do a palavra ao Sr. Deputado Marçal Filho.

O SR. MARÇAL FILHO (PMDB - MS. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr2! e Srs.
Deputados, ocupo a tribuna desta Casa hoje para re
gistrar minha expectativa concernente a projeto pro
posto pela Associação Comercial de Dourados, em
Mato Grosso do Sul, de criação de um porto seco no
Município. Ele deverá ser construído no distrito indus
trial, a 220 quilômetros de Campo Grande.

Porto seco é o nome dado a uma estação adua
neira interior, um terminal alfandegário de uso públi
co, situado em zona secundária, destinado às opera
ções de importação e exportação, compra e venda de
matérias-primas ou produtos e serviços de movimen
tação e armazenamento de cargas com origem ou
destino ao exterior.

Sabedor de que o Município de Dourados é a
segunda cidade do Estado de Mato Grosso do Sul,
pólo geoeconômico de uma região com mais de 700
mil habitantes, sinto-me seguro em apostar no suces
so de tal projeto e em afirmar que Dourados está apto
a abrigar todo tipo de investimento. Por tudo isso, a
construção do porto seco em Dourados, não somente
pelo fato de que trará benefícios desde ao cidadão co
mum como ainda às grandes e microempresas de
Dourados e região, mas por trazer à cidade status su-

ficiente para resolver grande parte de outros proble
mas, e principalmente a situação do desemprego no
País, merece a atenção e a pronta parceria das par
tes competentes.

Por situar-se na região sul do Estado, é conferi
do ao Município de Dourados o merecido título de
Portal do MERCOSUL. Estando localizado a apenas
120 quilômetros da fronteira com o Paraguai, em Pe
dro Juan Caballero, confirma mais uma vez sua boa
posição e grande necessidade que se crie uma me
lhor estrutura, a fim de melhor coordenar o comércio
exterior da região, que por inúmeras vezes provou
sua importância e peso, não só para Dourados e o
Estado de Mato Grosso do Sul, mas para todo o País.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Conce

do a palavra ao nobre Deputado Walter Pinheiro para
uma Comunicação de Liderança, em nome da banca
da do Partido dos Trabalhadores.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Como lí
der. Sem revisão do orador. ) - Sr. Presidente, Sr~ e
Srs. Deputados, os problemas vivenciados por toda a
população do País na área da saúde têm-nos chama
do a atenção.

O Brasil celebrou acordo com a Organização
Mundial de Saúde relativo ao combate à hanseníase.
Na realidade, comprometeu-se com essa organiza
ção a fazer muito mais do que uma simples campa
nha na tevê, cartazes, propagandas e outros sem a
efetiva ação para o combate a essa grave doença.

Faço esse registro, Sr. Presidente, porque obvi
amente V. Exa - e também outros Deputados - deve
estar enfrentando esse problema em seu Estado. E
tem sido caótica a forma como o Governo tem atuado
nessa área.

A Organização Mundial de Saúde aponta que,
para uma população de dez mil habitantes, devemos
ter apenas um caso da doença. Esta não é a realida
de. Várias pessoas já estão sendo dizimadas, algu
mas perdem parte dos membros, em particular a
mão. Portanto, é uma doença que tem causado pro
blemas seriíssimos.

Ainda que tenhamos uma bela campanha, os
recursos disponibilizados para o combate à doença
são ínfimos. A irresponsabilidade de administrado
res públicos, espalhados por este Brasil afora, tem
obviamente criado terreno propício para que esse
acordo firmado peto Brasil não seja cumprido, e mais
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do que isso, o compromisso de atendimento à popu- Sr. Presidente, quero também comentar que
lação. nesta manhã a Câmara dos Deputados teve oportuni-

Não se trata apenas de cumprir um acordo com dade de homenagear, em sessão solene, o Rio São
a Organização Mundial de Saúde ou de atender às Francisco, esse rio tão importante, de integração na-
demandas dessas relações. É necessário efetiva- cional, de desenvolvimento. e que possibilitou o surgi-
mente atender à necessidade da população. portan- mento das hidrelétricas que operam e fornecem ener-
to, o combate à hanseníase. gia. Mesmo neste momento de crise, o São Francisco

Sr. Presidente, na Liderança temos recebido re- alimenta a geração de energia naquela região.
clamações de todas as partes do País. Ontem conver- Lamento que a sessão solene tenha sido rechea-
sava por telefone com representantes do extremo sul da de conturbações. como a que ocorreu quando da
do meu Estado. E chamou-nos a atenção o fato de apresentação do vídeo. Isso mostra as dificuldades
que. em cidades do extremo sul da Bahia, como Bel- que o São Francisco tem enfrentado no País.
monte, Cabrália, Itapebi, Porto Seguro e Eunápolis. Os recursos destinados à transposição deveri-
não há nenhum tipo de campanha efetiva de combate am ser canalizados para a revitalização do rio. Segun-
a essa doença. Nessas cidades. as pessoas estão do expressão de Frei Dom Luís, Bispo da Barra, cida-
passando por severas dificuldades. As administra- de banhada pelo São Francisco, "anêmico não doa
ções municipais não têm cumprido sobejamente seu sangue". A frase não nega a possibilidade da transpo-
papel. sição, que se verifica inclusive em Salvador. mas de-

Em que pese o Ministério da Saúde ter respon- monstra que precisamos tomar outra atitude em rela-

sabilidade, quero pontuar que estamos providencian- ção ao rio.
do correspondência e contato com o Ministério no Sr. Presidente, solicito a V.Exa que faça cons-
sentido de identificar quais são as falhas, o que tem tar nos Anais documento elaborado por mim e pelo
ocorrido em relação a esses Municípios. Como o Mi- Deputado Fernando Ferro, que traduz nossa preo-
nistério da Saúde pode intensificar a liberação de re- cupação com a revitalização do São Francisco. rio
cursos, as condições para que essa doença seja se- da integração nacional.

vera e duramente combatida. e que existam condi
ções propícias para que o povo dessa região e do
País inteiro possa ter a tranqüilidade de que o Brasil
cumprirá, na prática, os compromissos assumidos
com a Organização Mundial de Saúde. E, portanto, fi
cará dentro da marca que citei há pouco de um caso
para cada dez mil habitantes, que hoje é adotada pe
los países desenvolvidos. O Brasil tem todas as con
dições de enfrentar esse problema.

Sr. Presidente, também conversava ontem com
o representante municipal de Itagimirim e percebi seu
desespero ao falar dos valores que tem recebido a
menor e da dificuldade que tem enfrentado naquele
Município para buscar auxílio no sentido de resolver o
problema que a hanseníase tem causado àquela re
gião.

Assumimos nesta Casa compromisso com os
Deputados que defendem o setor Saúde de fazer
pressão junto ao Ministério para que essa campanha
saia dos cartazes e da tevê e, efetivamente, ocupe de
forma prática e eficiente os locais onde há casos de
tectados de hanseníase, que dificultam a vida dos ci
dadãos.
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aquele vale, naqueles lugares, tudo flui para o rio
São Francisco.

Os sonhos, as dores, a fartura e a miséria, a
solidão e as metrópoles, os dias e as noites, a chu
va e o sol; também os lutadores, os crentes e os
ateus, o inocentes e os espertos.

Rio, que antes de ser São Francisco, foi IIRio
marll

, Opará, como diziam os índios da região 
exterminados em tempo breve.

Foi lá que os colonizadores o encontraram há
500 anos. Descobriram o que já existia. Descobri
ram o espanto: um mar de água doce espraiado

sobre o nosso quase-deserto, o semi-árido, a caatinga.
Um lugar como esse inspira profecias. A mais famosa, a de Antonio Con

selheiro, que afirmou, bem mais tarde, nos idos de 1893, que o sertão iria vi
rar praia e a praia ia virar sertão. E vieram as barragens e com elas aparece
ram os mares. Mas o sertão permanece sertão.

Esta publicação de um deputado baiano e outro deputado pernambucano
é a propósito do Velho Chico. Aqui se fala dos encontros e desencontros com o
rio com as gentes: com os índios que (diz a lenda deles) nasceram do Velho
Chico, e com os ditos civilizados, que o deixaram como está hoje. Também
relata a saúde deste veio d'água sagrado, que está definhando, perdendo o
corpo. E do que fizeram os homens e mulheres em suas margens; e dos ho
mens e mulheres que foram expulsos de suas margens.

Águas que geram energia, que geram alegria e também fome quando pri
vilegiam uns poucos. A luz não é para todos e o São Francisco deixa de ser
santo. Nessa vala de uma história longa, ele se tornou latrina de municípios e
esgoto de indústrias. É a heresia da política e do capital. Que pena, o rio não
veio para isto.

O sertanejo ou o cabra que mora no litoral, talvez na divisa de Alagoas
com Sergipe, sabe que o rio é fonte de vida. Seu destino é dar destino às pes
soas. Dar peixe, água, servir à plantação, servir aos dali e aos da cidade - irri
gar a terra ou para nele se banhar.

Este é o rio que comemoramos. De Velho Chico o chamamos. E, foram
precisos 500 anos para descobrir que somos feitos de água. A mesma água
que corre nele.

WAL TER PINHEIRO (PT-BA) FERNANDO FERRO (PT-PE)
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A GEOGRAFIA

Rio São Francisco nasce no município de São Roque
de Minas, na Serra da Canastra, no chamado Cha
padão do Zagaia .

De Minas Gerais ele recebe a maior parte das
águas: 80%.

Terras boas as de berço. E poderia ficar por aí,
e virar lago, quem sabe? Mas não. O São Francisco
se embrenha pelo semi-árido, invade o sertão com
seu frescor, anunciando oásis.

Vai crescendo e engordando no sentido Norte, atravessando o sertão nor
destino, do cerrado pro semi-árido brasileiro, desaguando no Atlântico, na divi
sa de Alagoas com Sergipe.

Vive solitário no sertão: é um dos raros rios perenes da região. A grande
maioria dos rios do semi-árido só têm água no período das chuvas.

O semi-árido é a caatinga. Um bioma que tem fauna e flora característi
cas, plenamente adaptadas ao clima, ao solo - muito calor e pouca chuva (800
mm/ano em média).

Além do mais tem a seca.
Ela faz parte da geografia, desse mundo. Há pelo menos 10 mil anos elas

ocorrem. Os ciclos têm 8 anos. Mas sempre ocorrem. Isto é, a chuva já é pou
ca e a cada tempo elas desaparecem de vez. E se passam quatro anos sem
cair uma gota d'água.

É por aí, por esse quase-deserto, que o São
Francisco anda.

Os números da bacia do São Francisco
Dimensão: 640 mil Km2
O rio é dividido em quatro: Alto, Médio, Submédio e Baixo São Francisco.
Municípios atingidos: 503
População: 15 milhões de habitantes
Estados: 83% - Minas Gerais e Bahia; 16% - Pernambuco, Alagoas e Sergipei

1% - Goiás e Distrito Federal.

ct d - 5- Ffip.rmclpals a uen es o riO ao rancls o
Margem eSQuerda Vazão Area da bacia
Paracatu 436 m3/s 46.000 Km2

Urucuia 251 m3/s 26.000 KmL

Carinhanha 150 m3/s 18.000 Km2

Corrente 251 mJjs 35.000 Km2

Grande 262 mJ/s 76.000 Km'
Margem direita Vazão Ares da bacia
Paraopeba 115 m3/s 12.500 Km2

Das Velhas 292 m 3/s 29.000 Km2

JeQuitaí 046 m 3/s 8.830 Km2

/Verde Grande 019 m 3/s 35.000 Km 2 I
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Alto São Francisco
Estende-se desde as cabeceiras, na Serra da

Canastra, município de São Roque de Minas, até a
cidade de Pirapora (MG), abrangendo as sub-bacias
dos rios das Velhas, Pará e lndaiá, além das sub
bacias dos rios Abaeté a oeste e Jequitaí a leste.
Trecho situado em Minas Gerais, suas águas ali
mentam a Usina hidrelétrica de Três Marias. Apre
senta uma topografia acidentada, com serras e

terrenos ondulados, com altitu
des variando de 1.600 a 600 m.

A vegetação é constituída de
florestas e cerrados. É uma regi
ão de muitas chuvas (de 1.500 a
1.000 mm anuais) no verão, que
caem de novembro a abril, res
pondendo por 3/4 do escoa
mento total do Rio. A tempera
tura média anual é de 23 0c.

.-..-
Médio São Francisco
Compreende o trecho desde

Pirapora até a cidade de Reman-
so (BA), incluindo as sub-bacias dos afluentes Pilão Arcado a oeste, e do Ja
caré a leste e, além dessas, as sub-bacias dos rios Paracatu, Urucuia, Carinha
nha, Corrente, Grande, Verde Grande e Paramirim, situando-se nos Estados de
Minas Gerais e Bahia. Suas condições climáticas vão se tornando mais caracte
rísticas de uma região tropical semi-árida. Sua altitude varia de 2.000 a soa
m.

Submédío São Francisco
Abrange áreas dos Estados da Bahia e Pernambuco, estendendo-se de

Remanso até a cidade de Paulo Afonso (BA). Inclui as sub-bacias dos rios Pa
jeú, Tourão e Vargem, além da sub-bacia do rio Moxotó, último afluente da
margem esquerda. Nesta região, a altitude varia de 800 a 200 m.

A precipitação média anual chega a 350 mm na região de Juazei
ro/Petrolina e a máxima é de 800 mm, nas serras divisórias com o Ceará. A
temperatura média anual é de 27 oC; a evaporação é da ordem de 3.000 mm
anuais e o clima é tipicamente semi-árido. A caatinga predomina em quase
toda a área. As principais cidades são: Juazeiro e Paulo Afonso, na Bahia; Pe
trolina, em Pernambuco.



47864 Sexta-Feira 5 DlARIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 2001

Baixo São Francisco
Estende-se de Paulo Afonso à foz, no Oceano Atlântico, compreendendo

as sub-bacias dos rios Ipanema e Capivara. Situa-se em áreas dos Estados da
Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas. A altitude varia de 200 m até o nível
do mar, embora, na periferia, algumas serras atinjam 500 m,

A vegetação é de dois tipos: caatinga no trecho mais alto, e mata, na re
gião costeira. O clima é considerado tropical semi-úmido. As principais cidades
são Propriá e Nossa Senhora da Glória, em Sergipe; Penedo, em Alagoas.

Navegabilidade

o Rio São Francisco oferece condições natu-
rais de navegação entre Pirapora (MG) e Petrolina (PE)!Juazeiro{BA), durante
todo o ano, com variação de calado segundo o regime de chuvas.

É navegável em seus trechos Médio e Baixo, sendo o Médio São Francisco
compreendido entre Pirapora (MG) e Petrolina (PE) / Juazeiro (BA) e o Baixo
entre Piranhas (AL) e a Foz.

Devido as diferentes características físicas existentes ao longo da via na
vegável, subdivide-se o trecho Pirapora-MG à Petrolina (PE) !Juazeiro (BA) em
três subtrechos:

I) Pirapora (MG) à Pilão Arcado Velho (BA)
Este trecho tem 1.015 Km de extensão. Apresenta condições bastante

distintas entre o período de estiagem e o de cheia, ocorrendo variações de ní
veis de até 6 m.

Pedras isoladas no leito do rio são devidamente sinalizadas para garantir a
navegação.

11) Pilão Arcado Velho (BA) à Barragem de Sobradinho (BA)
Neste trecho a navegação é feita pelo lago de Sobradinho ao longo de

314 km, caracterizando-se como navegação lacustre com excelentes profundi-
dades. '

30) Sobradinho (SAl à Petroljna (PE)/Juazeiro (BA)
Trecho com 42 Km de extensão e largura variando de 300 a 800 m, ga

rante calado de 2 m para uma vazão da barragem de Sobradinho de 1.500
m3ts. A vazão regular da hidrelétrica de Sobradinho é de 2.063 m3/s.

IV) Piranhas CAL) à foz do rio
Com uma extensão de 208 Km, apresenta navegação turística.

"A gora, per aqui, o senhor já Uu: Rio é só oSão Fratrisro, oRio 0Ji.aJ.
O >5topequem éwaia. E algum rikirão"

Goão Guimarães Rosa, Grande Senão: veredas)
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hegando de Lisboa, em maio de 1501, América
Vespúcio, assessor científico do comandante Gon
çalo Coelho, depois de descobrir o Cabo Santo
Agostinho (PE) e os rios São Miguel e São Jerôni
mo, em 4 de outubro do mesmo ano, chegou à foz
do Rio São Francisco. Os índios o chamavam de
Opará, ou "Rio-mar". mas como aquele era o dia de
São Francisco, recebeu o nome cristão em home
nagem ao santo.

A exploração do rio pelos portugueses e pelos
novos brasileiros (misto de negro, índio e portu

guês) se fez lentamente. A prática era sair atrás de metais preciosos, mesmo
que para isso fosse necessário aniquilar índios ou catequizá-los para fazê-los es·
cravos. Tudo com o apoio da corte, que favorecia os invasores, concedendo as
sesmarias, raiz dos latifúndios que existem até hoje.

A navegação facilitava o fluxo de gentes e negócios. Era o principal meio
transporte. Até a década de 50, os barcos faziam grandes percursos, interrom
pidos apenas nos trechos onde haviam quedas d'água. A estrada era o rio.

Até meados do século XX a região se destacava pela pecuária. O gado era
o básico, era o negócio, transportado em grandes tropas para as cidades de
Salvador e, em menor escala, para Recife. Daí surgiram as primeiras pousadas
que deram origem as duas metrópoles do
Nordeste. Só quando se construíram estra-
das de fato é que a agricultura se fez pre-
sente pra valer na bacia do São Francisco.

Ocorreu um fluxo migratório do litoral
para o Vale do São Francisco, com foco na
região do Submédio, onde nascia Petrolina,
do lado de Pernambuco, e Juazeiro, na
Bahia.

Por três séculos, enquanto atividade
econômica de peso, só havia boi no Vale do
São Francisco. E por isso mesmo, e até
hoje, o animal ficou associado de um modo orgânico à cultura da região.

O gado era criado soltos na caatinga ou no cerrado. Sem limites muito
definidos de propriedades. Cabia ao vaqueiro proteger e fazer o deslocamento
do gado do patrão (o coronel) nessa região inóspita.

As atividades agrícolas eram reduzidas. Às margens do rio viviam os po
bres, negros e remanescentes de tribos indígenas. Plantava-se o alimento de
subsistência e de acordo com as cheias e secas do rio: arroz, feijão, milho,
batata. Na beira do rio havia a fartura necessária. O plantio nas várzeas era
produtivo porque feito na baixa das águas, depois que se depositava o húmus
de matéria orgânica extremamente rico em nutrientes. E tinham os peixes.
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Com a chegada das estradas, a agricultura foi virando negócio e a situa
ção se complicou para muitos. O latifúndio foi se apossando das margens do
rio e expulsando os ribeirinhos para as áreas de sequeíro, para dentro da caa
tinga, onde a luta pela sobrevivência é mil vezes mais difícil - o solo é ruim,
não tem água corrente, não chove e, em muitas regiões, se furar um poço a
água é salgada!

Trazido do Oriente, o bode se adaptou plenamente ao semi-árido. Sem
melindres alimentares, comendo de tudo que via, foi criado solto na caatinga.
Foi a salvação do pobre: era carne, leite e couro
para o sertanejo. Não fossem os caprinos, a mi-
séria seria muito maior no Nordeste.

Com a industrialização da região a agricul
tura avançou. Nos anos 60, com introdução da
agricultura moderna, a região deu um salto de
produção. No início há fartura. Nos anos 70 a
caatinga produz uva e vinho de qualidade. A
agricultura é mono: todo mundo planta cebola,
melancia, arroz, tomate para indústria, soja, as
pargo e tâmara.

Os antigos ribeirinhos foram despachados para longe pelos novos donos.
E o cultivo de várzea praticamente não existe mais porque o rio São Francisco
agora tem barragens e deixou de ser perene: ele vaza conforme os interesses
energéticos do país. Então ninguém sabe mais quando virá a seca ou a cheia.

Os novos tempos trazem a agroindústria. Os produtores são contratados
para produzir para empresas. O tomate industrial é um exemplo. A agroindús
tria cria a ilusão de fartura de emprego. Muitos acreditam: largam a terra e se
tornam empregados.

Na região de sequeiro, onde vivem os antigos ribeirinhos saídos na pri
meira leva, criar bode já não é mais permitido. O latifúndio espalha cercas,
aguardando um tempo em que tudo aquilo será valorizado.

Quando chega os anos ao a poeira baixa na beira do rio. Nas Minas Gerais
proliferam os grandes plantios de eucalipto e soja. O gado já não anda mais
solto e nem se desloca em tropas; é gado de raça, custoso de comprar e
manter, geneticamente evoluído, chique, não pode andar se espinhando nesse
mundo árido.

Depois de dez anos, a agricultura moderna mostra seus resultados. A
quebradeira dos pequenos agricultores, por exemplo. Plantadores de melão e
melancia, cebola e alho, estão vendendo as terras para pagar o banco. As ter
ras estão envenenadas (devido ao uso de agrotóxicos), esturricadas (pelas
máquinas e uso de insumos artificiais), salinizadas (devido ao uso inadequado
da irrigação). Quem fez contrato com indústria quebrou. Quem, seguindo de
terminação da extensão rural, implantou a monocultura, acabou com seu solo,
envenenou as águas, ficou mal de saúde, ficou dependente do mercado, aca
bou indo à falência. O agribusiness chega às margens do São Francisco. E, sem
terra, sem emprego, sem perspectiva, o Nordestino abandona a região.
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Os que tinham mais recursos instalaram projetos de irrigação visando ex
portação e até hoje vivem disso. Os valores neste negócio são elevados. Custa
até 5 mil dólares um hectare irrigado. Quem se habilita?

Chegamos ao ano 2001 e se mantém a prática: monocultura irrigada de
coco, manga e goiaba.

O São Francisco continua lá. Mas para o agribusiness não é um rio, é ape
nas um insumo a mais na produção de commodities.

Quem não sabe falar inglês, não tem 5 mil dólares para investir na terra e
mais 5 mil para administrar a exportação, foi marginalizado.

Como na agricultura moderna não se planta alimentos, mas commodities,
então é muito mais negócio plantar maconha que plantar feijão, arroz e milho.
Há pelo menos 20 anos que o rio São Francisco também irriga plantios de ma
conha.

O São Francisco hoje tem a cara do Brasil injusto. Em algumas partes su
as margens mostram "ilhas de progresso" - riqueza, produção e agroindústria
- cercadas pela miséria cruel.

O semi-árido são várias regiões. A visão predatória vê o lugar como algo
uniforme, onde a irrigação seria a panacéia utilizada inclusive no "combate à
seca", Na verdade a aridez e a secura desta região fazem parte de sua vida 
tem função e vida.

A situação é séria no vale do São Francisco. Em torno do rio são muitos os
problemas sociais, ambientais e políticos. A comemoração desses 500 anos
deve partir do pressuposto de que ou se muda a política de uso do rio ou ele
está condenado a desaparecer. Em algumas regiões, no período seco, o São
Francisco já é atravessado a pé! Isto é o resultado da exaustão do velho Chico.

':A ssimcmv o riL\ f71W1JW oabr(J{O que a~pnrisa I
Embusca do que éTl'flis rvw / sim ultrapassoa di'lisa

fazerrln aponte semmdo / A 17tL»'1iq SeM brasileiro
JáilJ, GeraJdoA zera:/o / Petrdim eJuazeiro"

(Moraes Moreira, nsão Francisco")
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o início eram os índios.
E\es estavam por lá. Ocupavam toda reglao

nordestina. Há 40 mil anos, garantem estudos ar
queológicos.

Haviam os Tapuia e os Aimoré - denominação
genérica e abstrata que os primeiros invasores e
estudiosos deram aos indígenas da região. E então
se definem as famílias, como a Kariri (ou Cariri),
presentes desde o Ceará até a Paraíba. Um grupo,
os Dzubukuá-Karirl habitaram o arco formado pelo
submédio do rio são Francisco, divisa de Pernam
buco com a Bahia.

À altura do município de Paulo Afonso (BA), divisa com Petrolândia (PE),
viviam os Prokâ e 05 Pankararu. Mais para cima, no trecho de Juazeiro (BA) e
Petrolina (PE), na desembocadura do rio Salitre no Sâo Francisco, há registros
dos povos Dkren, 5akrakrinha, Tamankin, Koripós, Masakará e Pimenteiras.
Mais ao Sul havia os Payaya.

Coripós era o antigo nome de Santa Maria da Boa Vista, a 100 Km de Pe
trolina, no lado Pernambucano.

No sertão, ao norte do São Francisco,
no Planalto da Borborema, serra dos Kariris
e do Araripe, mais povos indígenas: Ikó,
Payaku, Kanindé, Otxukayana (Janduí e Ta
rariu), Inhamun, Calabaça, Xukuru, •.•

Conta-se que os povoadores da Bahia
de Todos os Santos teriam sido os Tapuia,
dela expulsos pelos inimigos, os Tupinaé,
que tinham descido do sertão atraídos pela
fartura de terra e mar da província. Os Tu
pinaé teriam sido desalojados pelos Tupi
nambá, que vieram de além do rio São Fran-

cisco.
As margens do rio foram habitadas por centenas de povos, como Tuxás,

Cariris, Coroados, Vermelhos, Caiapós, Tapuás, Rodelas, Chacribás, Gamelas
e, principalmente, os lês, expulsos do litoral pelos Tupis que, depois de terrí
veis batalhas, cederam suas terras aos conquistadores que chegaram. Como
seria isto? Centenas de povos cada qual com sua língua, sua cultura, seus
costumes/ ...

Os índios, porém, perderam a guerra. E fugiram em direção aos cerrados,
o Planalto Central.

O que restou dessa gente? Hoje são identificados 23 povos indígenas no
Nordeste, localizados em seis estados (Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco,
Paraíba e Ceará). Eles são mais de 40 mil pessoas - ou seja, 17% da popula
ção indígena total do país. Em Pernambuco: Atikum, Pankararu, Xukuru,
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Truká, Kambiwá, Kapinawá, Fulni-ô. Na Bahia: Kiriri, Atikum, Tuxá, Xukuru
Kariri, Kaimbé, Pataxó. Alagoas: Pankaru, Xucuru-Kariri, Karapotó, Kariri-xocó.
Eles ainda brigam por suas terras, ainda são assassinados impunemente, ainda
são agredidos em sua cultura, ainda são discriminados.

E chegam os negros...
Os primeiros negros chegaram ao Brasil logo após a invasão portuguesa.

No Nordeste, foram utilizados como escravos pelos usineiros no serviço pesado
da cana. 05 engenhos moem cana e gente. Do litoral são levados ao interior
para as guerras de conquista. O patrão lhes dá armas e obriga-os a guerrea
rem com 05 inimigos de ocasião.

Com o cerco e destruição do Quilombo dos Palmares, na Serra da Barriga,
muitos negros sobreviventes fugiram para o interior mais profundo e lá fun
daram aglomerados que existem até hoje como remanescentes da Quilombo.

Ainda no século XV, com o crescimento da colônia, as jesuítas fazem uma
partilha com as fazendeiros: os índios ficariam para igreja, que os tornaria es
cravas da religião; e os fazendeiros poderiam utilizar os negros vindos da Áfri
ca como escravos da nova civilização.

É dessa mistura de gentes que brota o sertanejo, o caboclo do sertão,
morador das margens do São Francisco. Seu sangue é um pouco de cada: ne
gro, índio e português. E mais algum DNA francês e holandês, das ocupações
ocorridas no litoral.

A cultura é uma mistura de tudo isso, mais o meio ambiente, ... E os ne
gócios...

A presença do gado faz surgir o boiadeiro. O que leva e traz as tropas de
bois. Ele veste uma armadura: gibão, perneira, chapéu, sela, peitoral (dele e
do cavalo), luvas, chicote, ... Tudo de couro. Seu mundo é o êrmo - os sertões.
Dorme ao relento levando o gado sobre touceiral de espinhos, de mandacaru,
xiquexique, facheiro, coroa-de-frade. Seu mundo é espinhento. Por isso sua
pele é de couro. Por isso sua comida é a boi que vai na frente. Um depende do
outro pra viver.

Se nos mangues há o homem-caranguejo vivendo em mocambos, no
sertão há o homem-boi.

O senhor do vaqueiro é o coronel. O regime é feudal no sertão: o coronel
é soberano do espaço e do tempo, com poder de vida e morte sobre todos. O
coronel é a dono das águas também. Do rio São Francisco, dos rios pequenos,
barragens, poços... Tudo pertence ao coronel. O coronelismo, infelizmente,
sobrevive até hoje na região. .

A. industrialização expulsou os ribeirinhos do São Francisco. A agroindús
tria forneceu o sub-emprego, o sub-trabalho, a sub-vida. Onde se exporta
manga para os restaurantes finos da Europa o povo passa fome.

A agricultura modema determinou a todos os caboclos da região que jo
gassem fora o conhecimento de 10 mil anos sobre agricultura, solos, produção
de alimentos.

Agora só uns poucos têm terra à beira do rio, e fora daí é bem pior. A
maioria não tem acesso à água, terra, postos de saúde, saneamento, estradas,
trabalho, ... Não tem nada. Sobrevivem. Até que vem a seca e aí não dá mais -
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têm que migrar para outro lugar. A miséria já existe, com a seca ela chega ao
limite.

Os homens se vão e ficam as mulheres para cuidar dos filhos menores,
arranjar trabalho, sobreviver - são as "viúvas da seca". As meninas ficam mo
cinhas e se entregam à prostituição. E agora, sertão ou beira do São Francisco,
dá no mesmo.

Num lugar assim nascem os cangaceiros, os lunáticos, os beatos e con
selheiros. Essa gente nem sempre sabe porque está brigando, mas briga - do
mesmo jeito que o rio sabe que tem que ir ao mar, o cangaceiro sabe que tem
que brigar.

E, apesar de tudo, a alegria ...
Apesar da ira do mundo contra ele, o sertanejo conseguiu preservar uma

cultura própria. É música, poesia, dança, culinária, jeito de falar característico
de cada parada do barco. Onde o rio toca, toca uma música diferente. E sem
pre o bom humor, a alegria, apesar de tudo.

"Para que não inDrra emgra'l1!S pem.s se prundwunas leis: que nerhmuh~ (irrJia ebrarm) a4

sasse dali emdiante crrrer canr hurnmJ; que nãofizesse senio rom causa justa, apruuuJa parde ea de seus àn&;
que sejwrtassememfXJUX1'ix:s pm, emjrJrmJ. de repúblú:as; lerzzntassem r8as ignias faztnlo casas tia padn:s da

Cmpanhia para quere;idissemerrtreoo, afimác dar instnU;iio ela quequisessemwmerrer-se"
(Mem de Sá, Governador da Bahia, em 1558).
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m rio não é só um rio. Ele é um ser vivo, e em tor
no existem outros seres que mantém uma relação
permanente entre si. Ecologia: não existe um rio,
existem relações entre os seres vivos e o meio am
biente.

"Um rio é mais que água deslocando-se por
um Jeito escavado no solo. Trata-se de um ecos
sistema da natureza, de um conjunto orgânico, de
um tecido complexo que tem vida e onde o todo é
mais que a soma das partes". (Clóvis Cavalcanti)

O São Francisco corta o semi-árido nordestino, a
caatinga, um bioma onde apenas 4% se presta a proje
tos de irrigação. É preciso, portanto, respeitar a nature
za do semi-árido, que tem partes secas (muitas) e man
chas verdes, distintas, diversas e complementares. Isto
é a sua riqueza, rara e frágil.

Daí se indaga como andam as relações do ser hu
mano com o Opará?

Desmatamento
A vegetação nativa que cobria as terras banhadas

pelo rio caiu de 85% para 35% no período de 1970 a
1990. A cada ano são desmatados 360 mil hectares de
cerrados (média de 1 mil por dia).

Não existe mais mata ciliar ao longo do rio São Francisco.
Salinização
Em algumas regiões o abuso na utilização de água na irrigação (numa re

gião carente de água!) está produzindo largas extensões de solos salinizados.
Solo sallnizado é solo imprestável para qualquer atividade agrícola - é uma es
pécie de deserto. Nada se planta aí porque nada cresce ai. Estimativas de fi
nais da década de 90 informam que 50% da área irrigada no Semi-árido está
salinizada. O processo de desertificação cresce na região.

Pesticidas ,
Há milhares de agricultores, pequenos e grandes, fazendo uso de agrotó

xicos. Resíduos desses venenos - a maior parte cancerígenos - sâo despejados
no São FranciSCO ou seus afluentes. Restos de produtos são lançados nos solos
e riachos, embalagens vazias de pesticidas e equipamentos são descartados,
veneno, veneno, veneno, tudo vai parar no São Francisco.

Crianças
Em Minas Gerais as empresas de reflorestamento empregam crianças e

adolescentes para o trabalho sujo e perigoso de aplicar venenos nas árvores.
Em Felixlândia, meninas são contratadas por grandes empresas como a Man
nesman, leal e Verágua, para o serviço. São as "meninas-formicida". Os pa-
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trões preferem as meninas porque são mais pacientes que os rapazes para lo
calizar e botar o veneno nos formigueiros.

Esgotos
Até o final da década passada, 95% dos municípios situados às margens

do rio lançavam nele seus esgotos urbanos. Despejam no São Francisco desde
metais pesados até bactérias patógenas. A grande Belo Horizonte, por exem
plo, despeja seus esgotos em afluentes do São Francisco.

O processo é grotesco. Écada um por si. Um município pega água do rio e
despeja nela seus esgotos. O que vem abaixo, pega essa água suja, trata, e
também despeja os esgotos, ...

Indústria
Em geral, as indústrias situadas as margens do São Francisco jogam seus

rejeitos sem o devido tratamento. Só a pressão da comunidade local fez com
que algumas assumissem algum controle.

Ainda hoje se despeja no Velho Chico substâncias perigosas: resíduos
químicos de toda espécie, incluindo os letais ao ser humano.

Irrigação
Em Minas Gerais os rios Verde Grande e Gorotuba, afluentes do São Fran

cisco, secaram devido ao exagero no uso da irrigação. O Salitre, na Bahia, que
já provocou até mortes por conta da irrigação, praticamente
secou, hoje é um fio de água suja, um esgoto fedorento.

O Velho Chico já chegou ao seu limite de oferta de
água. E mesmo assim proliferam 05 pivôs de irrigação, os
projetos se ampliam, as cidades continuam absorvendo cada
vez mais água dele. Não há um planejamento adequado, um
gerenciamento único para as águas.

A possibilidade de privatizar as hidrelétricas ao longo
do seu curso aumenta mais ainda a possibilidade de caos num futuro breve.
Privatizando as barragens suas águas serão privatizadas também. Uma amos
tra do que pode ocorrer veio com o apagão nacional: para manter o mínimo de
oferta de energia, as águas do rio baixaram a um nível nunca visto antes.

Erosão
A agricultura, feita de modo intensivo e sem respeitar o meio ambiente,

tem alimentado o processo de erosão em todo vale do São Francisco. As ero
sões são visíveis às margens do rio e também nos leitos de riachos e córregos
que lhe dão acesso. Não há controle sobre o fenômeno.

Assoreamento
A atividade agrícola permanente às margens do São Francisco, que per

deu suas matas ciliares há muito tempo, faz com que toneladas de terra sejam
diariamente despejadas sobre o seu leito. Com o tempo surgem novos bancos
de terra, o rio se espalha e, por fim, como já acontece em algumas regiões, vai
se acabando. Estima-se que 30 toneladas de solo caem diariamente na represa
de Sobradinho. Num futuro breve, a produção de energia será inviabilizada.

"Ql.zn:loeu 7.imdlJsertàD, seu rr.qv, dlJm?U BcJx:r5/A rrulda era umsame ocaátu:io era umnS/ Só trazia
a roragm eaazra / Viajando nump:m-de-ara / Euperri, mzs aqui~"

(GuW de McJraes • Lui2 Gattzajp -Paut'k-arara")
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s águas desciam soltas. Mas aí resolveram prendê
las em barragens para que gerassem energia. Por
que no Nordeste um quarto da população ainda não
tem energia elétrica.

Fizeram as barragens e mandaram o povo su
mir.

Ao longo do Rio São Francisco foram construí
das seis barragens: Sobradinho, Itaparica, Moxotó,
Paulo Afonso I, II e lII, Paulo Afonso IV e Xingó.

Barragem Localização Area máx. potência Início da início de entrada
inundada instalada constru- enchimen- em ope-
(em KM1) (em MW) c:ão to do lago rar;Ao

Sobradinho 40 Km, a 4.226 1.050 1973 1977 1979
montante de

Juazeiro e IPetrolina
Itaparica 30 Km a 834 2.500 1979 1988 1988

jusante de
Petrolândla

(PE)

Moxotó Paulo Afonso 90 440 1970 1977
(BA)

Paulo Paulo Afonso 4,8 (PA I, II 180 1948 1955
Afonso I (BA) e no
Paulo Paulo Afonso ... 480 1955 1961
Afonso 11 (BA)
Paulo Paulo Afonso ... 864 1967 1971
Afonso III (SA)
Paulo Paulo Afonso 14,6 2.460 1975 1979
Afonso IV (SA)
Xingó A 179 da foz 60 3.000 1987 1994 1994

do rio

"O homem chega, já desfaz a natureza, tira gente põe represa, diz que
tudo vai mudar". (Sá e Guarabira). E muda para pior.

A construção de barragens no Brasil, de acorda com a Movimento dos
Atingidos por barragens (MAB), já expulsou 1 milhão de pessoas de suas ter
ras. A prática governamental inclui a entrega das margens do lago aos apadri
nhados e a expulsão dos ribeirinhos.

Eis principais os impactos causados pelas barragens:
Meio físico

Modificações climáticas
Sismicidade (tremores de terra) induzida
Inundação de jazidas minerais
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Inundação de áreas férteis
Modificação no uso do solo
Processo erosivo das margens
Alteração na qualidade da água
Eutrofização (quantidade excessiva de oxigênio na água)
Inundação de áreas com plantas nativas ou agricultura

Meio biótico
Desaparecimento de espécies endêmicas (as que só existem naquele
lugar) ou ameaçadas de extinção.
Proliferação de plantas aquáticas
Interrupção na migração de peixes
Alterações na composição da fauna aquática

Meio antrópico (humano)
Transferência compulsória de populações
Modificação nas atividades sócio-econômicas
Modificação na infraestrutura regional
Disseminação de moléstias endêmicas
Perda do patrimônio cultural, histórico, arqueológico e paisagístico.
Modificação nas condições de navegabilidade.

A expulsão de famílias de uma determinada
região representa uma tragédia pessoal e social.
Mesmo quando se oferece casa nova, terreno novo,
cidade nova (o que rarissimamente ocorreu até
hoje), a mudança não deixa de ser trágica.

Isto porque as pessoas estão ligadas à sua
terra. É uma relação afetiva, pessoal, que não tem
preço. Muitas vezes gerações estavam ali, naquela
beira de rio, ou mesmo naquela cidade antiga, e
agora a mulher, o marido, os avós, são obrigados a
abandonarem por causa de uma inundação artifici
al.

Ao longo do tempo as pessoas construíram uma relação ecológica com o
rio. Dele tiram o alimento, usaram-no para se banhar, lavar roupa, fazer comi
da e para irrigar a plantação. Os mais velhos conhecem as manhas' do São
Francisco, quando é dia de peixe e quando não é; a hora e o lugar de atraves
sá-Ia no barco; onde está cada pedra, cada barranco.

Com a inundação tudo isso é jogado fora. Essa relação - feita de conheci
mento e carinho - não conta.

A construção das barragens no rio esteve a cargo da Companhia Hidrelé
trica do São Francisco, Chesf, estatal que está à venda pelo Governo. O trata
mento da Chesf às populações ribeirinhas no processo de remanejamento de
vido às inundações tem sido atabalhoado, complicado e suspeito. Ela fez o ca
os na região.
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Eis os quadros das populações afetadas com as barragens

Sobradinho
Área rural

Origem Número de Percentual !
famílias

Juazeiro 223 28
Sento-sé 3.597 452
Xioue-xiaue 86 1
Casa Nova 2.847 35.9
Remanso 1.200 15 1
TOTAL 7.953
Area urbana
Sento-sé 291 89
Casa Nova 632 195
Remanso 1.983 613
Pilão Arcado 328 103
TOTAL 3.234

-Estimativa de pessoas atingidas com a construçao da barragem: 56 mil.

Itaparica
Zona urbana

Estado Município Número de Percentual
famílias

Pernambuco 3.965 783
Petrolândia 3.432 68
Itacuruba 533 105

Bahia 1.095 21 7
Rodelas 739 145

B. do Tarra- 356 7
chil

TOTAL 5.060

Zona rural
Estado Município Número de Percentual

famílias
Pernambuco 4.491 67.8

Belém de S. 959 14,5
Francisco
Floresta 757 114

Itacuruba 1.015 153
Petrolândia 1.760 266

Bahia 2.13t2 322
Abarél 170 2,6
Curacá

Chorrochó 309 47
Glória 530 8

Rodelas 1.123 169
TOTAL 6.623
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Origem Número de famíli- Percentual
as

Glória (BA) 563 56
Petrolândia (PE) 231 23
Delmiro Gouveia 178 17,6
(BAl
Paulo Afonso (BAl 35 34
TOTAL 1.007

No caso de Sobradinho, o reassentamento das famílias foi feito sem o
mínimo cuidado. Foi tudo imposto.

Com Itaparica foi diferente. O povo da região tinha aprendido com Sobra
dinho e não permitiu que a história se repetisse. Os sindicatos e outras entida
des se uniram em torno do Pólo Sindical do Submédio São Francisco e estabe
leceram uma mobilização que implicou no atendimento de grande parte de su
as reivindicações.

Como a empresa se recusava a atender as reivindicações, em dezembro
1986 os agricultores ocuparam o canteiro e paralisaram as obras de Itaparica.
Na ocasião foi estabelecido um acordo para a instalação da infra-estrutura bá
sica para os projetos de assentados.

Os vários projetos de assentamento, porém, não andam. A infraestrutura
prometida em acordo não foi implantada em boa parte deles. Desconfiando
que teria havido desvio de recursos do Banco Mundial para o projeto, o Pólo
solicitou do banco a instalação de uma auditoria. Mas aí o Governo FHC inter
viu e o caso foi abafado.

Neste momento o Governo tenta a sua jogada mais suja. Como para pri
vatizar a Chesf ele precisa resolver o caso dos assentamentos, agora tenta
comprar a terra dos assentados. Ou seja, ao invés de estimular a produção de
alimentos, o Governo quer expulsar os agricultores.

O dinheiro da venda da Chesf seria utilizado para criar um novo problema:
a transposição do São Francisco.

•N é6 ttmV a São Paio, que a eWa uifeia / Por terras aiêia ná 7llTTV 'Ulsi / Se o ruso á5tirv nãojõ tão rris·
quirho I Pro rrmrv carrtirho ní; t.on1'l a m1á.

(Patati:u.l tA:> Assa~ "A tristep:zrtida ")
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retende O Governo captar as águas do São Francis
co a partir de Cabrobó (PE) e lago de Itaparica,
ambos na margem esquerda, e enviar para as baci
as dos rios Jaguaribe (CE), Apodi (RN) e Piranhas
Açú (PB e RN). Seria uma vazão máxima de 99
m3/s no Eixo Norte e 28 m3/s no Eixo Leste, o que
dá um total de 127 m3 /s; o equivalente a 3% da
vazão do rio. O bombeamento máximo elevará as
águas em até 160 metros.

A retirada das águas para abastecer este canal
seria feito a partir de Cabrobó (PE). Foi estimado
um custo inicial de R$ 3,2 bilhões, mais 4,8 bilhões
com infraestrutura.

As águas do
São Francisco seriam levadas para os açudes
no Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte e
Pernambuco por meio de uma rede de 2.000
Km de túneis e canais. Seriam verdadeiros
rios artificiais no meio do sertão. Os canais
conduziriam as águas para outros rios e para
os açudes, de onde seriam distribuídas para
o abastecimento de 200 municípios, onde vivem 6,8
milhões de pessoas.

Mas o projeto não tem cabimento.
"Neste contexto de abundância de ótimas áreas

com potencial de irrigação, pensar em conduzir suas
águas através de extensos e quilométricos canais é,
para ser delicado, uma grande estultice". "Temos em nosso poder alguns do
cumentos que atestam tecnicamente a inviabilidade da transposição. Um deles
foi elaborado pela Gerência da Divisão de Planejamento da Geração Elétrica, da
Companhia de Eletricidade da Bahia-COELBA. Nele, há uma perspectiva de re
dução significativa da oferta de energia elétrica nas Regiões Norte e Nordeste
do Brasil, caso se concre.tize a transposição." (João Suassuna, Fundação Joa-
quim Nabuco). ,

Outro técnico, Manoel Bonfim, do Centro de Estudos Interdisciplinares do
Vale do São Francisco (Ceivasf), afirma que os custos podem chegar a R$ 16
bilhões. Ele diz que a solução para a questão das águas está no subsolo, onde
se encontram 20 bilhões de metros cúbicos de água.

Na verdade, o Governo tem compromisso com as empreiteiras e não com
a região. Pelo menos 30 delas estão rondando o projeto. Um projeto que atin
girá uma porção minúscula do polígono das secas - somente de 3% da região.
Isto é, o problema social não será resolvido com esta obra de faraó.

Há ainda outras questões irresolvidas. A questão ambiental, por exemplo.
Margens devastadas, despejos de agrotóxicos, lixo industrial e urbano, ...
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Indaga-se também, qual o custo do metro cúbico de água ao chegar ao
consumidor tinal? Quem pagará: o governo, o consumidor doméstico ou o pro
dutor agrícola? Quem operará a distribuição da água? A questão fundiária, será
resolvida ou agravada no trajeto?

Os tecnocratas do Governo deveriam considerar a convivência do nordes
tino com o semi-árido. São séculos de conhecimento sobre o meio ambiente,
de como viver e sobreviver na caatinga, encontrando soluções a partir do coti
diano.

As experiências regionais mostram que, antes de fazer a transposição de
um rio, deveria ser desencadeado um projeto de grande monta para localiza
ção, armazenamento e c~nservação da água existente, utilizando a tecnologia
desenvolvida na região. E o caso, por exemplo, das barragens subterrâneas,
cisternas particulares, recuperação de mananciais.

O fundamental é perceber que a seca é parte da história ambiental e soci
al do povo da região. Não se combate a seca mas se minimiza seus efeitos.

Os opositores à transposição têm várias críticas ao projeto, mas uma em
especial se destaca: o rio São Francisco vai muito mal de saúde. Antes de par
tir para um projeto desse nível, para evitar uma catástrofe maior, o governo
deveria investir num projeto de revitalização.

Felizmente o apagão fez o Governo arquivar o projeto. A transposição,
pelo menos por enquanto, está fora dos seus planos. O problema é que ele
continua nos planos das empreiteiras e dos grupos internacionais que impõem
as regras neoliberais ao país. Uma das intenções dessa gente é se apossar das
águas doces do Brasil - uma das nossas riquezas. Ou seja, não podemos dei·
xar esta questão de lado.

"Desde que 1V A Im Senão um rio sa-a / a~ emuita, errbJra cl: mhas / arl:xJra sabrr:5) intratduJ,
af!/fSsiul / faz alto à beira daquele leito~ /

faz f11to àagtf$sdn nlta: jamtis rot{kl / o rio ck (ESQ arW, de ama mírria "
Ooão Cabral de Melo Netto, "Na morte dos rios")
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e no rio correm as águas, corre a vida nele. O país
existe. Porque não existe o Brasil sem o São Fran
cisco. Ele já era antes dos invasores portugueses 
era Dpará. Depois de descoberto, começou sua de
predação, mas ele continua teimando em ser um
rio, o rio da vida.

Este é o rio São Francisco - um milhão de anos
de vida. Somente 500 de encontro com o civilizado.
Agora está aí I com o corpo exposto - morrendo.

Aqui se homenageia o rio grande que escolheu
seguir das montanhas de Minas até o litoral de Ala
goas, atravessando o nosso deserto.

Nossa homenagem, porém, tem que ser mais
que isso. Tem que ser um compromisso: empenhar a inteligência e o coração
para recuperar sua vida.

Temos que descobrir meios de impedir os despejos de resíduos industriais
e urbanos; dar fim ao uso dos agrotóxicos. Estabelecer limites no uso da irri
gação - e que as terras irrigadas não salinizem mais. As margens devem ser
replantadas. As barragens devem ter caminhos para que os peixes possam fa
zer seu percursos natural. A agricultura deve ser tal que mantenha a vida da
terra, das gentes e do lugar.

Se conseguirmos isto teremos conseguido muito. Não é impossível. E se
ria uma mostra de que esta civilização, apesar de tudo, apesar de 500 anos de
morte, ainda tem saída.

A Água no Mundo
A Temi. possui 1,36 bilhão de metros cúbicos de água. dos quais 97,2% são salgadas e 2,8%
são doces, sendo deste total de água doce 2,15% em geleiras e 0,65% disponiveis como águas
subterrâneas. O Brasil dispõe de 16% do total da água doce disponível no mundo.
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o Rio São Francisco, considerado o Nilo brasileiro, fonte de vida e riquezas, aproximou o
litoral do sertão, integrou homens e culturas, acendeu lâmpadas e deu aos homens alimento sus.
tento e vida.

Hoje esse rio, que carinhosamente chamamos de ·Velho Chico", reconhecimento da sua
importância para as comunidades ribeirinhas e para todos nós, está sem força para cumprir o seu
curso natural. Sua morte significa o fim da luta de brasileiros que têm o rio como única fonte de
sobrevivência. Essa luta agora também é nossa e queremos pedir o apoio das entidades gover
namentais para que juntos possamos salvar o rio de uma morte gradativa, que cada vez mais se
acelera. As providências são urgentes e as ações devem começar imediatamente, pois não sabe
mos até quando ele suporta a situação que atravessa.

Para conscientizar a sociedade desse problema queremos destacar que:

1. A situação atual do rio é alarmante devido à poluição de suas águas, desmatamento das
florestas ao seu redor e urbanização desordenada ao longo do seu curso, junto com a
falta de investimentos estatais e planejamento do seu uso. Sendo assim, o processo de
revitalização é imperativo e urgente, associado ainda a uma conscientização popular para
tentarmos salvar o rio.

2. O mundo contemporâneo vive uma crise devido à escassez da água. elemento indispen
sável à manutenção da vida. As águas do São Francisco servem de habitat para milhares
de espécimes e saciam a sede dos seres que habitam suas margens. Seus ciclos de es
tiagem e cheia criam condições extremamente favoráveis ao desenvolvimento da flora lo
cai, uma vez que depositam, no solo, minerais provenientes de suas águas. O momento
de pensar na sobrevivência das gerações futuras e da nossa própria sobrevivência é ago
ra, pois, se hoje em dia vivemos crises ambientais é por que, no passado, não houve
preocupação com a preservação dos recursos naturais. As ações presentes refletem o
futuro do planeta. Conseqüentemente, é fundamental preservamos uma das maiores e
principais fontes hídricas do Brasil.

3. A degradação do Rio São Francisco traz também como conseqüência a crise energética,
pois. para o funcionamento das usinas instaladas ao longo do rio, é necessária uma
quantidade mínima de água nos reservatórios. No entanto, em decorrência da devasta
ção das matas ciliares. o rio vem sofrendo forte assoreamento e isso está causando a
diminuição do nível de água do rio, o que já acarretou o desligamento de algumas turbi
nas, agravando ainda mais essa crise. O rio necessita de medidas especiais para retor
nar ao seu volume médio e assim possibilitar a normalização da produção de energia.

4. O "Velho Chico" é parte .integrante da vida das populações que vivem às suas margens.
Suas águas fornecem pesca, alimento e fonte de divisas, e irrigam as terras secas do
sertão. De sua história nasceram as crenças. a cultura e os sonhos dessas comunidades.
Seu leito foí - e ainda é - cenário para muitas histórias, lendas e canções. Dos Delmiras
Gouvéias a Lampiões, das centenas de Marias e Joãos anônimos ao artesão que tira (ou
tirava?) de seu leito a matriz de seu viver, a inspiração de suas carrancas, sua história se
confunde com a própria história do povo brasileiro. Será que novamente esquecida?

Diante disto tudo, reafirmamos a nossa posição contrária à transposição do Rio São Francis
co. O projeto lançado pelo governo, só beneficiaria basicamente os grandes empresários e fazen
deiros em detrimento da saude do rio e da vida da população local. Até quando os interesses de
grupos privilegiados se sobreporão aos interesses da coletividade? Considerando que o Rio São
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Francisco não está conseguindo atender às necessidades sociais da região que ele banha, como
conseguirá ainda atender a outras regiões? Como um anêmico pode doar sangue? Preservar e
revitalizar o "Velho Chico" sim, é manter viva a esperança dos brasileiros ribeirinhos. já tão sofridos
com a ausência de uma justa política de distribuição das riquezas, cujas condições de vida pioram,
na medida que aumenta a degradação do São Francisco. Preserva-lo é manter vivo um dos nos
sos maiores patrimônios nacionais.

Diante desse quadro, a comunidade do colégio busca sensibilizar a população da região, os
políticos e toda a sociedade para que possamos salvar o nosso uVelho Chico". Será que temos
direito de modificar e destruir o curso de um rio ou de uma vida? Até quando o homem vai querer
manipular a natureza sem perceber que está se auto-manipulando? Sem perceber que natureza e
o homem fazem parte do mesmo ambiente? Sem perceber que uma existência harmônica se ba
seia na preservação, na revilalização e não na destruição? Em infelizes tempos de guerra, por que
lutamos contra nós mesmos?

Nós, brasileiros e nordestinos, não podemos deixar que um rio como este, que leva em suas
águas toda a cultura de um povo e sua sobrevivência, morra diante de nossos olhos. Chega de
negligência! Chega de abandono!

Temos medo que, quando conseguirmos alcançar esta percepção, seja tarde demais. Mas
para n6s, tu ·Velho Chico", serás sempre o velho sábio que nos guia, nos leva, nos dá sabedoria,
alimenta nosso corpo e espirito. nos faz viver e pelo qual devemos todo o nosso respeito.

Saudemos o "Velho Chico" I Salvemos o "Velho Chico"

Salvador, 04 de outubro de 2001
Alunos do Ensino Médio do Colégio São Paulcr- Salvador-Bahia

CARITÁ5:
RIO SÃO FRANCISCO· QUESTÃO DE VIDA OU MORTE (resumo)

O rio vem sofrendo nas ultimas décadas as conseqüências da implantação de um
modelo de desenvolvimento social e ecologicamente insustentável.

São cada dia mais visíveis as marcas da destruição deixadas por este "desenvolvi
mentoa

. As grandes barragens alteraram os ciclos naturais de cheia e vazante do Rio,
dificultando a reprodução dos peixes e desestruturando as principais atividades econômi
cas do povo ribeirinho. O desmatamento dos cerrados e matas ciliares, para implantação
de extensas monoculturas de eucalipto e grãos, provocam a secagem de nascentes e o
assoreamento do Rio. Os megaprojetos de irrigação voltados à exportação concentram
terras e águas, desestruturam a produção voltada para o mercado local e aumentam os
bolsões de miséria. A poluição causada pelos resíduos industriais. agrotóxicos e esgotos
sanitários envenena as águas e ameaça as espécies.

O caminho imposto ao Vale do São Francisco pelas políticas oficiais de desenvolvi
mento, aliadas ao descuido generalizado com as condições do rio, é um caminho que leva
à morte. O Rio está hoje em uma situação-limite, agonizante e ameaçado na sua condi
ção de gerador de vida para milhões de brasileiros.

Não bastasse esta situação, o governo federal insiste no projeto de transposição
de águas do São Francisco. (.. .).

É forçoso reconhecer que tal projeto, apresentado à população como única solução,
significa de novo mais um engodo em nome de uma ultrapassada compreensão de "com
bate à seca". Contra as falsas e mirabolantes soluções, defendemos alternativas viáveis
para o conjunto sócio-ambiental que é o semi-árido brasileiro. É preciso prestar atenção
aos desafios de ponta que a realidade da região nos indica:
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1. Envolvimento popular. A construção de alternativas pressupõe o envolvimento da
população, a assimilação de tecnologias apropriadas e o respeito aos processos naturais.
O desafio maior é promover a cidadania, em todas as iniciativas, conscientizando e mobi
lizando a população, como sujeito e não mero objeto do desenvolvimento. Não sendo
assim, as soluções não serão verdadeiras, eficazes.

2. Convivência com o semi-árido: As experiências dos movimentos populares mos
tram que a convivência com o semi-árido é perfeitamente possível, desde que se trabalhe
uma cultura de convivência, através de soluções técnicas que sejam também práticas
político-pedagógicas.

3. Captação de água: As iniciativas de busca, captação. armazenamento e conser
vação de águas crescem em todo o semi-árido, especialmente as cisternas familiares.

4. Interligacão de bacias: As propostas de interligação de bacias precisam ser me
lhor estudadas. em todos os aspectos - econômicos, políticos, sociais e ambientais. Mais
urgente é a recuperação dos mananciais degradados.

5. Políticas de revitalizacão: É indispensável a implantação de políticas públicas
que compreendam o Rio na sua globalidade - não apenas como um curso d'água - e pre
servem esse tesouro natural e histórico de todos os brasileiros. t: urgente a proteção e
revitalização do Rio São Francisco.

O problema do Nordeste não é só nem primeiramente, hídrico, de água que não se
têm. O que a transposição levaria eqüivale a apenas 5,5% do volume médio de água de
chuva aproveitável na região beneficiária, o que é exatamente igual à capacidade de es
tocagem dos 180 maiores açudes da mesma região. A questão do Nordeste é antes de
tudo de controle do poder, ainda concentrado em mãos dos donos de terra e água, gente
e capital. Sentindo a responsabilidade desta hora histórica, frente às gerações futuras,
devemos pôr em ação energias e esforços capazes de reverter este caminho que leva à
morte e alcançar o verdadeiro progresso, no qual os ribeirinhos e o seu Rio e todo o povo
nordestino sejam vistos e tratados como fios de uma mesma teia, que é a Vida. A solução
para o semi-árido brasileiro deve unir e não dividir os desvalidos do Nordeste.

Seas aisas são inztingkeis - ora
não émbWPJra não quero./as
que lrÍste5 ~~ nãofora
a mígim presen;a das t5tnias

(Mário Quintana)



Outubro de 2001 DIÁRIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

Bibliografia

Sexta-Feira 5 47883

Revista do Sindicato dos Engenheiros do Estado de Pernambuco - 2000
Oficina do São Francisco - várias entidadesl OxfamSactesl Sociedade Nordestina de Ecolo-

gia (SNE) - 1992
Manifesto da Cáritas
Manifesto dos alunos do Colégio São Paulo (Salvador)
Nota Técnica do Partido dos Trabalhadores sobre o projeto de Transposição do rio São

Francisco - Titan de Lima e Alexandra Reschke. 2001
Transposição do rio São Francisco - artigo de Clóvis Cavalcanti
Transposição do rio São Francisco - Vera Schumann "A tarde", 1998
Nordeste - Infraestrutura - Cadernos 211 - Memélia Moreira - agosto/1999
Os jovens e o submédio São Francisco - KoinonialPólo Sindical do Submédio São Francisco

-1998
Rio São Francisco - Uma caminhada entre a vida e a morte - Frei Luiz Flávio Cappio, Adriano

Martins. Renato Kirchner - Ed. Vozes. 1995
História dos índios do Brasil· Organização Manuela carneiro da Cunha, Ed. Companhia das

Letras. 1998

RIO SÃO FRANCISCO - DOSSIÊ 500 ANOS é urna publicação
dos gabinetes dos deputados Walter Pinheiro (BA) e Fernando Feno (PE).

Pesquisa, diagramação e redação: Dioclécio Luz

WALTER PINHEIRO (PT-BA)

Brasília/DF
Anexo 1Il, Gab. 274

CEP 70 160-900
Fone: 61-318 5274
Fax: 61-3182274 -

dep.walterpinheiro@camara.gov.br

Salvador/BA
Rua Eng. Silva Lima. 2a Traves

sa, casa 1, Nazaré -
CEP 4000-030 -

Fone: 71- 321 2087
Fax: 71- 321 2616

pinheiro@walterpinheiro.com.br

www.walterpinheiro.com.br

FERNANDO FERRO (PT-PE)

Brasília/DF
Anexo \V, Gab. 427

CEP 70160-900
Fone: 61-318 5427

Fax: 61-318 2427
dep.fernandoferro@camara.gov.br

Recife/PE
Rua do Sossego, 298

Boa Vista CEP 50050-080
Fone: 81-3231 6898
Fax: 81- 3423 9953

fferro@hotlink.com.br

www.abordo.com.br/femandoferro



DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS47884 Sexul-Fcira 5

o SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Conce
do a palavra ao nobre Deputado Enio Bacci.

O SR. ENIO BACCI (Bloco/PDT - RS. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sra e Srs.
Deputados, os países de Primeiro Mundo são rigoro
sos no que tange à proteção ambiental, como é o
caso da Itália, França, Canadá, que criaram leis obri
gando as indústrias fabricantes de embalagens plás
ticas e de latas a recolherem todo o material para pos
terior reciclagem. Além da proteção necessária ao
meio ambiente, as leis existentes nesses países aca
bam gerando mais emprego e conseqüentemente
mais renda, pois precisam de mão-de-obra para en
frentar suas legislações.

Este projeto de lei que apresento agora é extre
mamente necessário para a preservação da nossa
natureza, tão maltratada, devastada e desprotegida,
como é o caso dos mananciais de água.

Conforme seu art. 2°, caberá ao CONAMA esta
belecer normas fiscalizadoras, punições e valores pe
sados para as indústrias que poluem o meio ambien
te. Claro que a intenção não é multar e sim cumprir a
lei, mas em caso de descumprimento, a punição deve
ser rigorosa e os valores arrecadados com as multas
deverão ser revertidos para programas de proteção
ao meio ambiente.

Tenho certeza de que num segundo momento,
após o impacto desta proposta, as indústrias de todo
o País encontrarão fórmulas baratas e de fácil execu
ção para torná-Ia simples e corriqueira, em face da
dura realidade ambiental que estamos enfrentando e
que será ainda muito pior dentro em breve se não
houver um freio nessas ações prejudiciais ao meio
ambiente.

A minha proposta também tem a intenção de
gerar um grande debate sobre o tema, que será sem
pre atual, mas que chega com atraso de muitos anos.
Posso até fazer algumas sugestões para o enquadra
mento da lei: a criação de sistema de recolhimento
das embalagens no âmbito dos Municípios, através
de convênios com Prefeitos e até com o próprio co
mércio; e a criação de cooperativas de recolhimento e
reciclagem das próprias indústrias.

As indústrias podem ainda criar um sistema de
bônus entre o comércio e os consumidores, ou até
mesmo com o grande número de desempregados no
Brasil, que seria o dessas mercadorias ou até mesmo
em troca de cestas básicas, de recolhedores dessas
embalagens em troca de descontos na compra, acor
do com a produção.

Enfim, existem várias formas e maneiras para
encontrarmos a saída para o grande e inevitável pro-
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blema da poluição e da agressão brutal ao meio ambi
ente. Minha única certeza é a de que precisamos to
mar uma atitude séria e urgente para protegermos a
natureza. Os meios que devemos utilizar talvez sejam
duros, mas é necessário ações drásticas, pois não é
brincadeira o que a natureza está passando.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL 
PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
S~ e Srs. Deputados, quero desta tribuna louvar a ex
celente iniciativa da Caixa Econômica Federal que
emana de instruções do Sr. Presidente da República,
no sentido de ampliar a todo o Brasil a sua rede de
correspondentes bancários, tendo como meta ambi
ciosa - e pragmática - a abrangência dos 1.997 Muni
cípios brasileiros que ainda não dispõem de agências
bancárias.

Em Pernambuco, serão trinta Municípios benefi
ciados, com um universo de atendimento previsto em
300 mil pessoas. Trata-se do Projeto Caixa Aqui, que
credenciará em cada Município um estabelecimento
comercial idôneo, que poderá ser um minimercado,
uma farmácia, um comércio varejista - loja de ferra
gens, de eletrodomésticos ou de materiais de cons
trução - e até mesmo uma padaria. Esses correspon
dentes da Caixa atuarão no pagamento de benefícios
como a bolsaescola do Ministério da Educação, apo
sentadorias e pensões do INSS, a bolsaalimentação,
do Ministério da Saúde, e poderão, também, receber
contas de água, luz e telefone.

A Bolsa-Escola é mais um programa que revela
a criatividade dos agentes do Governo na execução
do Plano de Investimentos Sociais, que pretende res
gatar a imensa dívida social que o Estado brasileiro
tem com seus cidadãos situados na linha da pobreza
e até abaixo dela, o que não nos permitiu, ainda, atin
gir a cidadania plena em todas as regiões do País.

Se chegamos à cidadania civil com a Constitui
ção de 1988, ainda estamos longe de atingir a cidada
nia política, que implica participação em todos os ní
veis do Governo, e muito menos nos aproximamos da
cidadania social, que é o Estado socialmente igualitá
rio e solidário.

O social-liberalismo, que é a vertente do libera
lismo que defendo, no PFL, é justamente essa via
pela qual a política possa avançar, dentro do merca
do, combinando a natural ambição humana de pros
peridade econômica com compaixão e justiça social.

Dentro dessa ótica é que vejo inseridos os Pro
gramas Bolsa-Escola e BolsaAlimentação, que o Go
verno promove, apoiados no instrumento de capilari
dade bancária que a Caixa viabilizou, sob a Resolu-
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ção nO 2.70712000, do Conselho Monetário Nacional,
regulada pela Circular n° 2.978 do Banco Central.

Quero, Sr. Presidente, Sr!!E e Srs. Deputados, dar
os meus parabéns ao Dr. Emílio Carazzai, Presidente
da Caixa Econômica Federal, por essa iniciativa, es
perando que o programa inclua todos os Municípios
de Pernambuco ainda sem agências bancárias, de
modo a favorecer as populações que se localizam nos
Municípios mais distantes das cidades-pólos das re
giões interioranas, no Sertão, no Agreste e nas Zonas
da Mata Norte e Sul do Estado.

Muito obrigado.
O SR. THEMíSTOCLES SAMPAIO (PMDB - PI.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~
e Srs. Deputados, em 30 de setembro festejam-se o
Dia da Navegação, o Dia do Tradutor e o Dia da Se
cretária. Três comemorações que, a princípio, nada
têm que as relacione: uma homenageia os que per
correm os mares e cruzam os oceanos; outra celebra
o trabalho dos que vencem a barreira das línguas e a
distância entre os homens; e a terceira louva as pro
fissionais que, no recesso dos escritórios e nos gabi
netes das repartições públicas, trabalham incansavel
mente por um Brasil melhor, mais justo e mais honra
do. Isso posto, vemos que a secretária sintetiza as in
cumbências das duas outras profissões: aos superio
res, dão as coordenadas e o rumo para que cheguem
a bom termo na chefia; no contato com as pessoas,
traduzem as decisões e o procedimento daqueles a
quem prestam serviços.

Merecidas, pois, as homenagens com que no
dia 30 de setembro saudamos as secretárias. Se on
tem eram importantes, hoje o são muito mais, frente
ao processo de globalização político-econômica por
que passa o mundo. Processo que lhes cobra qualifi
cação profissional, horizontes culturais e volume de
conhecimentos cada vez maiores: se antes lhes bas
tavam o diploma de datilógrafa e noções de alguma
língua estrangeira, agora têm de escrever bem, ser
multilíngües, dominar a informática e compreender o
que se observa no terreno da economia, da política e
das relações internacionais.

Além desses valores, esforçam-se as secretárias
por fazer jus à etimologia da palavra que as nomeia pro
fissionalmente. "Secretária" vem de "segredo". Devem,
portanto, primar pela responsabilidade e pela discrição,
que as tornem merecedoras da confiança absoluta de
quem as tiver como companheiras de trabalho.

Somos, na Câmara dos Deputados, testemu
nhas desses dotes. Sem o Secretariado Parlamentar
não poderíamos dar cumprimento aos deveres que
nos pesam como representantes do povo. Da rotina

burocrática do gabinete ao apoio de que necessita
mos no plenário e nas Comissões, do atendimento ao
público às respostas que se devem aos eleitores, a
tudo responde o Secretariado Parlamentar, com a
competência e o zelo que o faz credor da nossa esti
ma e da nossa admiração.

Fruto desse desempenho é o respeito que hoje
enobrece a função de secretária. Foi-se o tempo em
que o modelo que as retratava era a mulher bonita e
pouco inteligente, sujeita à desconsideração dos co
legas e ao galanteio dos diretores. Impõem-se, agora,
como profissionais competentes, que avultam pelo di
namismo e pela extensão do saber, orgulhosas da
profissão que escolheram e do papel social que de
sempenham.

Juntem-se a essas grandes mulheres as traba
lhadoras que, anônima e silenciosamente, secretari
am os parceiros não em razão de um salário, mas
como prova de companheirismo e amor, como Zélia
Gattai, que, ao longo de décadas, foi a secretária ze
losa e diligente de Jorge Amado, e Maria Kodama,
que se fez os olhos e a mão amiga de Jorge Luis Bor
ges.

Este, Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, o
sentimento com que festejamos, em 30 de setembro,
o Dia da Secretária. A todas elas, mas sobretudo às
que pertencem ao Secretariado Parlamentar da Câ
mara dos Deputados, nosso respeito, nossa homena
gem e nossa gratidão pela riqueza humana que as
engrandece e pelo talento com que dignificam a hon
rosa profissão que têm o privilégio de exercer.

Era o que tinha a dizer.

O SR. JOÃO COSER (PT - ES. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados,
é do conhecimento público que se encontra em curso
mais uma greve, desde o dia 22 de agosto passado, nas
instituições federais de ensino, que abrangem as uni
versidades, as escolas técnicas e agrotécnicas, os Cen
tros Federais de Educação Tecnológica. No Estado do
Espírito Santo, os professores da rede estadual tam
bém permanecem em greve. No centro das reivindica
ções está, além da melhoria da qualidade do ensino, a
valorização dos profissionais da educação.

Em ambos os casos, Sr. Presidente, os Gover
nos, tanto o Federal quanto o Estadual, optaram pelo
enfrentamento. No primeiro, o Ministro da Educação
decidiu, arbitrariamente, por reter ilegalmente os ven
cimentos dos servidores, mesmo tendo a área econô
mica liberado os numerários para o pagamento. Feliz
mente, nobres colegas, o Poder Judiciário deferiu me
dida liminar requerida pelos sindicatos representati-
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vos das categorias mandando o Ministro pagar os
vencimentos dos servidores.

Sr. Presidente, esta greve nas universidades e
nas instituições federais de ensino tecnológico tem
fortes razões que a justificam. Após exaustivas tenta
tivas de negociação, enfrentaram a completa falta de
sensibilidade do Governo às suas reivindicações e,
como todos os demais servidores públicos federais,
estão sem perceber reajuste desde janeiro de 1995!

Em resposta aos movimentos dos servidores, o
Governo vem utilizando o Decreto n° 1.480/95 como
ato regulamentador do direito de greve dos servidores
públicos. Tal Decreto é inconstitucional e ilegal. Nem a
Suprema Corte, enfrentando o tema, ou seja, a ausên
cia de lei regulamentadora desse direito, fixou qual
quer punição pelo exercício do direito previsto constitu
cionalmente. Portanto, não poderia o administrador fa
zêlo. Além disso, segundo a previsão legal, somente
pela via própria do processo administrativo ou judicial
poderia o administrador impor qualquer conseqüência
punitiva, sob pena de praticar abuso de poder.

Dessa forma, Sr. Presidente, nobres colegas, o
infrator nesse caso é o Estado, na pessoa do Ministro
da Educação, que se recusa a negociar com as cate
gorias profissionais, além de ilegalmente utilizarse de
expediente punitivo para impedir direito legítimo dos
servidores públicos.

Sr. Presidente, mesmo tendo o Supremo Tribu
nal Federal decidido que o Poder Executivo encontra
se em mora no cumprimento da Constituição Federal
quanto ao reajuste aos servidores públicos, o Gover
no Federal sinalizou com a ridícula proposta de rea
juste geral de remuneração para janeiro do ano vin
douro de meros 3,5%,

A greve, como último recurso, é reconhecida in
ternacionalmente em todas as democracias constituí
das, é instrumento legítimo de pressão dos trabalha
dores para a conquista dos direitos que entendem
justos. Nesse sentido, é valiosa a lição do Prof. José
Afonso da Silva. Diz o constitucionalista:

Vêse, pois, que ela não é um simples direito fun
damentai dos trabalhadores, mas um direito funda
mentai de natureza instrumental e desse modo se in
sere no conceito de garantia constitucional, porque
funciona como meio posto pela Constituição à dispo
sição dos trabalhadores, não como um bem auferível
em si, mas como um recurso de última instância para
a concretização de seus direitos e interesses.

Com relação aos professores da rede estadual,
Sr. Presidente, nobres colegas, a arbitrariedade dos
governantes estaduais foi mais longe. A sociedade ca-

pixaba assistiu indignada, no último dia 24 de setem
bro, à prisão do Diretor do SINDIUPES, Arthur Viana.

Claro está que se trata de um esquema de per
seguição ao movimento organizado dos trabalhado
res. O SINDIUPES foi responsável pela publicação de
inúmeras denúncias comprovadas de desvios de ver
bas e superfaturamento de obras e serviços por parte
da Secretaria de Educação. Essas denúncias culmi
naram com a destituição da cúpula da SEDU e se so
maram ao vendaval de denúncias de corrupção que
caracteriza a gestão de José Ignácio à frente do Go
verno Estadual.

Sr. Presidente, queremos assinalar nosso vee
mentemente repúdio a essa medida, porque, em vez
de se determinar a prisão daqueles que saquearam
os cofres públicos e comandam a corrupção no Esta
do, decretase a prisão de trabalhadores que lutam por
salários dignos e pela honestidade no trato da coisa
pública. Toda a classe trabalhadora capixaba se sente
também, hoje, vítima dessa injusta prisão.

Registro o meu irrestrito apoio à luta dos traba
lhadores e das trabalhadoras do magistério público,
estadual e federal.

Muito obrigado.
O SR. PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srill' e Srs. Depu
tados, em que pese a extensa pauta nacional que se
interpõe ao meu mandato e a série de compromissos
afetos ao exercício de meu mandato nesta nobre
Casa de leis, não me esquivo de dirigir-me, sempre
que possível, aos Municípios de minha região, aos
quais busco representar, e às suas reivindicações.

Minha conduta tem raízes na compreensão de
que possuo dois mandatos por mim conquistados,
que resultam de uma inconteste expressão popular,
requerendo de mim, portanto, cabal dedicação a dife
rentes causas e questões levantadas pelas popula
ções dos Municípios do norte, noroeste e centro-nor
te do Estado do Rio de Janeiro.

Vários são os vínculos que mantenho em dife
rentes Municípios do interior fluminense, onde sus
tento minha atuação parlamentar como um instru
mento de intermediação junto ao Congresso Nacional
e às diferentes esferas do Governo Federal, no afã de
obter recursos, projetos e convênios que têm inega
velmente contribuído para com o desenvolvimento de
minha região.

Neste pronunciamento, atenho-me à importân
cia do papel desempenhado pelo Governo Federal na
extensão de programas como o Saúde de Família, em
Municípios de minha região, em que hábeis e sensí
veis administradores não se negam a entrar como
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parceiros das diferentes iniciativas existentes, preo- nanceiros sendo aplicados com elevado espírito cole-
cupando-se, assim, prioritariamente com o bem-estar tivo em prol da sociedade.
social de sua gente. Chego ao término deste pronunciamento levan-

Como exemplo, gostaria de mencionar especifi- do minhas saudações ao Prefeito Sylvio Lopes pelo
camente o Município de Macaé, onde o Prefeito êxito de sua administração, reiterando meu compro-
Sylvio Lopes tem dado todo incentivo ao Programa misso de contribuir com quaisquer Municípios de mi-
Saúde Família, obtendo, por tal esforço, reconheci- nha região, no sentido de apoiá-los nos programas
mento do Ministério da Saúde como cidade em que que objetivarem garantia de melhores condições de
esse projeto tem apresentado resultados relevantes e vida para nosso povo.

se expandido. Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente, Sras. e
A administração do Prefeito Sylvio Lopes, com- Srs. Deputados.

panheiro do PSDB e Parlamentar que muito honrou o O SR. CORAUCI SOBRINHO (Bloco/PFL - SP.
ideário social-democrata e os interesses da nossa re- Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~
gião neste plenário, tem sido pontuada de êxitos, por- e Srs. Deputados, tenho ocupado esta tribuna fre-
que, primeiramente, coloca o homem acima das coi- qüentemente, com o objetivo de oferecer minha mo-
sas, essas sim, passageiras, findas e limitadas. desta contribuição para o debate e a solução das

É desta forma que a Prefeitura implementou seu grandes questões nacionais.
Programa de Saúde Família e Agente Comunitário de Um dos temas mais abordados nos meus pro-
Saúde, em operação desde 1998, em diferentes bair- nunciamentos é a vulnerabilidade externa da econo-
ros de Macaé, tendo sido inaugurado, nas últimas se- mia brasileira, que. por depender dos investimentos
manas, mais dois módulos, no chamado Complexo internacionais diretos para fechar suas contas, tem
da Ajuda, beneficiando 1.300 famílias com serviços sofrido ajustes fiscais rigorosos.
de promoção de saúde e prevenção de doenças,
atendimento clínico e de enfermagem, coleta de Não discordo da tese, segundo a qual o referido
amostras para exames, realização de pré-natal, entre ajuste é indispensável para o País alcançar o tão so-
outras medidas afins à referida área. nhado desenvolvimento sustentado, mas não aceito o

método que o Governo vem utilizando para concreti-
O Município de Macaé dispõe atualmente de zar essa adequação fiscal.

quatorze equipes de Agentes de Saúde, pessoas trei-
nadas pela Secretaria Municipal de Saúde das comu- A atual política econômica tem se caracterizado
nidades atendidas para realizar o cadastramento por cumprir rigorosamente os compromissos que tem
através de visitas domiciliares, com identificação das com a comunidade financeira internacional, como pa-
necessidades das famílias. gamento de juros da dívida externa e obtenção de su-

perávit primário nas suas transações comerciais, mas,
O sistema adotado pela Prefeitura de Macaé na paradoxalmente, tem sido perversa com o mercado in

implementação do Programa Saúde de Família é con-
terno brasileiro, em particular com os setores sociais.

siderado modelo pelo Ministério da Saúde. As equipes
de Agentes Comunitários são integradas por médicos, Poderia, aqui, citar vários exemplos dos setores
enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem, as- atingidos por essa perversidade da atual política eco-
sistentes sociais, nutricionistas e fisioterapeutas. nômica, mas prefiro ater-me a um, que considero víti-

Segundo dados da Secretaria Municipal de Sa _ ma de injustiça enorme, que já dura quase sete anos.
úde, cada equipe do Programa Saúde de Família re- Refiro-me à situação da esmagadora maioria
presenta R$12.000,00 mensais de custo à Prefeitura. dos servidores públicos federais, que está com os
Registra-se ainda o repasse do Ministério da Saúde seus salários congelados desde janeiro de 1995.
da ordem de R$ 2.800.00. Até o final do ano, a Prefei- O caso dos servidores públicos federais do Judi-
tura de Macaé terá investido R$ 2.500.000,00 em um ciário é bastante ilustrativo e revela o quanto a cate-
programa que tem contribuído sensivelmente para a goria está sendo injustiçada. Como outros segmentos
redução da mortalidade infantil. do funcionalismo da União, as perdas salariais que

São programas como este, desenvolvidos e vem se acumulando ao longo destes quase sete anos
aplicados pelo Prefeito Sylvio Lopes. em parceria são assustadoras, pois chegam a 86.59% só de infla-
com o Governo Federal, que demonstram a preocu- ção a ser reposta.
pação de sua administração com a saúde da popula- Não é por acaso que o número de greves "pipo-
ção de seu Município, em que se vêem recursos fi· ca" por todos os setores do funcionalismo. Não há
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como condenar a maioria desses movimentos grevis
tas, pois o funcionalismo vive situação de desespero.

Para piorar, alguns integrantes da equipe eco
nômica do Governo tenta jogar a opinião pública con
tra os servidores, argumentando que a categoria re
cebeu dois aumentos depois de janeiro de 1995, um
de 28% e outro de 11%.

Lamento dizer, mas esse argumento não passa
de um sofisma, já que os aumentos salariais citados
pelas autoridades governamentais do País foram
concedidos para reparar perdas provocadas por pIa
nos econômicos anteriores a janeiro de 1995. Perdas
salariais que, é bom observar, a Justiça julgou ilegal e
determinou o ressarcimento dos servidores.

Quero, nesta oportunidade, enaltecer o espírito
de luta dos servidores públicos federais do Judiciário,
que nada reivindica além daquilo que é de direito da
categoria.

Aliás, tramita neste Parlamento o Plano de Car
gos e Salários dos Servidores Públicos Federais, tra
duzido pelo Projeto de Lei o 5.314, de 2001. Esse Pia
no deve e precisa ter sua tramitação agílizada e sua
aprovação avalizada pelo Congresso Nacional.

Trata-se de proposta que corrige distorções
inadmissíveis, oferecendo um mínimo de dignidade
aos vencimentos dos servidores públicos federais do
Judiciário.

Estou convencido de que esta minha posição é
compartilhada por muitos Parlamentares da Câmara
dos Deputados e do Senado Federal.

Por isso, reitero apelo no sentido de darmos res
posta positiva à justa reivindicação daqueles servido
res públicos.

Muito obrigado.

O SR. ANDRÉ BENASSI (PSDB - SP. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~ e Srs.
Deputados, a Diocese de Jundiaí está vivendo mo
mentos de grande expectativa e euforia com a Conce
lebração Eucarística, no próximo domingo, dia 7 de
outubro, em comemoração aos 50 anos de sacerdó
cio e 25 anos de episcopado de D. Amaury Castanho,
30 Bispo da Diocese.

D. Amaury nasceu em Sousas, Município de
Campinas, São Paulo, em 10 de setembro de 1927.
Cursou Filosofia e Teologia em Roma, na Pontifícia
Universidade Gregoriana e foi ordenado presbítero
em 7 de outubro de 1951, na Igreja do Gesu, ainda
em Roma. Professor de Cultura Religiosa, Sociologia,
Doutrina Social da Igreja, História da Igreja e Antropo
logia Cultural, atuou na Pontifícia Universidade Católi
ca de Campinas e no Colégio de Aplicação Pio XII.

Foi responsável, de 1969 a 1974, na Arquidioce
se de São Paulo, pela Pastoral dos Meios de Comuni
cação Social, sendo Diretor do Centro de Informa
ções Eclesia- CIEC, Diretor de "O São Paulo", sema
nário da Fundação Metropolitana Paulista e Co-Fun
dador da União Cristã Brasileira de Comunicação So
cial- UCBC, com o programa dominical com missa e
informativo da Igreja, na TV Record.

Sua ordenação episcopal aconteceu em 7 de
outubro de 1976, na Catedral de Campinas, sendo
escolhido Bispo Auxiliar de Sorocaba.

De 1980 a 1989, D. Amaury foi Bispo Diocesano
de Valença, Estado do Rio de Janeiro, sendo respon
sável por várias obras importantes: Organização da
Comunidade Seminarística e do Movimento de Jo
vens de Emaús; Organização do Centro Diocesano
de Formação Pastoral; Construção do Edifício Nossa
Senhora da Glória e do Pavilhão Pio XII; Organização
do Pensionato Universitário Feminino São José; Re
cuperação do Hospital de Clínicas Nossa Senhora da
Conceição, da Diocese, em Três Rios, e da Santa
Casa da Misericórdia, em Valença.

D. Amaury Castanho, Sr. Presidente, chegou à
Diocese de Jundiaí em 25 de abril de 1989, como Bis
po Coadjutor, assumindo-a, como Bispo Diocesano,
em 02 de outubro de 1996, onde, entre outras coisas,
ordenou 15 presbíteros e 35 diáconos permanentes.
Criou cinco novas paróquias, construiu a nova Cúria
Diocesana, organizando nela o Museu Sacro, a livra
ria, o Centro de Recursos Audiovisuais Catequéticos,
a Cáritas Diocesana, o Instituto Diocesano da Famí
lia, as Coordenações Pastorais para os Meios de Co
municação Social da Pastoral Nipo-Brasileira e do
Centro de Formação Social e Política. Inaugurou, ain
da, o Centro Diocesano de Pastoral, com dezessete
salas para as pastorais, os serviços, as associações e
os movimentos.

Militando na imprensa, conseguiu o registro de
jornalista e, na década de 1950, integrou-se ao Sindi
cato dos Jornalistas, colocando-se sempre em defesa
da classe. Seu primeiro livro foi publicado em 1958.
Mais tarde, a partir de 1973, outras onze obras suas
foram publicadas, sendo a mais recente "A Igreja
Através dos Tempos - Do Fundador a João Paulo 11",
lançado no último dia 28 de setembro, em Jundiaí.
Tive a honra de estar presente.

Firme na defesa da fé e empenhado no movi
mento ecumênico para a reconstrução da unidade,
comunicador, cidadão honorário das cidades de So
rocaba, Jundiaí, Itu, Salto, Louveira e Cabreúva, dou
tor honorís causa pela PUCC de Campinas, presiden
te do Conselho Nacional do Movimento de Jovens de
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Emaús, D. Amaury Castanho ultrapassa os limites da
Diocese e da própria Igreja, para construir uma socie
dade mais justa e fraterna.

Sr. Presidente, como filho de Jundiaí, participan
te da Igreja Católica Apostólica Romana e Deputado
Federal, não poderia deixar de registrar, nos Anais da
Câmara, minha homenagem a esse sacerdote que
tem dedicado todos os dias de sua existência à cons
trução e reconstrução de milhares de outras vidas hu
manas.

Muito obrigado.

O SR. JARBAS LIMA (PPB - RS. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Depu
tados, dizia Kant: "Somente duas coisas me causam
respeito: o céu estrelado sobre mim e a consciência
moral dentro de mim".

O Código de Ética, pela exigência de prova an
tecipada, negativa da publicidade das declarações de
bens, rendas, passivos, transformação da Comissão
Permanente em Conselho, subordinação à Mesa e a
maiorias eventuais, constitui-se na mais rematada
prova da conduta antiética e de falta de decoro parla
mentar.

Sr. Presidente, não foi isso o que pretendi com
meu projeto.

O Parlamentar não é um cidadão comum. Tem
prerrogativas, imunidades, remuneração e condições
para representar. Tem deveres com os princípios da
legalidade, da moralidade, da impessoalidade, da pu
blicidade e da eficiência ao exercer o mais nobre e es
sencial dos serviços públicos: fazer leis. Não pode ter
privilégios como impunidade ou privacidade das con
dutas criminosas.

Discursos com muita eloqüência e pouca ciên
cia procuraram esconder a realidade de que o Código
de Ética nascia morto.

Tem em si a pestilência da falta de ética. Consti
tui-se mais em proteção dos indecorosos do que ins
trumento de moralização. Palavras, por mais longas e
vigorosas, não abafam os fatos. E estes não engran
decem o Parlamento.

Gato sobre brasas na defensiva e brasas sobre
gato na ofensiva.

Nessas horas distinguem-se os que trazem a
cultura na própria cabeça, como dizia Roberto Lira, e
não a subtraem nas conjunturas dos cofers, que guar
dam a cultura dos outros: as estantes. Tentávamos
construir mais uma barreira contra a corrupção.

Nos ideais, nos sentimentos e na ação devemos
ser a imagem da verticalidade. É impossível, nessas

horas, como homens públicos, "vegetar na superfí
cie", como já proclamou alguém.

Se a honra do ideal parlamentar "desfalecer" di
ante da argumentação falaciosa, é preciso deixar que
o coração escute o gemido das dores sociais a que
nós, diuturnamente, prometemos cura, mas, com có
digos éticos como esse, entregamos desprezo e or
fandade.

O SR. PAULO MOURÃO (pSDB - TO. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Depu
tados, poucos segmentos econômicos do País têm
mudado tanto nas duas últimas décadas quanto o da
produção rural, apesar das imensas dificuldades en
frentadas pelo setor e da avaliação negativa dos eco
nomistas. E não são apenas os economistas. Se fizer
mos uma enquête sobre os setores mais dinâmicos da
economia brasileira, poucos incluiriam o setor rural.

Esse desconhecimento tem uma explicação. A
imagem que se faz da agropecuária brasileira é de
uma atividade tradicional, sem planejamento, de tec
nologia atrasada e deficiente. O próprio vocabulário
dos economistas reforça o estigma de que lavoura e
criação pertencem ao setor primário, marcado por
produtos de baixo valor agregado.

Os resultados mostram, porém, que tudo não
passa de preconceito em relação ao campo, principal
mente se avaliarmos as transformações verificadas no
setor rural nos últimos anos. Essas mudanças decorre
ram exatamente dos avanços tecnológicos e da mo
dernização dos métodos gerenciais da produção.

Um exemplo são os sucessivos recordes das
safras de grãos, que já se aproximam dos 100 mi
lhões de toneladas/ano; ou a recuperação das lavou
ras brasileiras de algodão, após sua quase extinção
nos anos 90. Chegando a uma produção de 1 milhão
de toneladas de pluma, o Brasil caminha para a auto
suficiência em algodão. A importação do produto no
primeiro semestre ficou em 66 mil toneladas, cerca de
70% inferior ao volume do ano passado.

A abertura econômica quase aniquila a produ
ção nacional. Além de ineficiente, a produção interna
enfrentava pesada concorrência do algodão importa
do a preços generosamente subsidiados pelos paí
ses de origem. Para surpresa geral, houve recupera
ção das nossas lavouras, a partir do cultivo em novas
terras e com novas tecnologias.

Um exemplo dessa modernização: a safra de
2000-2001 ocupou cerca de 840 mil hectares para
produzir 916 mil toneladas; a de quinze anos atrás
precisou de 3,7 milhões de hectares para produzir
965 mil toneladas.
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Outro exemplo é o avanço da produção leiteira,
apesar dos problemas de excesso de oferta do produ
to em algumas regiões. Além da notável expansão da
pecuária leiteira, os grandes laticínios já examinam a
possibilidade de o Brasil exportar produtos lácteos. O
que representará um salto fenomenal, já que o País
tem sido um tradicional importador de leite em pó e la
ticínios, principalmente para abastecimento na en
tressafra.

Nem mesmo a redução do número de fornece
dores influenciou no crescimento do setor. Nos últi
mos três anos, o número de fornecedores dos doze
maiores laticínios caiu de 152,4 mil para 114,4 mil, re
presentando uma redução de 25%. Mesmo assim, a
oferta diária de leite às indústrias cresceu 3,4% em
2000, se comparada com o ano anterior.

Também nesse segmento os avanços tecnológi
cos contribuíram significativamente para melhorar a
produtividade. Há dez anos se ordenhavam 19,2 mi
lhões de reses para se obter 14,8 milhões de tonela
das de leite. Dados do Ministério da Agricultura reve
lam que em 1997 se ordenhavam 17 milhões de va
cas para se conseguir 18,7 milhões de toneladas.

Tudo isso resultou de investimentos em tecnolo
gia e de aperfeiçoamento no manejo dos rebanhos.
Temos que reconhecer que a produtividade média
ainda está baixa e muito ainda precisa ser feito para
se alcançar padrões internacionais de produtividade.
Mas, a exemplo do combate à aftosa, a modernização
do nosso rebanho veio para ficar e tende a se espa
lhar por todo o País.

E o importante é que essas transformações não
se limitaram a esses dois produtos. Mudanças igual
mente importantes ocorreram em outros segmentos co
mandadas por empresários cada vez mais preocupa
dos com a eficiência e competitividade de seus produ
tos. São os casos da avicultura e da pecuária de corte.

Essas transformações levaram o País a ter hoje
uma presença importante no mercado mundial de car
nes e pode competir de igual para igual com os melho
res produtores dos países desenvolvidos. Novas técni
cas no cultivo do café propiciaram uma produção por
hectare inatingível duas ou três décadas atrás.

Os avanços tecnológicos e as mudanças no
campo permitiram à agropecuária manter-se como
um segmento superavitário no comércio internacio
nal, apesar do protecionismo e das imensas barreiras
impostas pelos países ricos.

Paralelamente, tem contribuído, também, para
elevação do padrão de vida dos brasileiros. Pesquisa
da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas
(FIPE), da Universidade de São Paulo, mostra que

nos anos 80 a alimentação representava cerca de
40% dos gastos mensais das famílias brasileiras com
renda de até seis salários mínimos. Hoje, a alimenta
ção representa apenas 27% dos gastos mensais des
sas famílias.

Se considerarmos as famílias com renda men
sal entre seis e vinte salários mínimos, a participação
do item alimentação no orçamento mensal cai para
cerca de 22%. Isso é resultado da redução do preço
dos alimentos, em conseqüência da maior produtivi
dade, e significa maior economia para essas famílias,
além de melhores condições de vida e maiores opor
tunidades com o crescimento econômico.

É importante destacar que o resultado positivo
do setor rural é fruto em grande parte do esforço dos
próprios produtores. Some-se a isso a definição do Go
verno do Presidente Fernando Henrique Cardoso em
adotar novas políticas voltadas para o fortalecimento
das atividades do campo, restabelecendo o crédito
agrícola, negociando a dívida do setor rural, fazendo
assim a inclusão de pequenos produtores no processo
produtivo, em ações da reforma agrária, além da inclu
são dos que estavam de fora por falta de crédito.

Fortalecer a política agrícola significa moderni
zar a economia, ampliar as oportunidades de empre
go e renda e gerar receita para equilibrar a balança
comercial e expandir o mercado interno.

Muito obrigado.

O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS - PR. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e
Srs. Deputados, o fechamento das fábricas da
Chrysler no Paraná, ademais dos transtornos que ca
usou e segue causando à economia local, obriga-nos
a repensar a questão da indústria automobilística, a
maneira como foi e está sendo implantada no Brasil.

Avulta desde já dado altamente preocupante:
em pouco mais de dois anos de funcionamento, a pro
dução anual da Chrysler no Paraná ficou bem abaixo
dos 20% previstos inicialmente. E isso numa empresa
de porte internacional capaz de reunir a melhor equi
pe de pesquisa de mercado para decidir onde instalar
sua planta e que níveis de produção deverá atingir. A
empresa não é dada a aventuras, donde se conclui
que as distorções enfrentadas são de ordem conjun
tural. E é o que queremos examinar.

Brasil e Argentina, por decisão global das mon
tadoras, foram os países escolhidos para a produção
de automóveis, pick-up, caminhões e ônibus para
toda a América do Sul. A escolha, em si, é lógica: so
mos os maiores consumidores, mas mesmo isso,
agora, está preocupando. Definiu-se mesmo sistema
automotivo para o MERCOSUL, a fim de evitar a con-
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corrência predatória, o que pode ainda ocorrer diante rador, com queda de vendas da ordem de 40%. E a
do quadro pouco amador que se está delineando. É questão mais se agrava quando se sabe que a produ-
que as montadoras instaladas nos dois países têm ção de veículos e de autopeças no Brasil tem custos
capacidade para produção anual de 3,5 milhões de 25% a 30% inferiores aos praticados no mercado plati-
veículos, mas os mercados internos de Brasil e no, oque pode induzir algumas empresas a deslocar fá-
Argentina, mais as exportações, não absorvem mais bricas para o Brasil. Convenhamos, isso somente dese-
que 2 milhões e 200 mil veículos. quilibrará ainda mais o mercado.

Alguns desses partidários do lema "exportar ou O fechamento de fábricas no MERCOSUL está,
morrer' poderiam sair anunciando a necessidade de a pois, na ordem do dia. O encerramento das atividades
nossa indústria automobilística buscar, de imediato, da Chrysler em Campo Largo, no Paraná, pode indicar
novos mercados. Isso, no entanto, é praticamente im- o início do refazimento total do planejamento das gran-
possível. A indústria de carros, em todo o mundo, tem des indústrias, tudo muito lógico porque, no mercado
capacidade instalada para produção anual de 70 mi- global, a capacidade de produção existente está acima,
Ihões de veículos, mas aqueles consumidores do pla- bem acima, da capacidade de consumo do mundo.
neta que têm condições de comprar carro novo não O Governo brasileiro deve estar atento para o
ultrapassam 50 milhões, o que, por anedótico ou dra- problema. Alguns Governadores e Prefeitos talvez não
mático que seja, pode nos levar a imaginar mercado queiram olhar de frente a crua realidade, preferindo fin-
interplanetário. gir que não existe crise e correr atrás das montadoras

São números impressionantes. No Brasil, diante oferecendo-lhes mundos e fundos na ilusão de que
de incentivos ou, falando mais objetivamente, diante carrearão para seus Estados e Municípios cornucópia
da guerra fiscal travada entre diversos Estados da Fe- de riquezas que, estamos vendo, não mais existe.
deração para conseguirem a instalação de uma fábri- Era o que tinha a dizer.
ca de automóveis, foram instaladas mais treze novas O SR. BENITO GAMA (PMDB - BA. Pronuncia
indústrias da espécie. Os pátios estão cheios, o dólar o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. De-
aumenta sem parar, e as indústria não podem repas- putados, em outubro o Rio São Francisco comemora
sar os novos custos para o preço dos carros, o que faz 500 anos de sua descoberta. Ao longo desse tempo o
a concorrência adquirir aspectos dramáticos. Basta rio, que é da unidade nacional, se deteriorou pelo
abrir qualquer jornal, Brasil afora, para encontrar mau uso de suas águas, pelas agressões ao meio
anúncios de feirões, sorteios, vantagens de todo tipo. ambiente e o pouco aproveitamento de seu potencial
E os juros praticados estão bem abaixo da taxa míni- econômico.
ma definida pelo Banco Central, o que se explica pela É preciso promover a revitalização do Rio São
chegada de empréstimos do exterior - bom para o Francisco através de programas de despoluição e sa-
consumidor brasileiro -, mas que aumenta, em muito, neamento básico, da desobstrução das vias fluviais
nossa dívida externa. para aumentar sua navegabitidade e da adoção de

Estados e Municípios nos quais se localizam as programas de desenvolvimento para as populações
montadoras começam a perceber que existe alguma ribeirinhas.
coisa no ar. Somente no Paraná, a Chrysler obteve o A proteção ao meio ambiente deve ser restaura-
adiamento do pagamento de ICMS, montante que já da ao longo do rio para que ele continue sendo um
ultrapassa 100 milhões de reais. Imaginem V. Exl!!! o elemento promotor da vida e da produção agrícola na
que isso significa não apenas para o Estado, mas Bahia e no Nordeste. Tanto o Governo Federal quanto
também para o Município de Campo Largo, onde es- os Estaduais e o setor privado devem participar da re-
lava instalada a fábrica. vitalização do patrimônio representado pelo Rio São

As vendas de carro têm uma característica: o Francisco.
grosso delas se dá no primeiro semestre do ano, caindo A revitalização do rio promoverá o aproveita-
no segundo semestre. No caso do Brasil, em princípio, mento de suas potencialidades econômicas, gerando
para este ano de 2001 a situação está relativamente emprego e renda para as populações ribeirinhas,
tranqüila, vez que as vendas do início do ano cobrem a abrindo novas oportunidades numa região carente,
queda do final do período, admitindo-se aumento de Sr. Presidente.
vendas de cerca de 10% sobre o ano 2000. Isso equiva
1e à comercialização de cerca de 1 milhão e 600 mil veí
cu�os. Mas nossa vizinha, a Argentina, a braços com sé
ria crise econômica e financeira, apresenta quadro ater-
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Partido Bloco

RORAIMA

Luciano Castro PFL PFUPST

Robério Araújo PL PUPSL

Salomão Cruz PFL PFUPST

Presentes de Roraima :3

AMAPÁ

Eduardo Seabra PTB

Jurandil Juarez PMDB

Sérgio Barcellos PFL PFUPST

Presentes de Amapá :3

PARÁ

Anivaldo Vale PSDB

Asdrubal Bentes PMDB

Deusdeth Pantoja PFL PFUPST

Gerson Peres PPB

Haroldo Bezerra PSDB

Paulo Rocha PT

Raimundo Santos PL PUPSL

Renildo Leal PTB

Vic Pires Franco PFL PFUPST

Zenaldo Coutinho PSDB

Presentes de Pará: 10

AMAZONAS

Vanessa Grazziotin PCdoB PSB/PCDOB

Presentes de Amazonas : 1

RONDONIA

Confúcio Moura PMDB

Sérgio Carvalho PSDB

Presentes de Rondonia :2
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Partido Bloco

ACRE

IIdefonço Cordeiro PFL PFUPST

Márcio BiUar PPS PDT/PPS

Nilson Mourao PT

Zila Bezerra PTB

Presentes de Acre : 4

TOCANTINS

Kátia Abreu PFL PFUPST

Osvaldo Reis PMDB

Paulo Mourão psoa

Presentes de Tocantins : 3

MARANHÃO

Albérico Filho PMOB

Antonio Joaquim Araújo PP8

Costa Ferreira PFL PFLlPST

Eliseu Moura PP8

Francisco Coelho PFL PFLlPST

Gastão Vieira PMOB

João Castelo PSOB

Neiva Moreira POT PDT/PPS

Nice Lobão PFL PFLlPST

Pedro Fernandes PFL PFUPST

Remi Trinta PL PLlPSL

Presentes de Maranhão : 11

CEARÁ

Aníbal Gomes PMOB

Antonio Cambraia PSDB

Eunlcio Oliveira PMDB

José Unhares PPB

José Pimentel PT

Léo Alcântara PSOB

Manoel Salviano PSOB

Moroni Torgan PFL PFUPST

Raimundo Gomes de Matos PSDB

Presentes de Ceará : 9
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Bloco

PIAuí

B.Sá

João Henrique

Mussa Demes

Themrstocles Sampaio

Wellington Dias

Presentes de Piauí: 5

RIO GRANDE DO NORTE

Lavoisier Maia

Múcio Sá

Ney Lopes

Salomão Gurgel

Presentes de Rio Grande do Norte : 4

PARAíBA

Armando Abílio

Avenzoar Arruda

Carlos Dunga

Damião Feliciano

Domiciano Cabral

Ricardo Rique

Wilson Braga

Presentes de Paraiba : 7

PERNAMBUCO

Clementino Coelho

Djalma Paes

Fernando Ferro

Gonzaga Patriota

JoãoColaço

Joel De Hollanda

Luciano Bivar

Pedro Eugênio

Salatiel Carvalho

Severino Cavalcanti

Presentes de Pernambuco: 10

ALAGOAS

Givaldo Carimbão

João Caldas

Olavo Calheiros

Regis Cavalcante

Presentes de Alagoas : 4

PSOS

PMDB

PFL

PMOB

PT

PFL

PTS

PFL

POT

PSOB

PT

PTB

PMOB

PSDB

PSOB

PFL

PPS

PSB

PT

PSB

PMOB

PFL

PSL

PPS

PMOB

PPB

PSB

PL

PMDB

PPS

PFUPST

PFUPST

PFUPST

PDT/PPS

PFUPST

POT/PPS

PSB/PCDOB

PSB/PCOOB

PFUPST

PUPSL

POT/PPS

PSB/PCOOB

PUPSL

POT/PPS
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Partido Bloco

SERGIPE

Augusto Franco PSDB

Ivan Paixão PPS PDT/PPS

Jorge Alberto PMDB

José Teles PSDS

Presentes de Sergipe: 4

BAHIA

Ariston Andrade PFL PFUPST

Claudio Cajado PFL PFUPST

Coriolano Sales PMDB

Gerson Gabrielli PFL PFUPST

Jairo Carneiro PFL PFUPST

Jaques Wagner PT

João Carlos Bacelar PFL PFUPST

João Leão PPB

Jonival Lucas Junior PMDB

Jorge Khoury PFL PFUPST

José Carlos Aleluia PFL PFUPST

José Rocha PFL PFUPST

Jutahy Junior PSDB

Luiz Moreira PFL PFUPST

Mário Negromonte PPB

Milton Barbosa PFL PFUPST

Nilo Coelho PSDB

Paulo Braga PFL PFUPST

Paulo Magalhães PFL PFUPST

Reginaldo Germano PFL PFUPST

Saulo Pedrosa PSDB

Ursicino Queiroz PFL PFLlPST

Waldir Pires PT

Walter Pinheiro PT

Yvonilton Gonçalves PFL PFUPST

Presentes de Bahia : 25
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Bloco

MINAS GERAIS

Aécio Neves

Antônio do Valle

Aracely de Paula

Cabo Júlio

Cleuber Carneiro

Custódio Mattos

Danilo de Castro

Eduardo Barbosa

Elias Murad

Eliseu Resende

Gilmar Machado

Herculano Anghinetti

Ibrahim Abi-Ackel

José Militão

Lincoln Portela

Marcos Uma

Maria Elvira

Mário Assad Júnior

Mário de Oliveira

Narcio Rodrigues

Odelmo Leão

Olimpio Pires

Osmãnio Pereira

Phllemon Rodrigues

Romeu Queiroz

Ronaldo Vasconcellos

Sérgio Miranda

Silas Brasileiro

Tilden Santiago

Presentes de Minas Gerais: 29

EspíRITO SANTO

Feu Rosa

Joao Coser

José Carlos EI ias

José Carlos Fonseca Jr.

Magno Malta

Marcus Vicente

Max Mauro

Ricardo Ferraço

Presentes de EspIrito santo : 8

PSOB

PMOB

PFL

PST

PFL

PSOB

PSDS

PSDB

PSDB

PFL

PT

PPB

PPB

PTB

PSL

PMOB

PMOB

PL

PST

PSOB

PPB

POT

PSDB

PL

PTB

PL

pedoS

PMDB

PT

PSDB

PT

PTS

PFL

PL

PSDB

PTS

PPS

PFUPST

PFUPST

PFUPST

PFLlPST

PUPSL

PUPSL

PFUPST

POT/PPS

PUPSL

PUPSL

PSB/PCOOB

PFUPST

PUPSL

POT/PPS
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Partido Bloco

RIO DE JANEIRO

Alcione Athayde PSB PSB/PCDOB

Aldir Cabral PFL PFUPST

Alexandre Cardoso PSB PSB/PCDOB

Almerinda de Carvalho PPB

Arolde de Oliveira PFL PFUPST

Bispo Rodrigues PL PUPSL

Candinho Mattos PSDB

Eurico Miranda PPB

Jair Bolsonaro PPB

João Mendes PFL PFLlPST

João Sampaio PDT PDT/PPS

Luiz Ribeiro PSDB

Márcio Fortes PSDB

Miriam Reid PSB PSB/PCDOB

Mira Teixeira PDT PDT/PPS

Paulo Baltazar PSB PSB/PCOOB

Paulo de Almeida PFL PFLlPST

Paulo Feijó PSDB

Rodrígo Maia PFL PFLlPST

Rubem Medina PFL PFUPST

Simão Sessim PPB

Valdeci Paiva PSL PLlPSL

Wanderley Martins PSB PSB/PCDOB

Presentes de Rio de Janeiro : 23
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Bloco

SÃO PAULO

André Benassi PSDB

Antonio Carlos Pannunzio PSDB

Arnaldo Faria de Sá PTS

Bispo Wanderval PL

Chico Sardelli PFL

Clovis Volpi PV

Corauci Sobrinho PFL

Cunha Bueno PPB

Dr. Hélio PDT

Emerson Kapaz PPS

Fernando luppo PSDC

Gilberto Kassab PFL

Ivan Valente PT

Jair Meneguelli PT

João Herrmann Neto PPS

João Paulo PT

Jorge Tadeu Mudalen PMDB

José de Abreu PTN

José Genoino PT

José índio PMDS

José Roberto Batochio PDT

Julio Semeghini PSDB

Kincas Mattos PSB

Luciano lica PT

Luiz Antonio Fleury PTS

Luiza Erundina PSS

Nelo Rodolfo PMDB

Orlando Fantazzini PT

Paulo Kobayashi PSDB

Professor Luizinho PT

Ricardo Berzoini PT

Ricardo Izar PTB

Rubens Furlan PPS

Sampaio Dória PSDS

Silvio Torres PSDB

Vad:!o Gomes PPB

Valdemar Costa Neto PL

Wagner Rossi PMDB

Wagner Salustiano PPB

Xico Graziano PSDB

lulaiê Cobra PSOB

Presentes de São Paulo : 41

PLlPSL

PFLlPST

PFLlPST

POT/PPS

POT/PPS

PFLlPST

PDT/PPS

PDT/PPS

PSB/PCDOB

PSB/PCDOB

PDT/PPS

PUPSL
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Partido Bloco

MATO GROSSO

Ricarte de Freitas PSDB

Teté Bezerra PMDB

Welinton Fagundes PL PUPSL

Presentes de Mato Grosso : 3

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMDB

Jorge Pinheiro PMDB

Osório Adriano PFL PFUPST

Presentes de Distrito Federal: 3

GoIÁs

Aldo Arantes PCdoB PSB/PCDOB

Barbosa Neto PMDB

Jovair Arantes PSDB

Pedro Canedo PSDB

Pedro Chaves PMDB

Ronaldo Caiado PFL PFUPST

Vílmar Rocha PFL PFUPST

Presentes de Goiás : 7

MATO GROSSO DO SUL

Dr. Antonio Cruz PMDB

Marçal Filho PMOB

Presentes de Mato Grosso do Sul : 2
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Partido Bloco

PARANÁ

Airton Roveda PTS

Chico da Princesa PSOB

Dr. Rosínha PT

Flávio Arns PT

Gustavo Fruet PMOB

Luciano Pizzatto PFL PFLlPST

Luiz Carlos Hauly PSOS

Moacir Micheletto PMDB

Nelson Meurer PPB

Odílio Balbinottí PSDB

Osmar Serraglio PMOB

Ricardo Barros PPB

Rubens Bueno PPS PDT/PPS

Werner Wanderer PFL PFLlPST

Presentes de Paraná : 14

SANTA CATARINA

Antônio Carlos Konder Reis PFL PFLlPST

Edinho Bez PMDB

Edison Andríno PMDB

Eni Voltolini PPB

Fernando Coruja PDT POT/PPS

Hugo Biehl PPB

João Matos PMOB

João Pizzolatti PPB

Luci Choinacki PT

Paulo Gouvêa PFL PFUPST

Pedro Bittencourt PFL PFUPST

Renato Vianna PMOB

Vicente Caropreso PSDB

Presentes de Santa Catarina: 13
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Partido Bloco

RIO GRANDE DO SUL

Airton Oipp POT POT/PPS

Alceu Collares POT POT/PPS

Ana Corso PT

Augusto Nardes PPB

Darcfsio Perondi PMDB

Enio Bacci POT PDT/PPS

Ezidio Pinheiro PSB PSB/PCDOS

FeUer Junior PPB

Henrique Fontana PT

Jarbas Lima PPB

Luis Carlos Heinze PPB

Marcos Rolim PT

Nelson Marchezan PSDS

Orlando Oesconsi PT

Osmar Terra PMDB

Osvaldo Biolchi PMDB

Paulo José Gouvêa PL PUPSL

Roberto Argenta PHS

Presentes de Rio Grande do Sul :18

o SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - A lista de
presença registra o comparecimento de 266 Senho
res Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Vai-se
passar à apreciação da matéria sobre a mesa e da
constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Sobre a
mesa Requerimento do Líder do PMDB, Deputado
Geddel Vieira Lima, e de vários outros Deputados:

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 155 do Regi
mento Interno, urgência para a tramitação do Projeto

de Lei nO 5.178/01, que denomina "Aeroporto do Ca

cau Escritor Jorge Amado" o aeroporto localizado na

cidade de Ilhéus, Estado da Bahia, de autoria do Sr.

Deputado Roland Lavigne.

Sala das Sessões, em 22 de agosto de 2001.

Assinam: Geddel Vieira Lima, Líder do PMDB;

Jutahy Junior, Líder do PSDB; Odelmo Leão, Líder

do PPB; Inocêncio Oliveira, Líder do Bloco Parla

mentar PFUPST; Walter Pinheiro, Líder do PT e Fer

nando Coruja, Vice-Líder do Bloco Parlamentar

PDT/PPS.



RECURSO N° 178-A, DE 1997
(Contra devolução de Proposição)

(Do Sr. Severino Cavalcanti)

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
a bancada do PSDB tomou o cuidado de consultar as
autoridades da Aeronáutica se havia alguma denomi
nação oficial para o aeroporto de Ilhéus e obteve a in
formação de que, por lei federal, ele é conhecido, em
todas as cartas aéreas, apenas como aeroporto de
Ilhéus.

É merecida a homenagem ao grande escritor
brasileiro Jorge Amado, a qual o Deputado Roland
Lavigne, em boa hora, submete à apreciação da
Casa. Além disso, relembra a importância do cacau
na vida econômica não apenas da Bahia como tam
bém do País, dando àquele aeroporto o nome de Ae
roporto do Cacau Escritor Jorge Amado.

Portanto, o PSDB entende que a propositura
merece urgência.

O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Em vota
ção o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Os De
putados que o aprovam permaneçam como se

acham.
Aprovado.

A matéria virá à pauta oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Sobre a

mesa o seguinte:
Recurso n° 178-A de 1997, do Sr. Severino Ca

valcanti, que recorre, na forma do art. 137, § 2°, do
Regimento Interno, da decisão da Presidência de de
volução do Projeto de Lei n° 3.282, de 1997; tendo pa
recer da Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, pelo provimento (Relator: Sr. Nelson Otoch).

O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Vou co
locar em votação o recurso.

O SR. CELSO RUSSOMANNO (PPB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encami
nha o voto favorável.

O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Vou sub
meter a votos o seguinte:
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O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden- gião, mas que tem sua atividade política baseada em
te, peço a palavra pela ordem. Ilhéus.

O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Tem Portanto, votamos a favor da urgência.
V.Exa a palavra. O SR. CELSO RUSSOMANNO (PPB - SP. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB é favorá
vel.

Sr. Presidente, acabamos de receber a informa
ção de que o Aeroporto de Ilhéus, que utilizo com fre
qüência, já que sou daquele Estado, não tem ainda
um nome. Sendo assim, proponho a V.Exa que vote
mos a urgência e retardemos a votação do mérito.

Concordamos em dar àquele aeroporto o nome
de ilustre figura da Bahia e da literatura nacional. Por
isso - volto a frisar - a bancada do PT assinou pedido
de urgência ao projeto de autoria do Deputado Ro
land Lavigne, oriundo da cidade de Una, daquela re-

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, con
cordamos com a urgência, porém sem a votação do
mérito hoje, pois não conseguimos obter a informa
ção se o aeroporto de Ilhéus já tem nome.

O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - O re
querimento trata apenas da urgência. Assim, não há
discordância com a ponderação feita por V. Exa

Determino à Mesa que remeta imediatamente
ao gabinete de V.Exa a informação solicitada.

O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Vou co
locar em votação o requerimento. Se houver unanimi
dade, passaremos à votação simbólica.

O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Tem
V.Exa a palavra.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, somos favoráveis ao
projeto e assinamos inclusive o pedido de urgência.

Jorge Amado tem sua história pautada em São
Jorge dos Ilhéus, como se lê em seus livros, em que
relata, como ninguém, a vida naquela cidade.

Entretanto, a indagação levantada pelo Deputa
do Professor Luizinho deve-se a substituições que já
ocorreram. No caso de Salvador, por exemplo, o Aero
porto Dois de Julho, cujo nome retratava a história de
liberdade do povo baiano, passou a se chamar Aero
porto Luis Eduardo Magalhães, em homenagem ao
saudoso Deputado. Portanto, a eventual troca de no
mes pode causar problemas, do ponto de vista cultu

ral.
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Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados.
.,

lnconfonnado, data venia, com o r. despacho·de
V.Exa., que, com fundamento em precedentes da douta Comissão de
Constináção e Justiça e de Redação, obstaculizou, com apoio no art.
}37, § 1°, I, "b" do Regimento Interno, a regular tramitação do
Projeto de Lei nO 3282, de 1997. quer l) Requerente do mesmo
recorrer, como, de fato, pelo presente recorre, para ° Plenário, com
suporte no mesmo art. 137, segundo a leitura de seu § 2°, sustentando
suas razões de inconfonnidade sob os fundamentos a seguir
deduzid\Js.

PRELIMINARIvIENTE

Das Razões Por que Merece Conhecido o Presente Recurso.

a) Da Oportunidade da Presente Impetração

Como explicitado está às fls. 6 da Ordem do Dia de
-- 5 de ago::;to de ]997, iniciou-se nessa data, com término no dia 11 do
mes~o mês e ano. o prazo para recorrer da àecisão de V.Exa. ao
início apontada, confonne assim o autorÍza o art. 137, § 2° do
R.egimento Interno. De concJuir~ ·pois~· da oportunidade do presente
recu~so, tilce ao "Aviso" constante da Ordem do Dia retro-apontada.

- .

. b) Da peremptoriedade da submissão do recurso ao
Plenário

Não deixa dúvida o Regimento Interno, ao prever o
recurso em tela, que a respectiva impetração há de ser,
induvido'iamente, submetida ao Plenário, intermediando, apenas, o
respectivo "decisuTI1", tão só, prévia lnanifestação, opinativa, da
douta Comissão de Constituição e Justiça e de Redação. E o que está
precisado, com cristaleza solar, no § 2° do art. 137 do Regimento

~ Interno, em relação à hipótese constante do § l°, 1, "b" do mesmoârt.
137, istu é, como ocorre, no caso de DEVOLUÇÃO DA
PROPO~~IÇÃO AO AUTOR, por entendê-la, a Presidência:
n eVidentt:mente inconstitucional"
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A compulsória submissão de recurso ao ~Ienário,

como dito. d~duz-se precisada no referido §::!o do art. 137 do
RegimeTltc ~nterno, ao estabelecer verbi'S'

".4. r!~ 137

§ 2~ Na llipótese do {J(lrágn~f(J allterior., podei-Ó o
Aiifor tio! )' ·r-oposiçiio recorr.er ao Plennrfo, no prar-o de cinco
se~Eões dg publictfção do despacho" DIlV;!i:.~{]-se a Conússôo de
CUl?stiluip (} e Justiça ede Redação,- enl l'[~T"ul1 prazo. Caso seja
prolJido () r(~curso.(J proposição voltará à Pre::.:idência PQra o devido
trlÍnúte. i v

Demonstrada a pertinência e oportunidade do
presente fel urso, é chegado 0. I}lymento de fundamentar o seu mérito,
ao 11m da pt~seguida reforma dOTo despacho su :~., censura,

r' r
WJERITO

Ao embasar o r. despacho recinido em precedentes
que teriam agasalhado o enunciado cu. Súmula nO 03 da g~~ta

COD-.issão d:.: Constituição e Justiça e de Redacion V. EX3. sustent~u,

concluindo.., que devolvia ao Autor, ora Recorrente~o Projeto de Lei nO
3282, de 1997, por entendê- i0 ;;EVIDEi'lTEMENTE
fNCONSTr rUClül'JAL", eis que animou sua decisão na alínea ."b"
do íncisc I do ao:. 137 do Regimento lntemo, que ~ o caSo .~e

devolução ~ ;) Autor de proposição por en~ende: .J. Presidência es~r a
mesma a n''':'fsar matéria" (lI) ... "evidenl.entenlf: inconstitucional~- (b),
como assin; vem explicitado neste tfeche do Of-çio SOrvI/fi nO 624') de
2 de julhú v timo, encaminhado ao ora R;.;corren~ç:·

"N.r.sse sentido, encarnrnRlo em devolução a Vos!:a
iE::~íj:'..;:lên:da .J proposição em apreço., n(}:~ lermiJ~ do artígc 137~ § 1°,
Rncf:~o UI ~\ :ne.a nb'\ do Regjmento int:rf1lo H

_
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Pern1\ta~ \l.f.xa.• sem que nossa inconcm dância coin
a posição assumida pf:b ilustre Presidente possa de longe representar
negação, de nossa pane, do alto conceito que lhe temos, llCÍusivc de
acatado e apreciado j~.:ista que é, que afirmemos nossa estranheza
com o fundamento (precr:3entes da Comissão de CC~ lshtuição e
Justiça e Redação) e a respectiva conclusão que deles f:.~traiu, para.
considerar.. ao finaL ~:;ue o ?rojeto já referiào estaria :_' VER~AR
l\1ATÉRIf\, "EVIDEl·:TElviE:~TE INCONSTITUCJONAt 't.

E. IY..t: qm:. nassa estranheza?

Nossa primeira perplexidade vem das seguilltes
razões, com as quais \' .Exa., como Presidente da Casa, sendo o
primeiro na linha.~e defesa F. c.umprimento do Regimento líterno (art.
17, VI, "pU}, há de, ao l:m. con~ordar:

. I - Se ~lão exi.;te qualquer regra regimentc:' prevendo
que entendimentos iterz.jvos, ~,assim~ numa mesma linhi _adotados
pela Comissão de Constituiçao e Justiça e de Redação, õ;1.torizain a

, .formulação de súmula: 3. coaidar o livre arbítrio dos parla::,tentares ou
(Ié' quaisquer órgãos fh'1 Casa, não encontramos razão j Uf.dica para o
acolhimento dos resp'~ctivo;: enunciados com as co:- seqüências
Iüridicas que da respe~~_:: va fo~mulaçãose pretendeu extrair

TI - as.sim, se. regimentalmente~ as decisõ; s da CCJR
.~ão têm força subjuga~"e a coarctar o livre entendimento '. e qualquer
'Orgão da Câmara, >:;.~quer dos próprios membros d; :;se douto
colegiado. pennito-me entender que V.Exa. poderia, por certo~

acompanhar precedenres daquela douta Comissão, rm~~ não,
aceitá-los como questã< it'rem~v!'.'el, como assim se dep(( ~nde deste

, ~

trecho do Oficio de V. ;;:._~a_ já"'eferido, ver"bis:

-~nr - \T E' ~.." é '- •.nJo)' i}JJO 2' ~ xa. que nau sera pc\ :srV'êi ,;.lar
seguimento à pr0p-fisi·:,::jo e.lfli apreço, teJílldo em 1-'ista {} Lthí·rlie ela
conter materia t.':Di;;jdeefLrla inconstituciolít;;sM e :l}:.:::ridll~~,
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conforme entendimento esposado na Súmula da Jurisprudência 1\0

. 3, da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação".

Ora, infere4 se dessa r. manifestação e do
, fundamento, na razãcr retro.. sustentado, quanto a ser o Projeto de Lei

nO 3282, dt:: 1997, "EVIDENTEMENTE INCONSTITUCIONAL",
(devolução feita com arrimo na alínea "h", do inciso II do § 1°, do art.
137 do Ret;imento Interno), que o ilustre Presidente entende-se

vinculado Z}, entendimentos adotados pela CeJR e ao talante desse
~óüto Órgão Técnico sumulados, mesmo à míngua de disposição legal
.autorizativa de tal medida.

Além de, data venia, tal posicionamento do ilustre
presidente ú"aduzir-se em inequívpca e injustificável abdicação da

'··competênci::l que o Regimento confere ao Presidente da Câmara dos
;Deputados de livrenlente tecer juízos de valor quanto às matérias que
lhe são sublnetidas a exame, causa-nos espécie por sobre isso, no c~'
em tel~ C031siderar o ilustre Presidente, como se infere do despacho
recorrido, que o entendimento interativo da CeJR quanto, .. i1.
inconstituci.,)nalidade de projetos versando determinada matéria, tOI"fl.e
proposição da mesma natureza "EVIDENTEMENTE
INCONSTITUCIONAL'\ pois, P9-r certo, se a proposição não restar
entendida ~nconstitucional À EVIDÊNCIA, não pode a mesma ser
devolvida ,::0 Autor, sendo compulsório o despacho de distribuição,
quando atendidos os demais pressupostos legais de admissibilidade a
esse fim.

Caberá indagar, então: Será "EVIDENTEMENTE
inconstitucional" o Projeto de lei nU 3282, de 1997, no que tange"ã
iniciativa para legislar a matéria sobre que versa?

Facilmente se concluir~ sob as razões que' se
seguem, qw; isto ele não é.
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Cabe perguntar então, inicialmente, o que constitui
uma EVIDÊNCIA. -

Que nos socorram os dicionaristas!

Segundo Aurélio Buarque de Holanda, ern seul~ovo

Dicionário Aurélio",

"evidente .... é o ... u{jue nio of~rece dúvida; que se c(dmpreeJrlde
prontamente, dispensando demonstração; claro, manifesto, .
patente".

f\ssim, não será evidente, patente, mataifesto,. de
consequência" o que possa ser entendido de modo div\;~rso, COlhO

assim acontece, no caso que estamos a examinar, em que proposiçge~

objetiVando dar nome a rodovias federais, foram entendidas, ::'Qra
constitucionais, ora inconstitucionais.

. Não se venha dizer que, ultima.mente, o
entendimento da douta CCJR se orientou no s';~ntido da
inconstitucionalidade de proposições que tais;"'pois. como adiante se
verá, isto não é exatamente verdadeiro.
-:T-.

, .~, ~ ~

No entanto, ean 1993, último dos anos que
pareceriam indicar uma orientação inequívoca da CCJR quanto à
inconstitucionalidade de projeto de lei, quando não da iniciativa do
Presidente da República, dando designativo a Rodovias Federais i

essa mesma Comissão manifestou-s(~ peDa
CONSTITUCIONALIDADE do Projeto de Lei n° 693h, de 1990,
de autoria do nobre DEPUTADO CARLOS CARDINit.L~prõjeto
e,sse objetivando dar à BR 472 a denominação de "Rodovia Presidente
João Goulart" e que redundou na Lei 8963, de 26 de dtzernbro de
1994.

~:: Veja-se~ da Súmula nO 3 da CCRJ. que os
precedentes invocados como fundamento do respectivo enunciado,
referem-se a pronunciamentos adotados em 1991, 1992 e ]993 (doc.

. 1). ~,:.
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Isto O prova o doc. lV, junto, em que se observa.
aliás, que I respectiva manifestação não foi T\Jmada por uma maioria
inexpressi~ ;1, pois, nessa assentada. esuvam p:resentes 38 dos

""mernbros lia CeJR, 'e apenas um dos votaFit'S se manifestou pela
inconstituc onalidade do Projeto.

.":.,:-;-:.-. Onde, pois, a necessaria evidência de
inccnstituc onalidade.. com que l'nalsinado íe~t0u o Projeto de lei do
ore RecQr~ente, quando a própria '-:'CJR:- com a manifestação
supra-refer da. desviou-se do entendimento a::t~ estaria a lustificar a_ ~ J

Súmula n° ;.?'
Assim, à ausência do pressupQsto~ que é n evidência

da .~nC0i1S1 jtucionaHdade, justitic,ador da de'iolução do Projeto ao
·Autor, com fundamento na aJÍllcia "b", do incisc: rt do § 1°, do art. 137
do Regime"!to Interno. data venia equívocoki o despacho ora sub
censura~ qu;: merece ser refonnado~ seja pela fc.zão retro, seja, ainda.'
pelas outra: razões a seguir deduzidas.

Ao contrário de serem~ COnlG 3 seguir esclarecido, .
evidenteme lte inconstitucionais, projetes de -niciativa de membros
das Casas 110 Congresso T\facional dando ,Jesignativo a rodovias

r-

federais~ Si o) eles tão conslitucionais que... ',:-:ndo o Presidente da
República recebido... para sancionar. au V--:;1af. quatro dessas
proposic.óe~. nos anos de 1989~ 1993 e '9941 ·:omo se vê da relação
ane:'fa (doe In), não lhes opôs veto, sancionanco-as. Lei ,n° 7749 de
1989 (Pr()j·~to de lei 4362184 do De?utado JÓs:.: :v'oura). Lei nO 8733,
de 1993 (F :·ojeto de lei 3633/89~ do DepuWdo ~hagas l;{eto) Lei
8917, de 1·94~ (Projeto de lei 2.125, de 19'·~1, do Deputado José
Beiato) e ;·..ei 8963, de 1994(Projetode lei ~030/90, de· Deputado
Ca"f~os Caninal).

'.

Poder-se-á contrapor: Ora. o Presidente, fundado
em razões f,)1íticas, há de ter sancionado esses projetos~ Malgrado
il· inconst!Jcionalidade de cada qual ? Por certo que não e
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-

permitimo-nos entender que, por duas simples razões., o Senhor
Presidente da República~ etn relação a todos esses 4- projetos
oriundos da Câmara dos Deputados , não os marcou com a estigma da
inconstitucionalidade., vetando-os a esse título.

Vejamos.

Primeiro: Ninguém há de ser, em razão d~~ suas altas
responsabilidades, mais cioso de sua competênda legal,
especialmente quanto a assuntos de sua competência pri </ativa, .. do
que o Presidente da República. Demais disso, à semelh81.lça de-cada
Senador, de cada Qeputado, como guardião da Constituiç:io~ tem ele
a obrigação de observá-la, antes que tudo. Assim, ao sancionar; ou
vetar qualquer proposição, há de aferir-lhe, primeiro qUf~ tudo,como
há de ter ocorrido nos exemplos acima, sua conformidade, ou não,
CQDl os ditames constitucionais.

Ora, no caso dessas proposições o Presidente não só
teria o interesse de preservar sua competência privativa quanto à
iniciativa da lei projetada~ se assim entendesse' isso existir, quanto
teria a obrigação de \letá-Ias~ se ~~tend.esse que a compeLência para
iniciar o processo de formação da lei projetada era excLlsivamente
sua, tendo em vista o disposto na alínea "e", do inciso fi, do § 1° do
art. 61 da Constituição Federal, mandamento constitucional esse etn
que se arrimou a douta Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, para considerar inconstitucionais projetos de lei dando
designativo a rodovias federais.

o que estabelece a Constituição Federa! quanto à
competência privativa do Presidente da República segundo o disposto
na assinalada alínea "e" do art. 61?

Que

"ArrL 61
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§ 1°. São de iniciativ~ priY~U"a do Presidente da
~e'púbiic~ as leis que

n - disponham sobre~

e) criação, estru1 ~,iraçã;.-:: e atribuições dos
l\t[ü11Ístédc::: e órgãos da administr~çãGp~br:,i·.a.19

Por certo que- o P;-esjden~"e da R.epública, ao
sandonar :Jdos os projetos de lei d~ndo n\~me a rodovias federais,
como os :; "tencionados no documento n° li; ~ntendeu que não se
trat.;'},va de :;roposiçães sequer envolvendo ~.~. :'{uestão de atribuições
de Iv[iniste-io ou de órgãos da administração pdJlica", pois, por certo,
há de ter (.:'ltendidc que o tenno "a;tribuições":- nesse dispositivo, está
contido de:itro da competênc~~,Ilue lhe e privnjva, para resguardo da
outra comr~tência,mais ampla~ mas de mesca natureza, explicitada
no art. g. 4 e seu item VI, da tCbnstituiç:io Federal, que assfib.
estabelece

"P;.rt. 84~ !:Compete privatb;:1mente ao Presidente

VI d~spor r- sobf:"c ,g. organização e.. o
fundolG;r.u~nto da adnlini~traçãofed{'nd~ fi'S: forma Ó~ lei" (grifas
nessas)...

Assim, quando se trata. de le! que tenha por objetivo
regular, Cf "Ir, modificar, ou extinguir atrjbmções' de fvrinistérios e
órgãos d? administração pública., o que qil~r significar, medida
legislativa que interfira com a organjz3ção e O funcionamento da
administra<ào pública, (art. &4, VI) ess~ lei~ S~ill, somente essa é que
tem a ver, Jm a competênc~a privativa:. fespe: :...:mte às "atribuições" a
que se re "~re a alínea "e", do inciso lI, cio § l° do art. 61 "da
_-Coilstituiç-'.,.) Federal e nenhuma outra m~is.



Outubro de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS SeXIa-Feim 5 47911

Segundo: Tendo em conta que o elenco ~"e matérias
cuja competência para o início do processo legislativo e;,ri'/ativa do
Presidente da República ati~ge competencia constituciuIl:ilif qllJje é
inerente ao Poder ;i .egisladvo e, de consequência~ il Ler!Znt~: ....Z!o~
membros do Congn':sso i"!acional, de convir é qUt as regras
restritivas. quanto [; iniciaLÍva dos Deputados e Senlllores~ ?ara
legislar, não podem ~~nào ser interpretadas resírÍtivameí te. conlO o
ensina a lição dos herrneneu"'t:as~ em especial os constitu( ionali:;}~~. ,~

em razão do que~ pOt inadmitida a interpretação exten; Eva de tais
regras. deve o intérpret~. ao objetivo do alcance de prece; os que tais,
aier-se, quase à ex;Jusiviáade, à literalidade do tex: ,), podendo
servir-se~ L7 laterêáa interp!i'etação literaL à obtenção do alcan~e, p,a
norma, do sistema àp inte;pretação sistemática~ que :cn:;iste.'~

análise conjugada de dispositivos de um mesmo repertór:) iegaLque
se liguem ou tenham r;:,:jercussão entre SI.

,F- No rtü3renk: à interpretação literal, ser" ivei, corno
explicado, como e.bulento de alcance do texto legal, "- oportuno;
neste passo, trazer a lição dos dicionaristas. ......

"atribuiçãotI

Assirn, verifiquemos o que sigtJif ~a o tenno

A eX~J:essão vem assim definida por
'Freire, em seu iiGTande e l\Jovíssimo Dicionário
. PortuguesatI:

LaudeHno
ia Língua

~

A ex,~ressão "A_tribuições" vem assJrv_ e:cplicãda
nessa mesma obra:
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"Atribuições: Direitos, poderes ou jurisdição de
certas autoridades•.•."

Aurélio Buarque de Holanda não diverge de
Laudelino Freire, ao definir a mesma expressão:

"Atribuições: ..•...1. Direitos, prerrogativas,
poderes.l jurisdição pertencente a uma autoridade"

Assim, legislar sobre atribuições, segundo se
aepreende da competência privativa fixada na alínea "e'\ do inciso lI,
do § 1°, do art. 61 da Constjtuiç~o Federal significa regular essa
matéria, sf:ja mediante a crj.~çlo, I a modificação ou a extinção do
respectivo direito normativo· no respeitante a competências.,
prerrogativas, poderes, e~ não, legislar preceito de conteúdo'
administrativo como o que se contém numa lei que, como no caso, dê
nome a uma obra pública, para distingui-Ia com detenninado
designativo.

Essas razões todas deve tê-Ias sopesado o Presi(Jente
da República quando, em 19R9, sancionou a Lei n° 7749, de
10/4/1989, em 1993, sancionou a Lei n° 8733, de 25/11/ 1993, 8977,
e, em 1994, as Leis 8927, de 9 de agosto e 8963, de 26 de dezembro
de 1994, originárias, respectivamente, de Projetos de lei de auto~a:,

nesta ordem, dos Deputados José Moura (PI.: 4362184), Chagas ~eto

(PL 3633/&9), José Belato (PL 2125/91) e do Deputado Carlos
Cardinal (PlL 6030/90). .

,', ...1 "

Fica, assim, inquestionavelmente demonstrado mais
que a falta de evidência da inconstitucionalidade das proposiçt)es
que, à sem~dhança do Projeto de lei nl) 3282, de 1997, objetivem ~ar

• .-1' ••

designativo a rodovias federais, a sua perfeita adequaçãõ' à
Constituição Federal, no que respeita à competência dos membros 'do
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~Congresso Nacional parã dar -o impulso - inicial ao processo _de
fonnação da respectiva lei, eis que a matéria não inteIfere co~ _a
competência privativa do Presidente da República para a l, niciativa de
lei dispondo sobre "atribuições" segundo o alcance dessa expressãO
no texto da alínea "e", do inciso lI, do § 10 do art. 61 da Constituição
Federal. E a expressão "atribuições", aí, só pode ser entendida. ao
objetivo de assegurar ao Presidente da República, conforme;- já
referido, o exercício da sua competência privativa~ fixada !lO inciSó .VI
do art. 84 da Lei I"'laior, para "dispor sobre a organização e-o
funcionamento da administração federal, na forma da lei". fi a,lei,
nesse inciso VI referida, quando REGULE, CRIE, MODtFIQUE, ,ou
EXTINGA atribuições, somente pode ser da iniciativa dn Presidente
da República, At_SI1\lI, confonne à competência privativa fixada no
311.61, § lO, "e", da Constituição Federal.

Não pode, ao fim, o Requerente deixar ~em registro
sua perplexidade, ao ver endossado, pela Presidência desta Casa,

{ntendimento restritivo da cOinpetência dos membros da Câmara dos
Deputados para iniciarem o processo de fonnação da lei, corno in
casu, quando o próprio Chefe do Poder Execütivo, nos \.;~xemplares

acima mencionados, implicitamente considerou constitucional a
Jniciativa dos Deputados proponentes dessas leis, ao sancioná-las.

". Nossa perplexidade ainda é maior nestes momentos
em que tantos nesta Casa condenamos o processo de esvaziamento do
~oder Legislativo; no que respeita à sua competência legift.~rante, com
amultiplicação das Medidas Provisórias editadas pelo Presidente da
República. Como entender que estejamos a condenar a utilização
exacerbada, pelo Presidente da República, da sua conipetência
para editar Medidas Provisórias, esvaziando o Poder
Legislativo quanto à competência~ que lhe é inerente, de trabalhar o

-processo de fonnação da lei, iniciando o respectivo processo, e.,,\.ao

mesmo tempo, estejamos a criar restrições, com forçada interpretação
. do texto constitucional, à iniciativa parlamentar? .4



o SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Para ofere
cer parecer ao projeto, em substituição à Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, concedo a
palavra ao Sr. Deputado Professor Luizinho.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP Para
em~ir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, Sr~ e Srs. Deputados, o Projeto de Lei n° 1.733-A,
de 1996, respeita toda a ordem jurídico-constitucional,
estando perfeitamente dentro da norma legislativa.

Portanto, somos pela aprovação do substitutivo
da Comissão de Seguridade Social e Família.

Não havendo oradores inscritos, declaro
encerrada a discussão.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Há sobre a
mesa a seguinte:

EMENDA DE PLENÁRIO N° 1

Suprima-se o art. 5° do Substitutivo do projeto de
lei n° 1.733-A, de 1996, adotado pela Comissão de Se
guridade Social e Família, renumerando-se os demais.

Justificação

Chamamos especial atenção para a necessidade
de aprimoramento do dispos~ivo que faz referência à
obrigação decorrente dessa lei quando originada de fa
tos anteriores à sua publicação.

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei n° 3.524, de 2000, que "dispõe sobre
a qualificação dos órgãos e das entidades do
Ministério da Defesa como Centros de Pres
tação de Serviços - CPS e dá outras provi
dências"; tendo pareceres das Comissões:
de Trabalho, de Administração e Serviço PÚ
blico, pela aprovação com emenda, contra
os votos dos Deputados Avenzoar Arruda,
Paulo Paim e Ana Maria Corso (Relator: Sr.
Pedro Henry); de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional, pela aprovação, contra os
votos dos Deputados Alberto Fraga, Fernan
do Gabeira, Waldir Pires, Pedro Valadares,
Neiva Moreira e Jair Bolsonaro. (Relator: Sr.
Luiz Carlos Hauly); e de Constituição e Justi
ça e de Redação, pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa (Relator: Sr.
Renato Vianna).

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Item 1:

PROJETO DE LEI N° 3.524-8, DE 2000
(Do Poder Executivo)
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O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Aqueles PROJETO DE LEI N° 1.733-8, DE 1996
que forem pela aprovação do recurso permaneçam (Da Sra. Fátima Pelaes)

como se acham. Discussão, em turno único, do Projeto de
Aprovado. Lei nO 1.733, de 1996, que dá nova redação ao
A matéria segue sua tramitação. art. 392 da Consolidação das Leis do Traba

lho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1°
O Sr. Barbosa Neto, 2° Vice-Presi· de maio de 1943; tendo pareceres das Comis-

dente, deixa a cadeira da presidência, sões: de Seguridade Social e Família, pela
que é ocupada pelo Sr. Enio Bacci, 3° Su- aprovação deste e dos de nOs 1.546'99,
p/ente de Secretário. 1.611/99, 2.394/00, 2.466/00, 3.266/00,

3.392/00, 3.479/00, 3.525/00 e 3.822/00, apen
sados, com subst~utivo (Relatora: Sra. Jandira
Feghali); de Trabalho de Administração e Ser
viço Público, pela aprovação deste e dos de
nOs 1.546/99, 1.611/99, 2.394/00, 3.266/00,
3.392/00 e 3.479/00, apensados, com adoção
do subst~utivo da Comissão de Seguridade
Social e Família, e pela rejeição dos de nOs
2.466/00, 3.525/00 e 3.822/00, apensados
(Relatora: Sra. Vanessa Grazziotin). Pendente
de parecer da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação. Tendo apensados os
PLs nOs 1.546/99, 1.611/99, 2.394/00,
2.466/00, 3.266/00, 3.392/00, 3.479/00,
3.525/00 e 3.822/00.

o SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Sobre a
mesa requerimento com o seguinte teor:

Sr. Presidente, requeremos a V.Exa
,

nos termos regimentais, a retirada do Proje
to de Lei nO 3.524-B, de 2000, constante da
pauta da presente sessão.

Sala de sessões, 4 de outubro de 2001. - Assi
na: Professor Luizinho, Vice-Líder do PT.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Em votação
o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Aqueles
que são favoráveis ao requerimento permaneçam
como se encontram.

Aprovado.
O item 1 está retirado de pauta.
O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Item 2:



"Art. 392. A empregada gestante tem
direito à licença-maternidade de 120 (cento
e vinte dias, sem prejuízo do emprego e do
salário.

§ 1° A empregada deve, mediante ates
tado médico, notificar o seu empregador da
data do início do afastamento do emprego,
que pode ocorrer entre o 28° (vigésimo oita
vo) dia antes do parto e a ocorrência deste.

§ 2° Os períodos de repouso, antes e
depois do parto, poderão ser aumentados
de 2 (duas) semanas cada um, mediante
atestado médico.

§ 3° Em caso de parto antecipado, a
mulher terá direito aos 120 (cento e vinte)
dias previstos neste artigo.

§ 4° Fica autorizado, mediante atesta
do médico, a mudança provisória de função
à empregada grávida ou em período de alei
tamento.

§ 5° O empregador que, utilizando-se
de qualquer estratégia, obsta o pleno gozo,
pela empregada, da licença-maternidade
prevista neste artigo incorrerá em multa, em
favor da gestante, de 5 (cinco) vezes o salá
rio pago por ele à empregada gestante.

O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Para emi
tir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
S~ e Srs. Deputados, houve acordo quanto à rejeição
desta emenda, referente ao Projeto de Lei nO 1.733-A,
de 1996. Nosso parecer é pela rejeição.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Para ofere
cer parecer à emenda de plenário, em substituição à
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
concedo a palavra ao Deputado Professor Luizinho.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, Sr.!!l! e Srs. Deputados, do ponto de vista constituci
onal, da juridicidade e da boa técnica legislativa, não
há óbice à emenda concernente ao Projeto de Lei n°
1.733-A, de 1996.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Passa-se à
votação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Em votação
o Substitutivo adotado pela Comissão de Seguridade
Social e Família.

O Congresso Nacional decreta;
Art. 1° O art. 392 da Consolidação das Leis do

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nO 5.452, de
maio de 1943, passa a vigorar com seguinte redação:
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Diz O art. 5° do presente projeto, verbis: missão de Trabalho, de Administração e Serviço PÚ-
"Art 5° A b . ~ d t blico, concedo a palavra ao Deputado Fernando Fer-. s o ngaçoes ecorren es

desta lei não se aplicam a fatos anteriores à ro.
sua publicação".

Dito dessa forma, poderíamos compreender que
essa lei (ora projeto) além de produzir efeitos a partir da
publicação (conforme art. 6°), deveria retroagir no tem
po para alcançar os direitos das empregadas gestantes
ou adotantes, ficando ressalvadas as obrigações que
porventura resultem da sua aplicação.

Contudo, se já não bastasse a percepção de que
não existem obrigações sem que lhe corresponda um
respectivo direito, restaria ainda a incompatibilidade da
norma constitucional, auto-aplicável e de eficácia plena,
descrita no inciso XVIII do art 7° com esse referido dis
positivo do projeto.

Entendemos por isso, necessária a reformulação
da regra do art. 5° do presente projeto, para que as em
pregadas gestantes que tiverem suas garantias consti
tucionais cercadas, antes da aprovação e da publicação
desse projeto, possam pleitear seus direitos.

Não há como excepicionar a aplicação retroativa
dessa lei quanto às empregadas gestantes.

A exceção somente é passível em relação às em
pregadas adotantes. Entretanto, mesmo nessa hipóte
se, não há como fazer distinção entre os direitos e as
obrigações geradas a partir dessa lei. Ou se excepciona
a aplicação dessa lei como um todo para as adotantes
ou nada se deve dizer quanto aos fato a tenores à publi-
cação dessa lei, e relacionados a elas.

Sala das Sessões, 25 de setembro de 2001. 
Eduardo Campos, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PSB/PCdoB - Fernando Coruja, Vice-Líder do Bloco
Parlamentar PDT/PS - Professor Luizinho, Vice-lí
der do PT.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Para ofere
cer parecer à emenda de plenário, em substituição à
Comissão de Seguridade Social e Família, concedo a
palavra ao Deputado Antonio Carlos Pannunzio.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Para emitir parecer. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr.!!l! e Srs. Deputados, esta
emenda de plenário pretende a supressão, no art. 5°
do Projeto de Lei nO 1.733-A, de 1996, da expressão
"as obrigações decorrentes desta lei não se aplicam a
fatos anteriores a sua publicação".

Entendemos que o acatamento desta emenda
trará problemas incontornáveis. Buscando um consen
so, que já foi previamente estabelecido entre os Parla
mentares da base, encaminhamos contra a emenda.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Para oferecer
parecer à emenda de plenário, em substituição à Co-
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Art. 2° A Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de
1943, passa a vigorar acrescida do seguinte dispositivo.

"Art. 392-A. À empregada que adotar
ou obtiver guarda judicial para fins de ado
ção de criança, será concedida licença-ma
ternidade nos termos do Art. 392, observado
o disposto no seu parágrafo 5°."

§ l Q No caso de adoção ou guarda judici
al de criança até 1 (um) ano de idade, o perío
do de licença será de 120 (cento e vinte) dias.

§ 2° No caso de adoção ou guarda ju
dicial de criança a partir de 1 (um) ano até 4
(quatro) anos de idade, o período de licença
será de 60 (sessenta) dias.

§ 3° No caso de adoção ou guarda ju
dicial de criança partir de 4 (quatro) anos
até 8 (oito) anos de idade, o período de li
cença será de 30 (trinta) dias.

§ 4° A licença-maternidade só será
concedida mediante apresentação do termo
judicial de guarda à adotante ou guardiã."

Art. 3° A Lei nO 8.213, de 24 de julho de 1991,
passa a vigorar acrescida do seguinte dispositivo:

"Art. 71-A. À segurada da Previdência
Social que adotar ou obtiver guarda judicial
para fins de adoção de criança é devido salá
rio-maternidade pelo período de cento e vinte
dias, se a criança tiver até um ano de idade,
de sessenta dias, se a criança tiver entre um
e quatro anos de idade, e de trinta dias, se a
criança tiver de quatro a oito anos de idade."

Art. 4° No caso das seguradas da Previdência
Social adotantes, a alíquota para o custeio das des
pesas decorrentes desta lei ~erá a mesma.que custe
ia as seguradas gestantes, disposta no IncIso I do art.
22 da Lei nO 8.212, de 24 de julho de 1991.

Art. 5° As obrigações decorrentes desta lei não
se aplicam a fatos anteriores à sua publicação.

Art. 6° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Em votação a
Emenda de Plenário n° 1, com pareceres pela rejeição:

EMENDA DE PLENÁRIO N° 1

Suprima-se o art. 5° do Substitutitivo do projeto de
Lei n° 1.733-A, de 1996, adotado pela Comissão de Se
guridade Social e Família, remunerando-se ps demais.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Aqueles
que estiverem de acordo permaneçam como se
acham.

Aprovado.
Estão prejudicados a proposição inicial (Projeto

de Lei nO 1.733/96) e os Projetos de Lei n° 1.546/99,
1.611/99, 2.394/00, 2.466/00, 3.266/00, 3.392/00,
3.479/00, 3.525/00 e 3.822/00; apensados.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Aqueles
que estiverem de acordo permaneçam como se
acham.

Rejeitada.
O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Há sobre a

mesa e vou submeter a votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL

REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE LEI N° 1.733-C, DE 1996

Estende à mãe adotiva o direito à li
cenca-maternidade e ao salário-materni
dade, alterando a Consolidação das Leis
do trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
nO 5.452, de 10 de maio de 1943, e a Lei n°
8.213, de 24 de julho de 1991.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 392 da Consolidação das Leis do Tra

balho aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 10 de
maio de 1943, passa a vigorar com a seguinte redacão:

"Art. 392. A empregada gestante tem di
reito à licença-matemidade de cento e vinte
dias, sem prejuízo do emprego e do salário.

§ 1° A empregada deve, mediante
atestado médico, notificar o seu empregador
da data do início do afastamento do empre
go, que poderá ocorrer entre o vigésimo oi
tavo dia antes do parto e ocorrência deste.

§ 2° Os períodos de repouso, antes e
depois do parto, poderão ser aumentados
de duas semanas cada um, mediante ates
tado médico.

§ 3° Em caso de parto antecipado, a
mulher terá direito aos cento e vinte dias
previstos neste artigo.

§ 4° Fica autorizada, mediante atestado
médico, a mudança provisória de função à em
pregada grávida ou em período de aleitamento.

§ 5° O empregador que, utilizando-se
de qualquer estratégia, obstar o pleno gozo,
pela empregada, da licença-maternidade
prevista neste artigo incorrerá em multa, em
favor da gestante, de cinco vezes o salário
pago por ele à empregada gestante." (NR)

Art. 2° A Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio



Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo n° 895, de 2001, que
aprova solicitação de fazer declaração facul
tativa prevista no art. 14 da Convenção
Internacional sobre a eliminação de todas
as formas de discriminação racial, reconhe-

"Art. 392-A. À empregada que adotar
ou obtiver guarda judicial para fins de ado
ção de criança será concedida licença-ma
ternidade nos termos do art. 392, observado
o disposto no seu § 50.!

§ 1° No caso de adoção ou guarda ju
dicial de criança até um ano de idade, o pe
ríodo de licença será de cento e vinte dias.

§ 2° No caso de adoção ou guarda ju
dicial de criança a partir de um ano até qua
tro anos de idade, o período de licença será
de sessenta dias.

§ 3° No caso de adoção ou guarda ju
dicial de criança a partir de quatro anos até
oito anos de idade, o período de licença
será de trinta dias.

§ 4° A licença-maternidade só será
concedida mediante apresentação do termo
judicial de guarda à adotante ou guardiã."

Art. 3° A Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991,
passa a vigorar acrescida do seguinte dispositivo:

"Art. 71-A. À segurada da Previdência
Social que adotar ou obtiver guarda judicial
para fins de adoção de criança é devido salá
rio-maternidade pelo período de cento e vinte
dias, se a criança tiver até um ano de idade,
de sessenta dias, se a criança tiver entre um
e quatro anos de idade, e de trinta dias, se a
criança tiver de quatro a oito anos de idade."

Art. 4° No caso das seguradas da Previdência
Social adotantes, a alíquota para o custeio das des
pesas decorrentes desta lei será a mesma que custe
ia as seguradas gestantes, disposta no inciso I do art.
22 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

Art. 5° As obrigações decorrentes desta lei não
se aplicam a fatos anteriores à sua publicação.

Art. 6° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Sala das Sessões, 4 de outubro de 2001. - Dep.
Professor Luizinho, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Aqueles
que estiverem de acordo permaneçam como se
acham.

Aprovada.
A matéria vai ao Senado Federal.
A SRA. JANDIRA FEGHALI - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Exa a

palavra.
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de 1943, passa a vigorar acrescida do seguinte dis- A SRA. JANDIRA FEGHALJ (Bloco/PCdoB -
positivo: RJ. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presi

dente, como Relatora do projeto na Comissão de Se
guridade Social e Família, quero registrar o importan
te passo que dá esta Casa ao aprovar o projeto de lei
da Deputada Fátima Pelaes, cujo substitutivo foi apro
vado por unanimidade na Comissão.

Inicialmente, a idéia da licença para a mãe ado
tante era polêmica, e o projeto original concedia a licen
ça para a adotante de criança com até 1 ano de idade.
Posteriormente, projeto do Governo previa licença ape
nas no caso da adoção de crianças de até 4 meses de
idade. Conseguimos mudar esse conceito, estabele
cendo que a licença-maternidade não se limita à neces
sidade de amamentação, mas também de adaptação
do novo membro à família e da família à nova realidade.
Isso ficou claro nas discussões havidas.

Apresentei substitutivo que concede a licença
para a mãe adotante de crianças de até 8 anos. A
adoção não acontece apenas nesse período de 4 me
ses a 1 ano - no caso de idades mais avançadas, a
adaptação pode ser até mais difícil.

Depois de muita polêmica na Comissão, estive
mos com o Ministro da Previdência e Assistência So
cial, Roberto Brant, e, após discussão razoavelmente
ampla, S.Exa , que tem uma filha adotiva, reconheceu
a necessidade de ampliação da abrangência do pro
jeto, com a concessão da licença para mães adotan
tes de crianças em idade mais avançada e o aumento
no período da licença.

Este substitutivo reflete a posição da Relatora e
da Comissão, além de ser fruto de acordo com o pró
prio Ministério da Previdência e Assistência Social,
que viabilizou a aprovação tranqüila do projeto pelo
Plenário desta Casa.

Parabenizo a Comissão de Seguridade Social e
Família, a Câmara dos Deputados e o Ministro da Previ
dência e Assistência Social. Demos um grande passo.
Mãe não é só a biológica, mas também aquela que cria.

Espero que o Senado Federal aprecie a matéria
com celeridade, para que a lei possa entrar em vigor
ainda neste ano.

Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Item 3.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 895-A, DE 2001

(Da Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional).
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cendo a competência do comitê sobre a eli
minação da discriminação racial para rece
ber e analisar denúncias de violações dos
direitos humanos cobertos na convenção;
tendo parecer da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, pela constitucionali
dade, juridicidade, técnica legislativa, e, no
mérito, pela aprovação, com emenda (Rela
tor: Sr. Reginaldo Germano).

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Não haven
do oradores inscritos, declaro encerrada a discussão.

VAI-SE PASSAR À VOTAÇÃO DA
MATÉRIA:

O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar a matéria.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Exa a
palavra.

O SR. WALTER PINHEIRO (pT - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de fazer um
breve encaminhamento.

Quanto à solicitação de declaração facultativa,
prevista no art. 14, é bom frisar que o Brasil é signatá
rio dessa Convenção desde 1966, apesar de até en
tão não ser seu depositário, o que permite denúncias
de crimes de violação de direitos humanos.

Depois da conferência da África do Sul, a apro
vação dessa matéria é ainda mais importante. A Câ
mara dos Deputados dá hoje uma contribuição decisi
va a essa causa. Espero que o Senado Federal apro
ve o projeto com a maior brevidade possível, para que
possamos ajustar nossa legislação ao que foi definido
na Conferência Mundial contra o Racismo. Esses dis
positivos nos permitirão abrir caminhos para banir cri
mes dessa natureza.

O Brasil reconhece a sua posição, o que é de
suma importância. Estiveram nessa luta diversas enti
dades, tanto do povo negro quanto das comunidades
indígenas; essas duas raças que têm experimentado
toda má sorte de violação dos direitos humanos.

Urge, portanto, que o Brasil se torne depositário
dessa Convenção.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Em votação
a Emenda adotada pela Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, com parecer pela aprovação.

Dê-se nova redação à ementa e ao parágrafo
único do art. 1°:

"Aprova solicitação de o Brasil fazer a
declaração facultativa, prevista no art. 14 da
Convenção Internacional sobre a Elimina
ção da Discriminação Racial para receber e
analisar denúncias de violação dos direitos
humanos cobretos na Convenção."

Art. 1° .
Parágrafo Único. Ficarão sujeitosà

aprovação do Congresso Nacional quais
quer atos que possam resultar em revisão
da referida Convenção, bem como, nos ter
mos do inciso I, do art. 49, da Constituição
Federal, quaisquer ajustes complementares
que acarretem encargos ou compromissos
gravosos ao patrimônio nacional."

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Aqueles
que forem pela aprovação da emenda permaneçam
como se acham.

AProvada.
O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Em votação

o Projeto de Decreto Legislativo n° 895, de 2001.
O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1° Fica aprovada a solicitação de fazer de

claração facultativa prevista no artigo 14 da Conven
ção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Fo
mas de Discriminação Racial, reconhecendo a com
petência do Comitê sobre a eliminação da Discrina
ção Racial para receber e anafísar denúncias de vio
lações dos direitos humanos cobertos na Convenção.

Parágrafo único. Ficam suje~os à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resul
tar em revisão da referida Convenção, bem com quais
quer ajustes complementares que, nos termos do inciso
Ido art. 49 da Const~uição 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 (Enio Bacci) - Aqueles
que forem pela aprovação do projeto permaneçam
como se acham.

Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Há sobre a

mesa e vou submeter a votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL

REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N" 895-8, DE 2001

Aprova solicitação de o Brasil fazer a
declaração facultativa prevista no artigo 14
da Convenção Internacional sobre a Elimi
nação de Todas as Formas de Discrimina
ção Racial, reconhecendo a competência
do Comitê Internacional para a Eliminação
da Discriminação Racial para receber e
analisar denúncias de violação dos direi
tos humanos cobertos na Convenção.

O Congresso Nacional decreta:



O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Em votação
a Emenda adotada pela Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, com parecer pela aprovação.

Dê-se ao parágrafo único do art. 1°do projeto a
seguinte redação:

"Art. 1° .
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Art. 1° Fica aprovada solicitação de fazer a decla- Parágrafo único. Ficam sujeitos à apro-
ração facultativa prevista no artigo 14 da Convenção vação do Congresso Nacional quaisquer atos
Inter~ci.on.al sc:bre a ~Iiminação de Todas as For~s que a~erem o referido texto bem como quais-
d~ Dlscnml~a.çao Racial, ~e~onh~cendo ~ cC?mpete~n- quer ajustes complementares que acarretem
cla ~o Comlte sobre a EI~mlnaça~ d~ Dlscru:nlna~ao encargos ou compromissos gravosos ao patri-
Racial para receber e analisar denuncias de vlolaçoes • .. . . .
dos direitos humanos cobertos na Convenção. monlo naclon~l, .n~s termos ,~IO InCISO I, do

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do art. 49 da ContltUlçao F~eral. .
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re- O SR. PRESIDEN!E (Emo Baccl) - Aqueles
sullar em revisão da referida Convenção, bem como, que forem pela aprovaçao da emenda permaneçam
nos termos do inciso I do Art. 49 da Constituição Fe- como se acham.
deral, quaisquer ajustes complementares que acarre- Aprovada.
tem encargos ou compromissos gravosos ao patrimô- O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Em votação
nio nacional. o Projeto de Decreto Legislativo nO 952, de 2001.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na O Congresso Nacional decreta:
data de sua publicação. Art. 1° Fica aprovado o texto dos Atos Finais da

Sala das Sessões, 4 de outubro de 2001. - Dep. conferência de Plenipotenciários-Adicional, Minneapo-
Professor Luizínho, Relator. lis 1998, que alteram a Constituição e Conveção da U11

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Aqueles . Parágrafo único: Ficarão sujeitos à aprovação
que forem pela aprovação da redação final permane- do Congresso Nacional quaisquer atos que alterem o
çam como se acham. referido texto, bem como quaisquer ajustes comple-

Aprovada. mentares que, nos termos do inciso I do Art. 49 da
A t" . S d F d I Constituição Federal, acarretem encargos ou com-

ma ena vai ao ena o. e era.. promissos gravosos ao patrimônio nacional.
O SR. PRESIDENTE (Emo Baccl) - Item 4. Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO data de sua publicação.
N° 952-A DE 2001 O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Aqueles

(Da Comissão de Relações Exteriores que forem pela aprovação do projeto permaneçam
e de Defesa Nacional) como se acham.

Aprovado.
Discussão: e~ tur~o único, do ~rojeto O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Há sobre a

de Decreto LegislatiVO n 952, de 200 ,que mesa e vou submeter a votos a seguinte
aprova o texto dos atos finais da Conferên- _
cia de Plenipotenciário-adicional, Minneapo- REDA~AO FINAL
lis, 1998, que alteram a Constituição e a REDAÇAO FINAL DO
Convenção da UIT; tendo pareceres das PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Comissões: de Ciência e Tecnologia, Comu- ~ 952-8, DE 2001
nicação e Informática, pela aprovação (Re- Aprova o texto dos Atos Finais da
lator: Sr. Silas Câmara); e de Constituição e Conferência de Plenipotenciários-Adicio-
Justiça e de Redação, pela constitucional i- nal, Minneapolis, 1998, que alteram a
dade, juridicidade e técnica legislativa, com Constituição e a Convenção da UIT.
emenda (Relator: Sr. Wílson Santos). O Congresso Nacional decreta:

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) _ Não A.rt. ~o Fica aprova~ .0. texto .d?S Atos. Finais ~a
havendo oradores inscritos declaro encerrada a Conferencia de Plenlpoten?~n.9s-Adlclonal, M~nneapohsl

d· - ' 1998, que alteram a ConstltUlçao ea Convençao da UIT
Iscussao. P . f ., F' '" - daragra o UnlCO. Icam sUjeitos a aprovaçao o

VAI-SE PASSAR À VOTAÇÃO DA Congresso Nacional quaisquer atos que alterem o re-
MATÉRIA: ferido texto, bem como quaisquer ajustes comple

mentares que acarretem encargos ou compromissos
gravosos ao patrimônio nacional, nos termos do inci
so I do art. 49 da Constituição Federal.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala das Sessões, 4 de outubro de 2001 . - De
putado Professor Luizinho, Relator



Portanto, Sr. Presidente, trago ao conhecimen
to da Casa fato que pode se tornar uma tragédia na
região sul de Mato Grosso.
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O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Aqueles zados, ou utilizados inadequadamente pela adminis-
que forem pela aprovação da redação final permane- tração federal" (Obras Inacabadas). (PRC nO 193/01)
çam como se acham. O SR. WElINTON FAGUNDES - Sr. Presiden-

Aprovada. te, peço a palavra pela ordem.
A matéria vai ao Senado Federal. O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V.Exa a
O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Apresenta- palavra.

ção de proposições. O SR. WELlNTON FAGUNDES (PL - MT. Pela
Os Senhores Deputados que tenham proposi- ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gos-

ções a apresentar queiram fazê-lo. taria de comentar o artigo "Um ato de violência inacei
tável", assinado pelas seguintes entidades ligadas à
comunicação na cidade de Rondonópolis: Jornal A
Tribuna, Jornal de Hoje, TV Cidade, TV Centro Améri
ca, TV Gazeta, Sindicato dos Jornalistas Profissiona
is de Mato Grosso, Rádio Clube e Rádio Tropical.

Os índios terenas estão fazendo uma manifesta
ção na minha cidade de Rondonópolis. Já bloquearam
BRs, causando mais de 30 quilômetros de congestio
namento, com conseqüências imprevisíveis. Já foram
presos nove profissionais de imprensa da cidade.

Sr. Presidente, peço a V.Exa que faça registrar
nos Anais desta Casa a matéria a que me refiro, da
qual lerei alguns trechos:

Há quase três anos, a imprensa de
Rondonópolis vem acompanhando a luta
dos índios Terena para conseguir uma terra
onde possam viver e garantir a sua sobrevi
vência. E a tarefa é inerente à profissão de
jornalista, que deve estar sempre atento às
manifestações sociais. (...)

O jornalista atua como um instrumento
de divulgação, mas em hipótese alguma
pode ser usado como instrumento de nego
ciação ou pressão em momentos de tensão
ou conflito. Os órgãos de comunicação não
admitem que seus jornalistas sejam trans
formados em moeda de troca política em
qualquer reivindicação social. (... )

Repudiamos, ainda, a morosidade dos
órgãos responsáveis pela questão, como a
FUNAI e o INCRA, que esperaram mais de
36 horas para tomar uma posição e iniciar
uma negociação com os índios.

Sem outra alternativa, e diante do des
caso desses órgãos, foram os próprios veí
culos de comunicação que tomaram a inicia
tiva de negociar a libertação dos reféns, o
que foi negado pelos índios.

Entendemos que a vida, a integridade fí
sica e o direito de exercer a profissão de joma
lista têm que ser garantidos a qualquer custo.

APRESENTAM PROPOSIçõES OS SRS:

4-10-01
PAULOGOLVÊA-Projetode Lei-Denomina "Ro

dovia Jornalista José Paschoal Baggio" o trecho da rodo
via BR-282, entre as cidades de Lages e São José do
Cerr~o, no Estado de Santa Catarina. (PL. n° 5.485/01)

RUBENS BUENO e RÉGIS CAVALCANTE 
Requerimento - Requer a prorrogação da CPI das
Obras Inacabadas, pelo prazo de 50 (cinqüenta dias).
(conferindo assinaturas)

MÁRIO ASSAD JÚNIOR - Requerimento de
Informação - Solicita informações ao Sr. Ministro de
Estado da Agricultura e do Abastecimento a respe~o

do Programa de Reordenamento das Exportações de
Café. (RIC nO 3.815/01)

MARCOS CINTRA e INOC~NCIO OLIVEIRA 
Requerimento de Sessão Solene - Requer a convo
cação de sessão solene da Câmara dos Deputados
para o dia 20 de novembro de 2001 , às 10 horas, com
o intuito de homenageara Fundação Getúlio Vargas.

WELLlNGTON DIAS - Requerimento de Infor
mação - Solicita informações ao Sr. Ministro de Esta
do da Justiça sobre convênios assinados com o Esta
do do Maranhão para reestruturar a segurança públi
ca. (RIC nO 3.816/01)

Requerimento de Informação - Solicita informa
ções ao Senhor Ministro de Estado da Integração Na
cional, a propósito da averiguação de denúncia de
venda de lotes no Distrito de Irrigação Tabuleiros lito
râneos. (RIC n° 3.817/01)

Requerimento de Informação - Solicita informa
ções ao Sr. Ministro de Estado da Fazenda a respe~o

do número de assaltos a agências da Caixa Econômi
ca Federal e casas lotéricas autorizadas a funcionar
pela mesma instituição. (RIC nO 3.818/01)

WALTER PINHEIRO - Requerimento de Infor
mação - Solicita informações ao Sr. Ministro das Co
municações, Pimenta da Veiga, sobre a Ouvidoria da
ANATEL. (RIC n° 3.819/01)

MIRO TEIXEIRA - Projeto de Resolução - Pror
roga o prazo de funcionamento da Comissão Parla
mentar de Inquérito destinada a " investigar as possí
veis irregularidades atentatórias aos princípios cons
titucionais da legalidade, da moralidade administrati
va e da economicidade nas obras iniciadas e não con
cluídas e os bens imÓveis que não estão sendo utili-



Outubro de 200 I DIÂRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-Feira 5 47921

IJm:âtode
~iolênciafnlle-ei.vel

. . Há quase três,anós. a itÓ
pr~nsa de ·Rondo;nóp~Ji~. vfi~~ o

acompánhahdo a ltibi dos ínrl.~~
os Ten~ha pata c~K~eguir tW\U
terra onde possam~er e gara"~
tir asuá sobreVi\'ênCia. E a taf~-

, fa é iherente à prrifiiC\ão ~ejCJri~'-:
lista, qU!? deve cstarsemp~a~-.

,tO.à5 Jl1~n1f~taÇ9Çts~cia~,.· '~ \
. Não cabe ad Jorl\absQ\.awOC4f

s~ ~~as n~an~cst8Çõe~ls.~ ~~'-
~ ~m~s 9~ ,ti.~o~ Ele deve ~P~g~
exercer o seu PaPei de divuJgar.b3
falos. sempre pautado lida ~~~- .
rencia e o respeito à vc~dadC':. ',
. O jornalista atua corno um

instrumento d~ diytJ;lga~,inas
h· Ó ":1 • 'Ld lnr.Lem .. lp tese wiNo,ll1a.po e, S....1 .

usado como instrumento de n~ ..
gociaçáQ ou pfCS8áo em:monicií
tos de tensão ou cobfltto: Os 6r~
gãos de comunicação não adü1i
tt~m que seus jornaUs~ s~jmn
transfonnados em inoeHa Uetto-

.ca política em qualquer reiviiJdi- '
. cação social.:' ,., ~

oDiante disso, é lncolltcbhrcl
que ;Jornalistas seJárri 6sa(ioS"
com6 reféns pelos~reh~'ComO' ~ I

ocorreu'liá alguns tí1?~ c, &eO 

rà, neste momento! qVaildo 'os
fn.dios voltam a bloquear mon\i..
as e a pressionar: at.itoridàdê~,
para a definiça-o de wliâ~ R<.:.

. I

1
"1, .. ,

... ~ ~a-n~9LJ~Q f1JI.) deviolênda
t I partid.b exatameute de um

. \ "b 'sodal. que tem rci:t!bido
am, AR cobctturet da illl.prensÍI.

, .,\ tO seqUetnro dos 9:pTofissio
naE"',da imp~D.Sâ.as.~im eomo o
de" . . IUc.rçJeladãn. CQu.~rií.1 li-se
cn\ . ato dt violência ulaa:itávei.·· .

. '" ~ . .
, Sim, r.u"nHC&tanlo·nos

· 91" " 'qu~c!r~o de ooer\fto OU
viO .-icia qU~firil-() livfa C):ercfLio
P~ sHlonãl~joru.alitr.a~ ~ja eleem, .' trta de ~~~stro. agressão
fi:dqi oU prei;Bão p8~cológicn,
. .~pudia~os•.ainda, íl ffinro-

·..~l~BItl~ d~s. Ólr~or. rcsJJons{~~is
Pill~~estão; {;OUiO a Fun~ c o
lnr.rà~·que esperaJi~m mais de 36
~~~sJJ~a tofuar Ullla pusiçáo e
lnJdflr uma tiegociaçãG (um QS
indi~'S'

. . ~ I .outna alternativa. la dian-
· te d . 4esc8.sodlffi.'S('~ t'ir8ãOSt {o
ram ~ próprios vcículo~de 00

m~~"~"ção.qu.e tlJ1liaram a inicl
~~~~eg~ â libeus;;iio d~s

"~tê~:' O qUé'·foi negado pelos
'm(Jllii; " .! .

· Itntendenws que a vida. a in-
tclrtibctde físIFa c o dit~ilo de
exêt~i'a prot18sl1(~ de jornalista
têrt\ 'fJ~e ser garlllntidos ~ qual-
'Cll'~.t 'fiisto. '

, ~ tI.



DIARIO ()A CÁMARA DOS DEPUTADOS47922 Sexta-Feira 5

o SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Esta Presi
dência informa que às 14 horas haverá sessão do
Congresso Nacional. Será concedida a palavra aos
Deputados que desejarem que seus pronunciamen
tos sejam considerados como lidos.

O SR. CARLlTO MERSS - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem VExa a
palavra.

O SR. CARLlTO MERSS (PT - SC. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e
Srs. Deputados, é com grande satisfação que ocupamos
a tribuna desta Casa parabenizando todos os microem
presários pelo transcurso do Dia da Microempresa, co
memorado no dia 5 de outubro, data em que foi sancio
nada a Lei n° 9.841 , legislação conhecida como Estatuto
da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.

Em um país que apresenta economia oscilante,
com grande carga tributária interna e um perigoso de
sequilíbrio na balança comercial, motivando chama
mentos desatinados da área econômica para o au"
mento das exportações, ainda existe, apesar do Go
verno, o silencioso e dedicado esforço de milhares de
pequenos empreendedores nacionais que acreditam
e investem na produção interna, gerando empregos
diretos e indiretos, representando uma grande parce
la dos impostos arrecadados e a dinamização de um
mercado consumidor que descentraliza a renda e
promove melhores condições de vida para o País.

Noventa e oito e meio por cento dos estabeleci
mentos empresariais são formados por microempre
sas e empresas de pequeno porte, o que na prática
se consolida como verdadeiro sustentáculo da econo
mia nacional, capacidade empreendedora dinâmica e
versátil que absorve crises externas e mantém nossa
economia em pé.

Lembramos, como advertência, que o microem
presário deve ter maior atenção por parte do Govemo.
A microempresa, ao invés de especular no mercado fi
nanceiro, investe todo o seu ganho na própria produ
ção, no capital de giro das empresas e em novos inves
timentos que mantenham e ampliem seus mercados.
Os direitos legais conquistados com o Estatuto da Mi
croempresa ainda não se concretizaram como dividen
dos de incentivo. Falta muito para uma efetiva desburo
cratização da legislação e para a desoneração tributá
ria sobre os pequenos e microempreendores.

Temos mu~o o que fazer para que a microempre
sa nacional seja de fato e de direito reconhecida como
alavanca para um novo modelo de desenvolvimento
econômico. Milhares de empresas informais e traba
lhadores autônomos não encontram incentivos para o
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registro de suas atividades pela ausência de mecanis
mos de crédito e de ampliação de mercados, inclusive
com a possibilidade de participação no mercado exter
no. Apesar dessas dificuldades, e por isso mesmo,
precisamos persistir nesta caminhada de afirmação da
microempresa como instrumento de desenvolvimento
social combinado com desenvolvimento econômico.

Como participante da Subcomissão da Micro
empresa, na Comissão de Economia, Indústria e Co
mércio, e da Frente Parlamentar em Defesa da Pe
quena e Microempresa, aproveito esta oportunidade
em que se comemora o 5 de outubro como um mo
mento de afirmação da importância nacional do mi
croempresário e também para exigir políticas públi
cas que facilitem o crédito, desburocratizem a legisla
ção e permitam que o País, com sua capacidade de
negócio e empreendedorismo, participe com sobera
nia e qualidade do mercado global.

Parabéns aos pequenos e microempresários
pelo transcurso do Dia da Microempresa.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Exaa
palavra.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB - RO. Pela
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sf!! e Srs. Deputados, na semana passada foi
comemorado o Dia Internacional do Idoso.

O Estado de Rondônia abriu as comemorações
da Semana do Idoso através da Secretaria Munícipal
de Ação Social, de Porto Velho, com uma série de ati
vidades, com o objetivo de mostrar aos idosos que a
terceira idade é um dos melhores momentos da vida
do ser humano.

Quando vejo que existem autoridades, ainda, que
se preocupam com os gravíssimos problemas da tercei
ra idade e usam das prerrogativas do cargo para mino
rá-los, já que, como se sabe, é impossível resolvê-los
sem solucionar as demais vertentes da crise social,
quando observo todo esse esforço, fico, nobres cole
gas, esperançoso. Renova-se em mim a convicção de
que o País há de se encontrar. E para isso cada um
deve fazer a sua parte, usando dos meios ao seu alcan
ce, sem esperar, postergar ou perder-se em críticas inú
teis. E deve fazê-lo até para servir de espelho, a fim de
que as demais instâncias, por sua vez, cumpram tam
bém a obrigação inalienável de servir ao povo.

A realidade vivida pelos idosos, em muitos ca
sos, é de privações, como falta de recursos para com
prar o remédio necessário, alimentar-se adequada
mente e até morar com dignidade.



O Desafio
A fazenda Garoá parece mesmo ser o cenário

ideal para despertar a criatividade de seu proprietário.
Além da escassez de chuvas, das altas taxas de eva
poração da água e da pobreza do solo - característi
cas do semi-árido local- a Garoá tem outros agravan
tes à produção. Uma cadeia de colinas, com encostas
muito escarpadas, margeia a propriedade e forma um
vale estreito, cortado por um pequeno riacho, seco na
maior parte do ano.

Padilha encarou esse desafio e, utilizando técni
cas inspiradas em seus conhecimentos de engenha
ria, chegou a soluções simples, que aproveitam os re
cursos da natureza em benefício da produção.

Os Barramentos e o Projeto Base Zero
O grande achado foi a construção de pequenas

barragens de pedra ao longo das grotas e riachos.
Durante a estação das chuvas, a função desses bar
ramentos é reduzir, ao mínimo possível, a velocidade
de escoamento das correntes de água.

Padilha explica que partiu de um princípio bási
co, que depois veio a denominar de projeto Base
Zero: "a organização do aproveitamento integrado e
máximo do conjunto das águas das chuvas, associa
das a todos os demais fenômenos químicos e biológi-

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL INSPIRA
PROJETO PARA MELHORAR PRODUTIVIDADE

NO SEMI-ÁRIDO.

Fazenda no interiorde Pernambuco é referência
para treinamento de assentados e agricultores famili
ares em técnicas que aproveitam recursos naturais.
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Seria bom se tivéssemos o condão de revolver Boa parte da vida do engenheiro mecânico José
todos os problemas de uma só vez. Infelizmente, os Artur Padilha, 57,principalmenteao longo dos últimos
Governos têm limitações orçamentárias, instituciona- 30 anos, tem sido dedicada a transformar a fazenda
is, legais, operacionais e até estratégicas, diante de Garoá, de sua propriedade, em um gigantesco laOO-
outras prioridades que se apresentam, mas estou ratório de experiências para melhorar a produtividade
convencido de que, se fizerem uma parte, já terão, no da pecuária e da agricultura no semi-árido nordestino.
mínimo, oferecido um alento importante. Aproveitando os recursos da própria caatinga e

É preciso, S~ e Srs. Deputados, dar continuida- do relevo, Padilha vem criando, adaptando e aplican-
de às campanhas de vacinação, baixando o limite etá- do, em sua propriedade - em Afogados da Ingazeira,
rio de 65 anos e estendendo a imunização a outras a 390 quilômetros de Recife -, técnicas alternativas
doenças, para os idosos. que, ao produzirem resultados expressivos acabaram

É preciso, também, sensibilizar a mídia, as enti- por atrair a atenção do Governo Federal.
dades comunitárias e o voluntariado; trabalhar junto à Recentemente, ele assinou um convênio com o
família; promover campanhas de esclarecimento, no Ministério Extraordinário de Política Fundiária
que se refere à importância da atividade física mode- (MEPF) para transformar a fazenda de 650 hectares
rada, aos males do tabagismo e do alcoolismo para a num centro de treinamento para assentados pelo
terceira idade; enfim, interagir junto a essas pessoas Instituto Nacional de Golonização e Reforma Agrária
que já viveram tantas experiências na vida e que, com (lNGRA). A propriedade tem área equivalente a um
isso, sempre nos ensinam a viver melhor. assentamento que abrigue 15 famílias.

Quero registrar, nesta ocasião, a minha admiração Numa primeira etapa, serão treinados 600 agri-
pelos idosos do nosso Brasil, pela incessante luta de so- cultores de 300 assentamentos de Minas Gerais, Ba-
brevivência diante de tantas dificuldades. Mas sou otimis- hia, Alagoas, Paraíba, Ceará e Pernambuco. liA idéia
ta e quero crer que a sociedade dará cada vez mais é que esses assentamentos integrem uma rede de
oportunidades aos idosos, respeitará cada vez mais, multiplicadores das tecnologias desenvolvidas na fa-
com gestos de compreensão e carinho, essas pessoas zenda Garoá", explica Padilha.

tão especiais que fazem parte da terceira idade.

Sr. Presidente, solicito que meu pronunciamen
to seja divulgado no programa A Voz do Brasil.

Muito obrigado.

O SR. FERNANDO FERRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V.Exa a
palavra.

O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, venho
à tribuna apresentar publicação sobre trabalhos de
senvolvidos pelo engenheiro José Padilha, que tem
recuperado microbacias no semi-árido.

Trata-se de experiência interessantíssima, que
recompõe a flora e a fauna do semi-árido, utilizando
técnicas de convivência com a seca e criando expec
tativas de produção econômica para uma região que
historicamente é assolada pelo fenômeno da seca.



47924 Sexta-Feira 5 mARIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 200 I

cos que elas desencadeiam ao se precipitarem, esco
arem, transpirarem e evaporarem."

Mas não foi sem percalços que o engenheiro
chegou ao projeto ideal dos barramentos. A primeira
tentativa para juntar água foi construir barragens re
tas e de cimento no curso do riacho temporário que
passa pelas suas terras. Além de caro, esse modelo
não resistiu às primeiras enxurradas. Com a pressão
e o peso da água e da terra que ficavam represadas
as contenções rachavam.

Depois de muitos anos "quebrando a cabeça",
Padilha resolveu adotar o modelo de arcos romanos
deitados e construir os barramentos somente de pe
dras secas, sem utilizar argamassas. As pedras, dis
postas inteligentemente, formam o corpo das obras,
dispensando a escavação para fundações estrutura
is. Detalhe importante: o lado convexo do arco roma
no deitado deve estar voltado para a nascente do cur
so d'água, pois com a compressão das enxurradas as
pedras se unem cada vez mais, dispensado manuten
ção constante, salvo um pequeno ajuste após a pri
meira enxurrada. O projeto foi um sucesso.

Como primeiro efeito das chuvas, constatou-se
que uma parte dos minerais e materiais orgânicos di
luídos ou transportados pelas águas, indo de encon
tro aos barramentos, acabava por vedar gradualmen
te as pequenas fendas entre as pedras. Simultanea
mente, os materiais trazidos nas enxurradas são de
cantados, assoreados e sedimentados em camadas,
devido à perda de energia ocasionada pela horizonta
lidade do trajeto das águas.

Num segundo momento, os barramentos provo
cam a recuperação do solo, que acaba por preencher
as calhas dos rios e riachos temporários, anteriormen
te erodidas. Como conseqüência, produzem, ainda, a
regularização da superfície e o surgimento de novas
áreas para pastagem ou plantações. Formam-se, as
sim, manchas de solo umidificadas e fertilizadas 
mesmo em longos períodos de estiagem - provocando
a regeneração da biodiversidade, "esta é a faceta prin
cipal do projeto Base Zero, revela Padilha.

A prática vem demonstrando que a obtenção
dos primeiros resultados pode acontecerem curtos
prazos de tempo.

A Rede de Abastecimento de Agua

Na busca de soluções práticas para melhorar a
produtividade de sua fazenda, a engenhosidade de
Padilha não parou por aí. Cavando cacimbas, des-

cobriu pequenas fontes dágua nos pontos mais al
tos de suas terras e - utilizando apenas a força da
gravidade - implementou uma rede de abastecimen
to. Dessa forma, conseguiu levar água a cerca de
50 pontos diferentes, principalmente para matar a
sede dos animais.

Essa rede de abastecimento de água funciona
de maneira bastante simples: a fonte primária é ligada
a diversos reservatórios intermediários - ou castelos,
como denomina Padilha. Esses, por sua vez, forne
cem água para bebedouros espalhados estrategica
mente pela fazenda.

As microbacias e a gestão racional das águas

O engenheiro pernambucano Artur José Padi
lha explica que o projeto Base Zero trata-se, em últi
ma instância, de um esquema que visa a gestão óti
ma dos recursos hídricos de uma microbacia hidro
gráfica. No caso da fazenda Caroá, 450 dos 650
hectares da propriedade pertencem à mesma micro
bacia hidrográfica, chamada Carapuças.

A partir da gestão racional das águas de cada mi
crobacia hidrográfica, a tecnologia, denominada Base
Zero, organiza o desenvolvimento rural sustentado
com base na otimização do aproveitamento produtivo
dos outros elementos, fatores e fenômenos naturais.

Rapidez e Baixo Custo

A simplicidade e praticidade das inovações ex
perimentadas na fazenda Caroá fazem delas mode
los que podem ser adotados e adaptados em diver
sos locais ou situações. Os barramentos, por exem
plo, têm processo de construção rápida e a baixíssi
mo custo, quase todo demandando apenas despe
sas de mão-de-obra.

A construção de uma pequena barragem (cerca
três metros de extensão e um metro de altura) custa
aproximadamente R$100. Os gastos limitam-se ao
pagamento de mão-de-obra, já que o material usado
são apenas as pedras encontradas com facilidade na
região semi-árida do Nordeste.

Os conjuntos de barramentos sucessivos provo
cam o surgimento de afloramentos de água espaça
dos, permitindo a construção de rede de abasteci
mento.

Como a rede de abastecimento de água não de
pende da utilização de bombas elétricas, o custo de
implantação é mínimo, limitando-se a aquisição de tu
bos, válvulas e registros. de custos modestos. Para os
reservatórios e bebedouros, aproveita-se as pedras
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do local e um mínimo de materiais de construção. vação em segundo turno do Código de Ética, esta
Cada bebedouro custa, assim, cerca de RS20. Casa cumpre parcialmente o que foi determinado
Oa'sis no S rt- pelo seu Presidente: a criação de pacote ético que

e ao .. . d d .
Os agricultores que participaram do primeiro permita a socle a e dar maior credibilidade à Câma-

. . . ra dos Deputados.
treinamento para tornarem-se multiplicadores das . . . .
tecnologias desenvolvidas na fazenda Caroá, em . N? ~ntant~ o pacote etlco tramita de maneira
agosto de 1999, aprovaram as idéias do engenheiro mUito tlmlda. ~çoes d~v~~ ser apresentadas aos Pa-
para enfrentar os problemas da produção em regiões ~eres Executlv~ e J~dlcl~n~ e a todos os setores qu~
de caatinga. Manoel Gomes da Silva, assentado do lidam com .0 d~nhel~o publico. Dev~ .haver ressarcl-
Incra, emocionou-se com o que viu: "É fantástico ver ment.o do dlnhelr~ publico roubado. E ISSO que o povo
que com idéias simples podemos transformar nossa considera como etlca.
dura realidade." Manoel garante que vai sensibilizar Nesse sentido, solicito aos Líderes da Casa -
os demais agricultores do assentamento Caldeirões, solicitação também do Presidente Aécio Neves - que
no Município de IguaracilPE, para adotarem os siste- observem com atenção meu requerimento, no senti-
mas implantados por Padilha. do de estabelecer-se grupo de trabalho junto aos Po-

Na fazenda Caroá um sistema de 100 barra- deres Legislativo, Judiciário e Executivo e ao Ministé-
gens (com tamanhos qu~ variam de 2,5 a 30 metros ri~ Público, .a fim de permi~ir modern!zações e a~iliz~-
de extensão e de 0,5 a 4 metros de altura) e a rede de çoe~ d~s leiS, para que haja ~essarclmento do dlnhel-
abastecimento de água transformaram a propriedade ro publico roubado deste Pais.
em um oásis no meio do desolado sertão nordestino. São essas palavras que gostaria de registrar

Enquanto os vizinhos sofrem com as conse- neste dia, Sr. Presidente.
qüências da seca, Padilha continua produzindo, por Solicito a V.Ex

a
que meu pronunciamento seja

meio de pecuária, apicultura, modesta fruticultura e divulgado pelos meios de comunicação da Casa,
pequena agricultura, em seus 650 hectares. "Essa é para que o povo entenda que estamos exigindo a in-
uma solução muito boa para os pequenos proprietári- c1usão, no pacote ético, do ressarcimento do dinheiro
os enfrentarem a seca", aposta. público desviado.

Projeto Base Zero integra a Agenda Brasileira O SR. PR~SIDENTE (Enio Bacci) - A Mesa re-
Devido a sua importância, o projeto Base Zero cebe o_pronunciamento de V.Ex

a
e autoriza a sua di-

f ., I'd A d 21 B .,.. . vulgaçao.
OI Inc UI o na gen a rasl eira, na area de AgTl- .
cultura Sustentável. A Agenda 21 é um documento re- O 5R. DR. HELENO - Sr. Presidente, peço a
digido a partir de um convênio entre o Programa das palavra pela ordem.
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e o O SA. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V.Exa a
Ministério do Meio Ambiente que pretende apontar os palavra.
possíveis caminhos frente aos desafios da agricultura O SR. DA. HELENO (PSDB - RJ. Pela ordem.
para o próximo século. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sf'!

Segundo o documento, "a idéia de uma agricul- e Srs. Deputados, ocupo esta tribuna para elogiar a
tura sustentável revela, antes de tudo, a crescente in- excelente reportagem publicada no jornal O Dia, de
satisfação com o status quo da agricultura moderna. 30 de setembro de 2001, sob o título "Santo Transpor-
Indica o desejo social de práticas que, simultanea- te". Seus autores, sob a supervisão de Ernesto Carri-
mente, conservem os recursos naturais e forneçam ço, abordam com bastante propriedade as mudanças
produtos mais saudáveis, sem comprometer os níveis havidas no rendimento do ensino de diversos alunos
tecnológicos já alcançados de segurança alimentar. do Estado do Rio de Janeiro, especialmente na zona
Resulta de emergentes pressões sociais por uma rural e circunvizinhanças, após implementação do
agricultura que não prejudique o meio ambiente e a Programa Transporte Escolar, do Governo do Presi-
saúde." dente Fernando Henrique Cardoso.

O 5A. DA. HÉLIO - Sr. Presidente, peço a pala- Permita-me, a seguir, transcrever alguns tre-
vra pela ordem. chos dessa excelente matéria:

O SA. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V.Exa a Em várias comunidades rurais do inte-
palavra. rior do Estado do Rio de Janeiro, crianças

O 5A. DA. HÉLIO (Bloco/PDT - SP Pela ordem. não faltam às aulas, não repetem de ano e
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, com a apro- se alimentam muito bem. O caminho da
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roça tem sido também o da educação, gra
ças aos investimentos que os Governos Mu
nicipais vêm fazendo para manter milhares
de alunos estudando, garantindo o transpor
te escolar, o que faz a grande diferença.

Como se observa, o sucesso alcançado pelo
Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso,
com supervisão direta do Ministro Paulo Renato Sou
za, não se limita apenas ao transporte escolar.

A Profa. Roberta Fontes, de 20 anos, que lecio
na na Escola Municipal Anamélia Polastri, localizada
na Fazenda Polastri, a quase 10 quilômetros do cen
tro de Quatis, na parte sul do Estado do Rio de Janei
ro, assim se expressou: "Com transporte e merenda
de boa qualidade as notas melhoraram consideravel
mente. Além disso, raramente alguém falta às aulas".

Em toda zona rural fluminense, tanto no norte
como no sul, os alunos têm tido excelente desempe
nho escolar. A evasão escolar não chega a 2% e a as
siduidade nunca é aquém de 85%, diz a reportagem.

Outro dado que não poderíamos deixar de men
cionar é a sensível redução do trabalho infantil verifica
da nessa região, por conta do Programa Bolsa Escola,
do Governo Federal, que paga 15 reais para cada cri
ança mantida com freqüência nas salas de aula. Não
fosse esse incentivo, colocado à disposição das Prefei
turas Municipais pelo Governo Federal, muitas crian
ças não teriam condições de freqüentar as aulas.

O santo transporte escolar também atingiu o ter
ceiro grau. Isso já ocorre em algumas cidades locali
zadas no noroeste fluminense, onde algumas Secre
tarias Municipais de Educação resolveram contribuir
com os alunos que fazem seus cursos superiores em
cidades vizinhas, transportando-os gratuitamente.

Todos esses fatos que estou trazendo ao conhe
cimento da Casa integram essa excelente reporta
gem, que pecou apenas em não destacar que os re
cursos para o santo transporte escolar são oriundos
do Governo Federal, só se referindo a ele por ocasião
do Programa Bolsa Escola. Por essa razão não pode
ria deixar de fazer esta ressalva.

Parabéns ao jornal O Dia! Parabéns, Ministro
Paulo Renato Souza, que sob a orientação do Gover
no do Presidente Fernando Henrique Cardoso come
ça a colher os primeiros frutos no setor educacional,
comprovando mais uma vez que a terra é de fato mui
to fértil e, em se plantando, tudo dá.

Aproveito a oportunidade para também parabe
nizar o general Alberto Mendes Cardoso pelo plano
de prevenção à violência. Na segunda-feira farei pro-

nunciamento sobre o resultado de sua iniciativa para
o Brasil.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.

O SR. SALOMÃO GURGEL - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V.Exa a
palavra.

O SR. SALOMÃO GURGEL (Bloco/PDT - RN.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
registro a visita, a convite desta Casa, da delegação
da DUMA Estatal russa, sob a Presidência do 10
Vice-Presidente, Sr. Deputado Vladimir Aleksandro
vitch Averchenko.

Sendo um dos coordenadores do Grupo Parla
mentar Brasil-Rússia, tive a satisfação de receber a
delegação, para que possamos elevar a novo pata
mar as relações entre os dois países, o que é de gran
de importância neste momento não só para a consoli
dação da paz, mas para o desenvolvimento das rela
ções bilaterais de comércio, cultura e meio ambiente.

Dou as boas-vindas aos Parlamentares russos.
Espero que daqui para frente seja estabelecida nova
etapa no desenvolvimento das relações entre o Brasil
ea Rússia.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - A Mesa re
cebe o registro de V.Exa e autoriza a divulgação do
mesmo.

O SR. ORLANDO FANTAZZINI - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Exa a
palavra.

O SR. ORLANDO FANTAZZINI (PT - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, co
munico à Casa representação contra o Ministério PÚ
blico da cidade de Guarulhos, em razão de quatorze
adolescentes se encontrarem encarcerados no 10

Distrito Policial daquela cidade. A ação é da Comis
são de Direitos Humanos da Casa, em razão da de
núncia do Presidente da Comissão de Direitos Huma
nos da Câmara Municipal de Guarulhos.

Espero que o Ministério Público pratique ação
imediata, porque os adolescentes se encontram
numa cela, alguns há mais de quarenta dias, sem di
reito a banho de sol e a visitas, nas piores condições
possíveis.

O problema da FEBEM em São Paulo é gravís
simo, entretanto, não podemos consentir que os ado
lescentes sejam destratados e que o Estatuto da Crí
ança e do Adolescente não seja observado.
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O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - A Mesa re- em nossa sociedade ocidental. Basta um breve olhar
cebe o registro de V.EJ<' e autoriza a divulgação do sobre as causas e conseqüências do conflito no Ori-
mesmo. ente Médio, redimensionadas com o tradicional apo-

O SR. REINALDO GRIPP - Sr. Presidente, io dos Estados Unidos à causa de Israel, com todo o
peço a palavra pela ordem. seu poderio econômico e bélico. Basta uma análise,

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V.Exa a ainda que superficial, sobre os resultados da hege-
palavra. monia do grupo de países ricos liderados pelos Esta-

O SR. REINALDO GRIPP (Bloco/PL - RJ. Pela dos Unidos, que sufoca a frágil economia de nações
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi- que têm sucumbido aos gigantes. É mais fácil, en-
dente, S~ e Srs. Parlamentares, unimo-nos à preocu- tão, entender as razões que motivam esses homens
pação, já manifestada por outros Parlamentares, que a tais atitudes.
vem assolando o mundo a respeito dos atentados ter-
roristas contra os Estados Unidos no dia 11 de setem_ Mas só a fé irracional é capaz de jogar irmãos
bro passado. contra irmãos. E, paradoxalmente, é esse o risco que

corremos no momento.
Preocupa-nos de fato não só a ousadia dos ata-

ques' mas também a inteligência com que foram en- Esta Casa já está atenta e vem discutindo, desde
gendrados, e principalmente a fragilidade do nosso o atentado, não apenas a posição do Brasil perante o
espaço aéreo, e o papel do Brasil nesse conflito. conflito atual, mas também medidas preventivas para

Durante algumas horas, naquele dia, a humani- não se ver vítima do terror, mais do que já o são os paí-
dade parou, estarrecida, questionando-se sobre o ses de economia fragilizada e que vêm sofrendo os
que acontecia, sem acreditar na medonha face fria da efeitos, nos últimos dias, do desequilíbrio numa econo-
realidade, transmitida via satélite, ao vivo, para todo o mia globalizada. Temas como a segurança nos aero-
mundo. portos, vigilância do espaço aéreo, entre outros, são

Nem bem o Brasil tinha-se recuperado dos mo- objeto de preocupação principalmente dos membros
mentos de horror vividos pela família do empresário da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Na-
Sílvio Santos, e, de repente, estávamos todos nova- cional. O que preocupa a população, porém - e temos
mente em frente à televisão, dessa vez para acompa- recebido diversas manifestações nesse sentido - é a
nharmos, em tempo real, um dos acontecimentos participação do Brasil nesse conflito. Cabe, pois, uma
mais graves da história do homem moderno. avaliação do papel do Brasil neste momento.

Num ato de extrema inteligência e ousadia, a A reação norte-americana é a que todos nós po-
ponto de tornar suas ações públicas, simultaneamen- deríamos prever. Além de perder milhares de vidas, o
te, para vários países, o terror atingiu o coração do povo dos Estados Unidos tem seu orgulho ferido e
maior centro econômico do mundo. Conseguiu mais seus credos patrióticos, tão ferrenhamente defendi-
do que isso: atingiu todas as sociedades democráti- dos, atacados da forma mais vil. Entretanto, quando
cas e, ao ferir os princípios da liberdade, fez rugir de ameaçam revidar os autores dos ataques terroristas
todos os cantos da Terra um forte brado contra o ter- com uma guerra sem precedentes, abrem caminho
rorismo. do qual dificilmente conseguiremos voltar.

É imperioso responder às indagações que ainda Vivemos um momento muito delicado. E o Bra-
ecoam dos escombros do World Trade Center, em si', por sua posição tradicionalmente pacífica e de
Nova Iorque, e do Pentágono, em Washington. Por atuação através da diplomacia brasileira, deve medir
quê? Para quê? Quais são as saídas? Acredito que sua participação.
são as respostas a essas questões que vão sedimen- É preciso combater o terror. Mas não podemos
tar o melhor caminho para que os atentados sejam compactuar com uma caçada irrefletida, uma guerra
eficazmente combatidos, pois apontarão as melhores fratricida, que pode atingir inocentes e numa escala
soluções para problemas que afligem os povos há jamais vista na história da humanidade.

muito tempo. A preservação da dignidade da pessoa humana
Não é preciso muito exercício intelectual para e a certeza no respeito dos preceitos e garantias fun-

compreender as razões que levam milhares de jo- damentais poderão gerar um mundo mais justo, mais
vens muçulmanos a um sacrifício sem explicações correto, mais digno e mais humano. Valores esqueci-



VI- ENCERRAMENTO

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

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci)

COMPARECEM MAIS OS SRS:
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dos, de fraternidade, igualdade e lealdade, tor- reito, de dizermos ao Presidente e ao Relator da Co-
nar-se-ão molas propulsoras de novas gerações. missão que o Estado tal tem direito a quinze ou vinte
Mas, somente se as causas do 11 de setembro pas- emendas, que seja fixado que cada Unidade da Fe-
sado forem revistas e, na medida do possível, em deração terá direito a vinte emendas.
tempo hábil, exterminadas. Isso não prejudica as pequenas nem as grandes

Não há causa sem efeito. bancadas, porque o valor a ser distribuído aos Esta-
Nenhuma sociedade será de fato igualitária se o dos vai depender da economia de cada um e não do

clamor por justiça não passar de um grito surdo por tamanho de suas bancadas.
vingança. Portanto, Sr. Presidente, informo à Casa que

O SR. GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, vou apresentar essa emenda ao art. 25 da resolução
peço a palavra pela ordem. do Congresso Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V.Exa a O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Nobre De-
palavra. putado Serafim Venzon, esta Presidência recebe a

O SR. GILMAR MACHADO (PT - MG. Pela or- emenda de V.Ex
a

, a qual será encaminhada à Mesa
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gosta- do Congresso Nacional com o respectivo número de
ria de registrar a 2a Marcha Nacional em Defesa e assinaturas, na sessão que deve se iniciar daqui a

Promoção da Educação Pública brasileira, ocorrida pouco.
ontem. Parabenizo a CNTE, a ANDES, a FASUBRA e O SR. HÉLIO COSTA - Sr. Presidente, peço a
as entidades ligadas à área da educação pela marcha palavra pela ordem.
pacífica e, acima de tudo, pelo grande movimento em O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V.Exa a
defesa da valorização e da qualidade do ensino no palavra.
País. O SR. HÉLIO COSTA (PMDB - MG. Pela or-

Infelizmente, alguns órgãos só divulgaram os in- demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
cidentes ocorridos, mas a marcha foi muito maior do fazer um apelo aos Srs. Parlamentares no sentido de
que isso. que não participem de pesquisa de opinião que está

Esse é o registro que faço. sendo conduzida nesta Casa por um grande instituto
O SR. SERAFIM VENZON _ Sr. Presidente, de pesquisa nacional, uma vez que ela é dirigida e

peço a palavra pela ordem. não vai ter resultado prático algum.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) _ Tem v.Exa a A pesquisa pergunta aos Deputados do PMDB
palavra. se acham correta a coligação do PMDB com os parti-

o SR. SERAFIM VENZON (Bloco/PDT _ SC. dos da base do Governo, mas não pergunta se o
PMDB deve ou não fazer alianças, o que é errado.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
quero informar que vou apresentar a esta Casa pro- Em segundo lugar, apresenta uma lista de can-
posição relativa à resolução do Congresso Nacional didatos a Presidente da República que não inclui o
que trata do número de emendas de bancada por nome do possível candidato do nosso partido, o Go-
Estado. vernador Itamar Franco.

É evidente que se trata de uma pesquisa de-
Como é sabido por todos nós, cada Parlamentar monstrativa que vai contra a posição do Governador

tem direito a vinte emendas individuais e cada banca- Itamar Franco que, no dia 20 de setembro, confirmou
da estadual a quinze emendas. Portanto, cada Estado sua candidatura às prévias do partido e, sem dúvida
encaixaria suas prioridades nas quinze emendas. alguma, será o nosso candidato a Presidente da Re-

A Mesa do Congresso Nacional está elaborando pública nas próximas eleições.
projeto de resolução para passar de quinze para vinte
emendas, mas isso dependeria do número de Parla
mentares de cada Estado.

A emenda que vou apresentar propõe o seguin
te: em vez de discutirmos, durante a apreciação do
Orçamento, a quantas emendas cada Estado tem di-
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Partido Bloco
PARÁ

Giovanni Queiroz PDT PDT/PPS

Presentes de Pará : 1

RONDONIA

Expedito Júnior PSDB

Presentes de Rondonia :1

TOCANTINS

Antônio Jorge PTS
Freire Júnior PMDB

Presentes de Tocantins : 2

MARANHÃO

José Antonio Almeida PSB PSB/PCDOB

Presentes de Maranhão : 1

CEARÁ

Adolfo Marinho PSDB
Vicente Arruda PSDB

Presentes de Ceará :2

RIO GRANDE DO NORTE

Ana Catarina PMOB
Carlos Alberto Rosado PFL PFUPST
Iberê Ferreira PTS

Presentes de Rio Grande do Norte : 3

PERNAMBUCO

Wolney Queiroz PDT PDT/PPS

Presentes de Pernambuco :1

ALAGOAS

Augusto Farias PPB

Presentes de Alagoas :1
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Partido Bloco
BAHIA

Benito Gama PMDB
Félix Mendonça PTB
Jaime Fernandes PFL PFUPST
João Almeida PSDB

Presentes de Bahia : 4

MINAS GERAIS

Bonifácio de Andrada PSDB
Carlos Mosconi PSDB
Hélio Costa PMDB
Jaime Martins PFL PFUPST
João Magalhães PMDB
Márcio Reinaldo Moreira PPB
Paulo Delgado PT
Romel Anizio PPB
Virgllio Guimarães PT

Presentes de Minas Gerais :9

EspíRITO SANTO

Rita Camata PMDB

Presentes de Espírito santo :1

RIO DE JANEIRO

Dr. Heleno PSDB
Fernando Gabeira PT
Fernando Gonçalves PTB
Jandira Feghali PCdoB PSB/PCDOB
Jorge Bittar PT
Laura Carneiro PFL PFUPST
Mattos Nascimento PST PFUPST
Milton Temer PT
Reinaldo Gripp PL PL/PSL
Vivaldo Barbosa PDT PDT/PPS

Presentes de Rio de Janeiro :10

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB
Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCDOB
Angela Guadagnin PT
Arnaldo Madeira PSDB
Celso Russomanno PPB
Duilio Pisaneschi PTB
João Eduardo Dado PMDB
José Dirceu PT
Marcos Cintra PFL PFUPST
Milton Monti PMDB
Moreira Ferreira PFL PFUPST

Presentes de São Paulo : 11

DISTRITO FEDERAL

Agnelo Queiroz PCdoB PSB1PCDOB
Paulo Octávio PFL PFLlPST

Presentes de Distrito Federal :2
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Partido Bloco
GOIÁS

Norberto Teixeira PMDB

Presentes de Goiãs : 1

MATO GROSSO DO SUL

João Grandão PT
Manoel Vitório PT

Presentes de Mato Grosso do Sul :2

PARANÁ

Affonso Camargo PSOB
Dílceu Sperafico PPB

Presentes de Paraná :2

SANTA CATARINA

Carlito Merss PT
Serafim Venzon POT POT/PPS

Presentes de Santa Catarina :2

RIO GRANDE DO SUL

Clovis IIgenfritz PT
Fioravante PT
Telmo Kirst PPB

Presentes de Rio Grande do Sul :3

DEIXAM DE COMPARECER OS
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Partido Bloco
RORAIMA

Airton Cascavel PPS PDT/PPS

Alceste Almeida PMDB

Almir Sá PPB

Francisco Rodrigues PFL PFUPST

Luis Barbosa PFL PFUPST

Total de Ausentes: 5

AMAPÁ

Antonio Feijão PSDB

Badu Picanço PL PLlPSL

Dr. Benedito Dias PPB

Evandro Milhomen PSB PSB/PCDOB

Fátima Pelaes PSDB

Total de Ausentes: 5

PARÁ

Babá PT

Elcione Barbalho PMDB

José Priante PMDB

Josué Bengtson PTa

Nicias Ribeiro PSDB

Socorro Gomes pedoB PSB/PCDOa

Total de Ausentes: 6
AMAZONAS

Arthur Virgílio PSDa

Átila Lins PFL PFLlPST

Euler Ribeiro PFL PFLlPST

Francisco Garcia PFL PFLlPST

Luiz Fernando PPB

Pauderney Avelino PFL PFUPST

Sílas Câmara PTa

Total de Ausentes: 7
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RONDONIA

Agnaldo Muniz

Eurípedes Miranda

Marinha Raupp

Nilton Capixaba

Oscar Andrade

Total de Ausentes: 5
ACRE

João Tota

José Aleksandro

Marcos Afonso

Sérgio Barros

Total de Ausentes: 4
TOCANTINS

Darci Coelho

Igor Avelino

Pastor Amarildo

Total de Ausentes: 3
MARANHÃO

Cesar Bandeira

Mauro Fecury

Paulo Marinho

Pedro Novais

Roberto Rocha

Sebastião Madeira

Total de Ausentes: 6
CEARÁ

Almeida de Jesus

Arnon Bezerra

Chiquinho Feitosa

Inácio Arruda

Marcelo Teixeira

Nelson Otoch

Pimentel Gomes

Pinheiro Landim

Roberto Pessoa

Rommel Feij6

Sérgio Novais

Total de Ausentes: 11
PIAul

Átila Lira

Ciro Nogueira

Heráclito Fortes

Marcelo Castro

Paes Landim

Total de Ausentes: 5

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Partido

PPS

POT

PMDB

PTB

PL

PPB

PSL

PT

PSDB

PFL

PMDB

PPB

PFL

PFL

PFL

PMDB

PSDB

PSOB

PL

PSOB

PSOB

pedoB

PMOB

PSDB

PPS

PMDB

PFL

PSDB

PSB

PSDB

PFL

PFL

PMDB

PFL
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Bloco

POT/PPS

POT/PPS

PL/PSL

PLlPSL

PFUPST

PFUPST

PFUPST

PFUPST

PL/PSL

PSB/PCDOB

PDT/PPS

PFUPST

PSB/PCDOB

PFUPST

PFLlPST

PFUPST
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RIO GRANDE DO NORTE

Laíre Rosado

Total de Ausentes: 1
PARAiBA

Adauto Pereira

Efraim Morais

Enivaldo Ribeiro

Inaldo Leitêo

Marcondes Gadelha

Total de Ausentes: 5
PERNAMBUCO

Armando Monteiro

Carlos Batata

Eduardo Campos

Inocêncio Oliveira

Joaquim Francisco

José Chaves

José Mendonça Bezerra

José Múcio Monteiro

Luiz Piauhylino

Marcos de Jesus

Maurilio Ferreira Lima

Osvaldo Coelho

Pedro Corrêa

Ricardo Fiuza

Total de Ausentes: 14

ALAGOAS

Divaldo Suruagy

Helenildo Ribeiro

José Thomaz NonO

Luiz Dantas

Total de Ausentes: 4
SERGIPE

Cleonâncio Fonseca

Pedro Valadares

Sérgio Reis

Tânia Soares

Total de Ausentes: 4

mARIO DA CÂMAR..A. DOS DEPUTADOS

Partido

PMDB

PFL

PFL

PPB

PSDB

PFL

PMDB

PSDB

PSB

PFL

PFL

PMDB

PFL

PSDB

PSDB

PL

PMDB

PFL

PPB

PPB

PST

PSDB

PFL

PTB

PPB

PSB

PTB

pedoB
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Bloco

PFLlPST

PFLlPST

PFLlPST

PSB/PCDOB

PFUPST

PFUPST

PFUPST

PUPSL

PFLlPST

PFLlPST

PFUPST

PSB/PCDOB

PSB/PCDOB
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Partido Bloco

BAHIA

Eujácio Simões PL PUPSL

Francistônio Pinto PFL PFUPST

Geddel Vieira Lima PMDB

Haroldo Lima PCdoS PSB/PCOOB

José Lourenço PMDB

Leur Lomanto PMDB

Luiz Alberto PT

Nelson Pellegrino PT

Pedro lrujo PFL PFUPST

RoJand Lavigne PMDB

Total de Ausentes: 10

MINAS GERAIS

Edmar Moreira PPB

Fernando Oiniz PMDB

Glycon Terra Pinto PMDB

Joao Magno PT

Lael Varella PFL PFUPST

Maria do Carmo Lara PT

Maria Lúcia PMOB

Mauro Lopes PMDB

Nílmário Miranda PT

Rafael Guerra PSOB

Saraiva Felipe PMDB

Saulo Coelho PSOB

Vittorio Medioli PSOB

Walfrido Mares Guia PTS

Zezá Perrella PFL PFUPST

Total de Ausentes: 15
EspíRITO SANTO

Rose de Freitas PSDS

Total de Ausentes: 1
RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PSDB

Carlos Santana PT

Camélia Ribeiro PL PUPSL

Dino Fernandes PPB

Eber Silva PST PFUPST

lédio Rosa PFL PFUPST
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RIO DE JANEIRO
Itamar Serpa

Jorge Wilson

José Carlos Coutinho

José Egydio

Luisinho

Luiz Sérgio

Roberto Jefferson

Total de Ausentes: 13

SÃO PAULO

A1oizio Mercadante

Antonio Kandir

Ary Kara

De Velasco

Delfim Netto

Iara Bernardi

José Anlbal

Lamartine Posella

Luiz Eduardo Greenhalgh

Marcelo Barbieri

Medeiros

Michel Temer

Nelson Marquezelli

Neuton Lima

Paulo lima

Robson Tuma

Salvador Zimbaldi

Teima de Souza

Total de Ausentes: 18
MATO GROSSO

Celcita Pinheiro

Lino Rossi

Murilo Domingos

Pedro Henry

Wilson Santos

Total de Ausentes: 5
DISTRITO FEDERAL

Geraldo Magela

Pedro Celso

Wigberto Tartuce

Total de Ausentes: 3

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Partido

PSDB

PMDB

PFL

PFL

PPB
PT
PTB

PT

PSDB
PPB

PSL

PPB
PT
PSDB
PMDB

PT

PMDB
PL

PMDB

PTB

PFL
PMOB

PFL
PSDB
PT

PFL

PSDB
PTB
PPB

PMDB

PT
PT
PPB

Outubro de 200 I

Bloco

PFUPST

PFUPST

PUPSL

PUPSL

PFUPST

PFUPST

PFUPST
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Partido
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Bloco

PFl PFUPST

PT

PMOB

PTB

PT

PMDB

PMOB

PMDB

PT

POT PDT/PPS

PSOB

GOIÁS

Euler Morais

Geovan Freitas

Juquinha

Lidia Quinan

Lúcia Vênia

Luiz Bittencourt

Nair Xavier Lobo

Roberto Balestra

Zé Gomes da Rocha

Total de Ausentes: 9
MATO GROSSO DO SUL

Marisa Serrano

Nelson Trad

Pedro Pedrossian

Waldemir Moka

Total de Ausentes: 4
PARANÁ

Abelardo Lupion

AJex Canziani

Basilio Villani

Hermes Parcianello

lris Simões

Ivania Guerra

José Borba

José Carlos Martinez

José Janene

Márcio Matos

Max Rosenmann

Oliveira Filho

Padre Roque

Santos Filho

Total de Ausentes: 14
SANTA CATARINA

Gervásio Silva

Total de Ausentes: 1
RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto

Cezar Schirmer

Edir Oliveira

Esther Grossi

Germano Rigotlo

Mendes Ribeiro Filho

Nelson Proença

Paulo Paim

Pompeo de Mattos

Veda Crusius

Total de Ausentes: 10

PMDB

PMDB

PL

PSDB

PSDB

PMDB

PMDB

PPB

PMDB

PSOB

PTB

PPB

PMDB

PFl

PSDB

PSDB

PMDB

PTB
PFl

PMDB

PTS

PPB

PTB

PMDB

PL

PT

PFL

PUPSL

PFUPST

PFUPST

PUPSL

PFUPST
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, O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Encerro a sessão, convocando outra para amanhã, sexta-feira, dia 5
~9~~. '

AVISOS
PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE

EMENDJ\S OU RECURSOS

1- EMENDAS

PROJETO DE LEI
PRAZO PARA AP1ESENTAÇAO DE EMENDAS
(Ato da Mesa r,9 177 de 1989)

N° 5.483/01 (DO PODER EXECUTIVO) - AI!era o
dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho.
aprovada pelo DecrEto-Lei ng 5.452, de 1!1 de maio de
1943.
Prazo de tramitaçf..o na Câmara dos Deputados
(Artigo 64. § 19 , da Constituição Federal) : 18-11-01
DECURSO: 1ª SES;ÃO
ÚLTIMA SESSÃO: ,1-10-01

11- RECURSOS

1.CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE
COMISSÃO (Art.!4, 11)
PRAZO PARA AP~ESENTAÇAoDE RECURSO:
(art. 58, §1Q)
INTERPOSIÇAO DE RECURSO:
(art. 58. §3º comb:-Iado com art.132, §22 )

1.1 COM PAREC/:RES FAVORÁVEIS

PROJETO DE lEI:

N° 2.233-C/99 (ECUARDO JORGE) - Obriga a que
os produtos alime Ilícios comercializados informem
sobre a presença ds, glúten. como medida preventiva
e do controle da dO"ms:a cel!aca.
DECURSO: 3~ SE~.SAO

ÚLTIMA SESSÃO: 08-' 0-01

ND 3.648-8/00 (UE',IRATAN AGUIAR) - Institui o Dia
Nacional do Livro Infantil.
OECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: OS-1 0-01

PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO:

N° 718-A/OO - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato qUE~ autoriza a Associação Movimento
Comunitário Rádio Positiva FM a executar serviço de
radiodifusão comullilária. na localidade de Planaltina,
Estado de Goiás.

DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 08-10-01

N° 955·A/01 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA. COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que renova a ::;:::r.cessão outorgada à
Rádio Paulista Ltda.. para explorar serviço de
radiodifusào sonora em onda ~édla. ra cidade de
Recife. Estado de Pernambuco
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: OS-la-Dl

ND 973-A101 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária da Rádio Santo Antônio a executar
serviço de radiodifusão comunitária, na localidade de
Itutinga. Estado de Minas Gera:s.
DECURSO:3ê SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 08-10-01

N° 981-A/01 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que au:or:zc a Associação
Comunitária Engenheiro Arcoverae - ACENAVE a
executar serviço de radiodifusão comunitária. na
localidade de Condado. Estado da Paraíba.
DECURSO: 39 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 08~10·01

ND 1.002-A/01 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária ;'Sáo Francisco Pad,oelro' a executar
serviço de radiodifusão comun;tária. na localidade de
Poço Dantas. Estado da Paraíba.
DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: OS-10-01

ND 1.007-AI01 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que renova 3 permissão à Rádio
Globo de Brasília Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Brasllia, Distrito Federal.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 08-10-01

N° 1.016-A/01 - (COMISSÃO DE C'ÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária Araçás FM a executar serviço de
radiodifusão comunitária. na localidade de Araçãs.
Estado da Bahia.
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DECURSO:~SESSÃO

ÚLTlMA SESSÃO: C8-10-01

N° 1.026-A/01 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA., COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária para o ;:Jrogresso da Cidadania de São
Francisco do Conde a executar serviço de
radiodifusão comunitária. na localidade de São
Francisco do Conde. Estado da Bahia.
DECURSO: 3ª SES~iÃO
ÚLTIMA SESSÃO: C8-1 0-01

N° 1.079-A/01 - {COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a ACCS - Associação
Cultural e Comunicaifão Social a executar serviço de
radiodifusão comunitária. na localidade de Itupeva,
Estado de São Paule.
DECURSO: 32 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: ('8-10-01

1.2 COM PARECE:RES, QUANTO AO MÉRITO,
CONTRÁRIOS 'iArt. 133)

PROJETOS DE LEI:

N° 2.783/97 (JOSÉ DE ABREU) - Dispõe sobre a
regulamentação da vrofissão de Terapeuta Holístico
e dá outras providências.
DECURSO: 3~ SES~iÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 08-10-01

N° 4.338/98 (SEVERINO CAVALCANTI) - Dispõe
sobre o exercício da protissão de despachante
aduaneiro e sobr·.3 a criação. organização e
competência do Conselho Federal e dos Conselhos
Regionais de Despachan1e Aduaneiro. e determina
outras providências.
DECURSO: 3~ SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 08-10-01

N° 549/99 (LUIZ RIBEIRO) - Determina o
cancelamento de olltorga de concessão, permissão
ou autorização para prestação de serviços de
radiodifusão. nos casos de condenação por crime
doloso de sócio ou diretor da empresa outorgatária.
DECURSO:3ê SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 08-10-01

N° 812/99 (ANTONIO CARLOS BISCAIA) 
Disciplina o exercício da profissão de carregador de
bagagens nos aeroportos e dá outras providências.
DECURSO: 3D SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 08-10-01

N° 1.385/99 (PAULO PAIM) - Acrescenta parágrafo
único aos arts. 14 da Lei n2 8.212 e 13 da Lei n2

8.213, ambas de 24 de julho de 1991, para incluir o
beneficiário do seguro-desemprego na qualidade de
segurado facultativo do Regime Geral de Previdência
Social.
DECURSO: 3~ SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: O8·10-01

N° 1.539/99 (RICARDO NORONHA) - Dispõe sobre
a profissão de Publicitário e dá outras providências.
DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 08-10-01

N° 1.573/99 (CAIO RIELA) - Dispõe sobre a
profissão de fotógrafo e determina outras
providências.
DECURSO:3ê SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 08-10-01

N° 1.828199 (GERSON GABRIELLI) - Dispõe sobre
o Dia Nacional da Microempresa. (E seu apensado:
PL. n2 1.867/99, do Dep. Pedro Fernandes).
DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 08-10-01

N° 2.114/99 (SARAIVA FELIPE) - Ins1i1ui a co
gestão nos hospitais filantrópicos e universitários e
de ensino integrantes do SUS.
DECURSO:3ªSESSÁO
ÚLTIMA SESSÃO: 08-10-01

N° 2.218/99 (JOSÉ THOMAZ NONO) - Acrescenta
parágrafo único ao artigo 39 da Lei nSl 7.410, de 27 de
novembro de 1985. que dispõe sobre a
especialização de Engenheiros e Arquitetos em
Engenharia de Segurança do Trabalho. para dispor
sobre registros em conselhos profissionais.
DECURSO: 3ª SESSÁO
ÚLTIMA SESSÃO: 08-10-01

N° 2.659/00 (VEDA CRUSIUS) - Dispõe sobre a
criação dos Conselhos Federal e Regionais de
Atuária e dá outras providências.
DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 08-10-01

N° 3.251/00 (BISPO RODRIGUES) - Profbe a
utilização, para reduzir período de férias do
empregado. de falta não justificada ao serviço
descontada do salário.
DECURSO:3ªSESSÃO
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ÚLTIMA SESSÃO: OS-iO-01

N° 3.283/00 (DE VELASCO) - Dispõe sobre a
manuTenção do registro profissional.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 08-10-01

N° 3.569/00 (ALBERTO FRAGA) - Altera o art. 39 da
Lei nQ 6.530, de '2 de maio de 1978. q'Je
regulamenta a nrofissão de Corretor de In:::>veis.
DECURSO:3~SESSÀO

ÚLTIMA SESSÃO: 08-10-01

N° 3.645/00 (JOSÉ CARLOS ELIAS) - Allera os
artigos 74, e 252 da Lei n9 8.069. de 13 de julho de
1990, Estatuto da Criança e do Adolescente e
acrescenta o art. 252-A a essa lei.
DECURSO: 3~ SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 08-10-01

N° 3.725/00 (DR. ROSINHA) - Extingue a Ordem dos
:v1úsicos ao Brasil e revoga a Lei n9 3.857, de 22 de
dezembro de 1960.
DECURSO:3~SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 08-10-01

N° 3.945/00 (WALTER PINHEIRO) - Acrescenta
paragrafo unlCO ao artigo 13 da Lei nQ 8.987 de 13 de
fevereiro de 1995, que "dispõe sobre o regime de
concessão e permissão de serviços públicos previsto
no artigo 175 da Constituição Federal. e dá outras
providências.
DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 08-' 0-01

N° 3.349/00 (CONFÚCIO MOURA) - Dispõe sobre as
exigências ambientais para a concessão de
iinanc:amentos oficiais.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1:-10-01

N° 3.963/00 (MILTON MONTI) - Dá nova redação ao
§ 59 do art. 26 da Lei n9 9.394, de 20 de dezembro de
1996.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-10-01

N° 4.152/01 (LUIZ BITTENCOURT) - Dispõe sobre a
criação do vale-cultura para os profissionais da
educação do sistema público de ensino.
DECURSO: 1ªSESSAO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-10-01

2. CONTRA PARECER TERMINATIJO DE
COMISSÃO (Art. 54)
SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO PL:':NARID EM
APRECIAÇÃO PRELIMINAR (~rt. 14-;)
PRAZO PARA APRESENTAÇAO DE RECU:=lSO:
(art. 58, § 19 )

INTERPOSiÇÃO DE RECURSO:
(a:1. 58, § 39 combinado com art.132. § 2~)

2.2 PELA INADEQUAÇÃO FINANC~~IRAE/OU
ORÇAMENTÁRIA

PROJETO DE LEI:

N° 2.255/99 (JOSÉ PRIANTE) - Disl ,õe some
incentivo fiscal para taxistas.
DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 08-10-01

N° 2.950/97 (ABELARDO LUPION) - Altera o anigo
16 da Lei n9 3.071, de 19 de Janeiro ce 1916 - Código
Civil, para incluir os institutos de pe :>quisa dentre as
pessoas juridicas de direito privaa~). regular a sua
constituição pela União, com ( firlalidade de
promover a pesquisa científica, e 2utonzar o Poder
Executivo a transfo~mar a Empre3a Br3.síleira de
Pesquisa Agropecuária - EMPRAP:\ em Instituto de
Pesquisa.
DECURSO:1ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-10-01

N° 3.104/97 (ÁLVARO GAUDÊl'ICIO NETO) 
Dispôe sobre a isenção do Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI nas aquisiçõe~, de ambulânCias
per instituições de assistência ~-ocial. sem fins
lucrativos, e por prefeituras mun:clpais. (E seus
apensados: PLs: 4.442/98, do Dep Odilio Balbinotti;
4.757/98, do Dep. Flávio Arns; 4,:301/99. do Dep.
Valdir Colatto e 4.785101, do Oep. P[~d{() ·valadares).
DECURSO:1ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-10-01

N° 2.059/99 (SILAS BRASILEIF~O) - Concede
isenção do Imposto sobre Produtos ndustnalizados
IPI - na aquisição de veículos dEstinados ao uso
exclusivo da administração pública r ireta de qualquer
dos Poderes da União, dos Este,dos, do Distrito
Federal e dos Municipios. (E seu é pensado: PL. n9

4.828/01, do Dep. Claudio Cajado).
DECURSO: lê SESSÃO
ÚLTlMA SESSÃO: 11-'10-01
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N° 3.877/00 (EDISO ~ ANDRINO) - Institui isenção
do Imposto sobre P~\)dutos Industrializados (IPI) aos
veiculas automoton"s, máquinas. equipamentos,
armamentos autoriZrtdos, e sua partes e peças
separadas. adquirido:-, pelos Municípios.
DECURSO;'~SESS~O

ÚLTIMA SESSÃO:' -10-01

3. CONTRA DECLARAÇÃO DE
PREJUDICIALIDADE: (Art. 164, § 1°)
SUJEITOS A DELlBE.RAÇÃO DO PLENÁRIO
(art. 16t., § 29 e § 3~)

PRAZO PARA APRE ;ENTAÇÃO DE RECURSO:
(art, 164, § 2'1)

PROJETOS DE LEI:

N° 616/95 (VALDErviAR COSTA NETO) - Dispõe
sobre a criação de 1.1:ll selo único, valido em todo o
País, com intuito de Jarantir acesso privilegiado aos
portadores de deficiêi leias físicas,
DECURSO:~SESsAo

ÚLTIMA SESSÃO: 0;1-10-01

N° 1.280/95 (LUCI~NO PIZZATTO) - Acrescenta
diSposItivo à Lei nlO :3.874, de 03 de dezembro de
1980, que "atribui à einpresa exploradora de serviços
públicos de telecomunicações a edição de listas
telefônicas",

-_ ... _.~-_ ..... ---_.-
ÚLTIMA SESSÃO: Od-10-01

N° 2.374/96 (SENADO FEDERAL) - Prolbe a~

instituições financeiras beneficiárias de recursm
oriundos do Program.l de Estímulo à Reestruturação
e ao Fortalecimento co Sistema Financeiro - PROER
de demit~r pessoal iam justa causa e dá outras
providências.
DECURSO:3~SESS\O

ÚlTIMA SESSÃO: on-10-01

N° 3.163/97 (SENADIJ FEDERAL) - Altera
dispositivo do Código Penal referente ao crime de
roubo.
DECURSO: 3ª SESS '\0
ÚLTIMA SESSÃO: 0;\-10-01

PROJETO DE RESO .UçÃO:

N° 181/01 (NAIR XAVIER LOSO) - Dispõe sobre a
criaçào do Gr:Jpo Parlamentar Brasil - Estados
Unidos.
DECURSO; 1i! SESSÃO
ÚlTIMA SESSÃO: "-10-01

4. SUJEITO A DEVOLUÇÃO AO AUTOR (1J7, § 1°)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
(137, § 2º)

PROJETOS DE LEI:

N° 5.233/01 (JOSÉ CARLOS COUTINHO) 
Disciplina o trabalho doméstico e dá outras
providências.

DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 08-10-01

N° 5.084/01 (LUIZ SÉRGIO) - Acrescenta Inciso IX
ao art. 61 da Lei nÇ 8.112. de 11 de dezembro de
1990, que "dispõe sobre o regime iuddico dos
servidores públicos civil da União, das autarquias e
suas fundacões públicas federais".

OECURSO~'i!SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11 -1 O-O1

PROJETO DE RESOLUÇÃO:

N° 177/01 (NAIR XAVIER LOBO) - Cria o Grupo
Panamentar do Turismo.
DECURSO:1 Q SESSÃO
ÚLTIMA sessÃo: 11-10-01
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RELAÇÃO DE DEPUTADOS INSCRITOS PARA O
GRANDE EXPEDtENTE- OUTUBRO de 2001

1)8 2Jl-feira 14:00Chico Sardel\i (Bloco PFL . SP)
14:25Roberto Pessoa (Bloco PFL . CE)
14:50Marcos Cintra (Bloco PFL - SP)
15:15Manoel Salviano (PSOB-CE)
15:400smar Serraglio (pMOB - PR)
16:05Jarbas Lima (PPB - RS)
t6:30Rubens 8ueno (8loco PPS - PR)
16:55Anlonio Joaquim Araújo (PPS - MA)
17:20Salatle\ CaNalha (PMOB - PE)

09 3a -feira 14:00Dr. Rosinha (PT . PR)
14:25 Ricardo Ferraço (Bioco PPS - ES)

10 4a-feira 14:JOAsdrubal Bentes (P\~DB - PA)
14:25Maria ao Carmo Lara (PT . MG)

15 2a·feira 14:00Nilson Mourao (PT . AC)
14:25 Evandro Milhomen \Bloco PSB· AP)
14:50Edinno BeZ (PMDB • SC)
15:15Sabá (PT - PA)
15:400smar Terra (PMOB • AS)
16:05Máno Negromonte (PPB - BA)
16:30Pinheiro Landim (PMOS - CE)
16:55Josá Antonio Almeida (Bloco PSB - MA)
17:2QVanessa Grazziotin (5laco pedoB • AMI

16 3a-felra 14:00Luiz Piauhylino (PSDB - PE)
14:25Wolney Queiroz (Bloco PDT . PE)

17 4a-feira 14:ooNeuton Lima (Bloco PFL - SP)
14:25Lamartine Posella :PMD8 - Sp)

19 68 -feira 10:000svaldo Biolchi [PMDB - RS)
10:25José Pimentel (PT . CE)
10:S0Unco/n Portela (Bloco PSL - MG)
11:15Jorge Khoury (Bloco PFL - SA)
11 :40Jaime Martins (BlOCO PFL - MG)
12:05Jaques Wagner(PT· SA)
12:30Adão PreIto (PT - RS)

12:55Marcelo Barbleri (PMDB • SP)
____ 13.:_20Sérgio Barros (pSDa· AC)
22 2a-felra 14:00Paes Landim (/::lloca /-'r-L - t-'J)

14:25Padre Roque (PT - PR)
1450Marcos de Jesus (Bloco PL· PE)
15:15Carlilo Merss (PT· SC)
15:40Miriam Reid (Bloco PSS - RJ)
16:05José Dirceu (PT . SP)
16:30Aem, Trinta (Bloco PL - MA)
16:55Aloizio Mercadante (PT· SP)
11:2DFrancisco Rodrigues 181oco PFL . RR)

23 38 -feira 14:00Ana Corso (PT· RS)
t4:25Ricarte de Freitas IPSDB· MT)

24 4a·feira 14:00Ariston Andrade (Bloco PFL - BA)
14:250scar Andrade tBloco PL· RO)

26 68 -feira 10:00Freire Junior (PMDS· TO)
10:25Álila Lira (PSOB· PI)
10:50Salomão Gurgel (Bloco POT· RN)
11:15Avenzoar Arruda (PT· PBl
11 :40 Airton Cascavel (Bloco PPS • RR)
12:05Agnelo Queiroz (Bloco pedoS - DF)
12:30Albérico Filho (PMDB - MA)
12:55 Lavoisier Maia (Bloco PFL - RN)
13:20Juauinha IPSDB· GOl

-=-2::-"9-="za=-_::-"fe-o-ir-a-'1-4:-=-OÕJuliO Semeghmí (PSDB - SP)
14:25José Thomaz Nonõ (llloco PFL : AL)

14:50Manoel Vitória (PT - ~~S)

15:15Themístocles Sampa;o (PMDB - PI)
15:40Tãnia Soares (Bloco DCdoS - SE)
16:o5Marcos Rn1im (PT - ;::S)
16:30Luiz Fernando (pPB - AM)
16:55Luiz Bittencourt (PMDB - GO)
17:20Luiz Albeno IPT - BA!....l_~ _

30 3"-feira 14:00João Castelo (PSDB . MA)
14:25Aicardo Barros fPPB . PR)

31 4a.felra 14:00Dr. Benedito Dias (PPB . AP)
14:25Adolfo Marinho (PSÇB - CE)

I - COMISSÕES PERMANENTES
GOMISSÃO DE AGRICULTURA E POlíTICA RURAL

AVISOS
PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
Decurso: JB sessão
Última Sessão: 09/10/01

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE Li::1 N° 3.031/00 . do Sr. Pomlleo de Mattos· que "Institui o Programa de Seguro Agrícola e dá outras
providências."
RELATOR: Depdado DILCEU SPERAFICO

PROJETO DE L,:'I N° 4.515-AfD1 - do Sr. Abelardo lupion • que "Dispõe sobre a obrigatoriedade de adição de
farinha de peixe 030 leite em pó importado para fim de alTaçoamento animal."
RELATOR: DeplJtado TELMO KIRST

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA

AVISOS
PROPOSIÇÕIES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SeSSÕES)

Decurso:4a sessão
Última Sessão: 08/10/01

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)
PROJETO DE l:l N° 4.999101 - do Sr. José Roberto Batochio - que "dispõe sobre gratuidade na divulgação de
documentos em :avor de partidos politicos'.
RELATOR: Depl'lado SILAS CÂMARA
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PROJETO DE lEI N° 5,013/01 - do Sr. João Caldas - que "acrescenta o parágrafo ünico ao a ligo 3° da Lei nO
9.472, de 16 de julho de 1997".
RELATOR: Deputado RICARDO IZAR

PROJETO DE LEI N° 5.042101 - do Sr. Magno Malta - qLle "dispôe sobre a autorização de oper.lção, em caráter
provis6rio, nas outorgas de emissoras de radiodifusão·.
RELATOR: Deputado LUIZ MOREIRA

PROJETO DE LEI N° 5.047f01-do Sr. João Herrmaon Neto - que "modifica a Lei nO 8,078, de 1 ~ de setembro de
1990, que 'dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências', proibindo a veículaçà) de propaganda
contendo mensagem subliminar'·.
RELATOR: Deputado MARÇAl FILHO

PROJETO DE LEI N° 5,079/01 - do Sr, Luciano pjzzatto - que "institui o código telefõnico único dr.- acesso para os
serviços de emergência em todo o territMo nacional",
RELATOR: Deputado AROLDE DE OLIVEIRA

PROJETO DE LEI N° 5,106/01 - da Sra, Nair Xavier lobo - que "institui a franquia postal paa as enlidades
beneficentes de assistência social".
RELATOR: Deputado SANTOS FILHO

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE RED.A.ÇÃO

AVISOS

PROPOSiÇÕES SUJEITAS A RECEBIMENTO DE EMENDAS A PARTIR Dr: SEGUNDA"
FEIRA (DIA 08/10/2001)

A· Da Análise da Constitucionalidade, Juridicidade e Mérito:

PROJETO DE LEI N° 1.913/1999 - do Senhor José Roberto Batoehio - que "Torna obrigatória a assistência de
advogado em transações imobiliárias, acrescentando parágrafo ao art. 1° da Lei nO 8,906, de 4 de jllho de 1994".
RELATOR: Deputado JOS~ ANTONIO ALMEIDA.

B - Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI N° 2,2808/1999 - do Poder Executivo (MSC 1938/1999) • que "Autoriza o Instituto Nacional do
Seguro Social a doar imóvel que específica a entidade denominada Tempo Glauber",
RELATOR: Deputado ALDIR CABRAL.

PROJETO DE LEI N° 3,739N2000 - da Senhora Nair Xavier Lobo - que "denomina "Rodovia Ministro Alfredo
Nasser" a rodovia BR-153, do Estado do Pará até o Estado do Rio Grande do Sul",
RELATOR: Deputado GEOVAN FREITAS

PROJETO DE LEI N° 4,326/2001 - da Senhora Nair Xavier Lobo - que "confere ao Governadu Mário Covas a
designação de "Patrono do Turismo Nacional".
RELATORA: Deputada ZULAlt COBRA

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 3a Sessão
Última Sessão: 09110/2001

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

A - Da Análise da Constitucionalidade, Juridicidade e Mérito:

PROJETO DE LEI N° 4,979/2001 • do Senhor Silvio Torres· que "dispõe sobre normas aplicáveis i, formalização da
separação, do divórcio. da partilha de bens e dá outras providências'.
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO

Decurso: 4 8 Sessão
Última Sessão: 08110/2001
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Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

A • Da Análibe da Constitucionalidade e Juridic;dade (art. 54, '):

Projeto de Lei n" 3.627-A/2000 - do Sr. Batinho Rosado - que "Introduz modificação no Plano Nacional de Viação,
incluindo trecho ..odoviário que especifica".
RELATOR: Dep ltado JAIME MARTINS.

Projeto de Lei:" 1.472-Al1999 - do Sr. Antônio Feijão - que "Regulamenta o art. 14, §§ 1° a 4° do Ato das
Disposições Corstitucionais Transitórias. o art. 235, IX, "a" e "b" da Constituição Federal, a Lei Complementar na 41,
de 22 de dezem)(Q de 1961, e o art. 31 da Emenda Constitucional nO 19, e dá outras providências".
RELATOR: Dep\ 'tado LuiS BARBOSA.

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E
MINORIAS

AVISOS

PROPOSiÇÕES SUJEITAS A RECEBIMENTO DE EMENDAS A PARTIR DE SEGUNDA·
FEIRA (08/10/2001)

Substitutivo (art. 119, 11 e § 1°)

AS PROPOSIÇJES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE L,] N° 2.889/97 - do Sr. João Paulo Cunha - que "proibe a cobrança de estacionamento nos parques
privativos em estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços". (Apensados os PL's nas 3.467/97, 3.351/97,
3.356/97, 3.5521J7, 1.192/99 e 4.973/01)
RELATOR: Dep CELSO RUSSOMANNO

PROJETO DE L:I N° 2.315/00 - do Sr. Aloizio Mercadante - que "torna obrigatória a realização de audiências
públicas sobre t·S aumentos propostos nas tarifas ou preços praticados pelas empresas prestadoras de serviços
públicos antes (lue os mesmos sejam autoriZados pelas respectivas agências reguladoras setoriais e dá outras
providências" .
RELATOR: Dep RONALDO VASCONCELLOS

CJMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 18 sessão
Última sessão: 11110/01

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSIÇ'JES ABAIXO SOMENTE RECEBEMO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE l '~I N.O 2.179/99 - do Sr. Arnaldo Faria de Sá - que "prevê a elaooração e a aprovação da Estudo de
Impacto de Viziphança (EIV) como requisitos prévios para a implantação de estabelecimentos comerciais de grande

porte em áreas l'rbanas."
RELATOR: Dep Jtado JURAND1L JUAREZ

Decurso: ~Il sessão
Última sessão: 09110/01

Substitutivo (Art. 119, " e §1°)
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AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR ME '\ABRaS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI N.o 32/99 - do Sr. Paulo Rocha - que "cria o balanço social para as empresas Ql.:S menciona e dá
outras providências."
RELATOR: Deputado EMERSON KAPAZ

PROJETO DE LEI N.o 2.173/99 • do Se Ronaldo Vasconcellos - que "dispõe sobre as ernpre.as de asseio e
conservação."
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI

PROJETO DE LEI N.o 3.615/00· do Se João Herrmann Neto - que "dispõe sobre o fomento merc,mtil especial de
exportações ou "faetoóng" de exportação e dá outras providências." (Apensado: PL 3.896/2000)
RELATOR: Deputado EMERSON KAPAZ

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

AVISOS

PROPOSiÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 18 sessão
Última Sessão: 1111012001

Substitutivo (art. 119, 11 e § 1° )

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERA EMENDAS APRESENTADAS POR MEI/BROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 3.695/00 - do Sr. Lincoln Portela - que" institui o funcionamento de todas a$ 'lscolas públicas
do paIs, em um dia por mês, que será no Sábado ou Domingo, para os fins que especifica.
RELATOR: Deputado PAULO JOS~GOUVt:A

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSOES)

Decurso: 5B sessão
Última Sessão: 05110/01

Projetos de Lei (art. 119. I e § 1°)

A - Da Análise da Adequação Financeira e Orçamentária (Art. 54):

PROJETO DE LEI N° 2.827-8/00 - do Sr. Pedro Chaves - que "dispõe sobre a inclusão dos municí"íos do nordeste
do Estado de Goiás na área de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SU'JENE."
RELATOR: Deputado F~L1X MENDONÇA

B - Da Análise da Adequação Financeira e Orçamentária e do Mérito:

PROJETO DE LEI N° 3,463-N97 - da Sra. Lldia Quinan - Que "dispõe sobre o ressarcimento pela L nião dos custos
decorrentes dos subsidies concedidos à empresa eletrointensiva Companhia de Desen'lolviml-nto de Níquel 
CODEMIN, Que a partir da edição da Lei nO 8.631, de 4 de março de 1993, recairam sobre as Cem;als Elétricas de
Goiás SoA· CELG. e dá outras providências."
RELATOR: Deputado GERMANO RIGOr-O

PROJETO DE LEI N" 4.232-N01 - do Sr. Clementino Coelho - que "da nova redação ao art 20 da ,-ei nO 8.167. de
16 de janeiro da 1991, que "altera a legisiação do imposto sobre a renda relativa a Incentivos fissais, estabelece
novas condições operacionais dos Fundos de Investimentos Regionais e dá outras providências"."
RELATOR: Deputado MILTON MONTI
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PROJETO DE ._EI N° 5.020/01 - do Sr. Robson Tuma - que "institui c, Cadastro Nacional de Contas no Banco
Canlral do 8ra&:i."
RELATOR: Dep.tado RICARDO BERZOINI

PROJETO DE t EI N° 2.650-A/OO - do Sr. Augusto Nardes - Que "Institui forma alternativa de pagamento dos débitos
relativos a crédi:o rural, das operações que menciona."
RELATOR: De~L,tadoRODRIGO MAIA

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

AVISOS

PROPOSIÇê:;ES SUJEITAS A RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: ~,:I.I sessão
Última Setsão: 08110/01

Substitutivos (art. 119, U e § 1Q
)

AS PROeOSlçJES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSAO

PROJETO DE L::: I N° 2.243/99 - da Sra. Miriam Reid - que "altera dispositivos da Lei n° 9478. de 06 de agosto de
1997. especialmente no que refere a distribuição das parcelas dos valores devidos a título de royalties excedentes e
especiais, destir, ando-os aos Municípios para incentivar programas no selor pesqueiro,'
RELATOR: Dep'Jtado FERNANDO FERRO

COMlssAo DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

AVISOS

PROPOSIÇCES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: !:a Sessão
Última sessão: 5110/01

Substitutivos (art. 119, 11, e § 1Q
)

AS PROPOSIÇ')ES ABAJXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE L:= I N° 3.791/00 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "estabelece a obrigatoriedade de atendimento
médico ao policial e bombeiro vitimado em acidente decorrente do exercício da função pública e dá outras
providências". (~.r,ensado PL. 3.914/00)
RELATOR: Dep .ftado CUNHA BUENO

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

AVISO

Decurso: 4,0 Sessão
Ultima Sessão: 08110101

A PROPOSiÇJ J ABAiXO SOMENTE RECEBERA EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMiSSÃO,

Substitutivo (Ali. 119, 11 e § 1°)
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PROJETO DE LEI NO 724-AJ99 - do Sr. Alberto Fraga· Que' Dá nova redacao ao artigo 60 da Le' n° 8.069. de 13
de julho de 1.990, Estatuto da Criança e do Adolescente 9 dá outras providências '.
RELATORA: Deputada RITA. CAMATA

COMISSÃO DE TRABALHO,.DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO
PUBLICO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
Decurso: 2B sessão
Última Sessão: 10/10101

Projetos de lei (Art. 119, I e §1")

PROJETO DE LEI N" 5.299/01 - Executivo Federal· (MSC 93512001) - que "regulamenta o inciso) X do art. 37 dEI
Constituição Federal. que dispõe sobre a revisão geral e anual das remunerações e subsidior. dos servidores
publicos federais dos Poderes Executivo. LegislaUvo e Judiciário da União. das autarquias e lur.dações publicas
federais."
RELATOR: Deputado AVENZOAR ARRUDA

Decurso: 58 sessão
Último Sessão: 05110101

Substitullvo (Art. 119, 11 e §1")

AS PROPOSIÇCES ABAIXO SOMENTE RECEBEMO EMENDAS APRESENTADAS POR ME·\ABROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 3.293100· do Sr. De Velasco· que "dispõe sobre a limpeza e conservação cas margens das
rodovias."
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

AVISOS

PROPOSiÇÃO SUJEITA A RECEBIMENTO DE EMENDAS A PARTIR DO DIA OE110/2001
Substitutivo (art. 119, li, do RICO)

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERA EMENDAS APRESENTADAS POR MEABROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 4.739101 - do Sr. Ary Kara - que "altera o art. 281 da Lei nO 9.503, de 23 de setembro de
1997. Que institui o Código de Trânsito Brasileiro·.
RELATOR: Deputado PAULO GOUV~A

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 28 sessão
Última sessão: 10.10.01

Substitutivo (art. 119, li, do RICO)

AS PROPOSIÇÓES A8AIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR ME \ABROS DESTA
COMISSÃO
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PROJETO DE ;'=1 N° 4 _148/01 - do Sr. Lujz Biltancourt - que -acrescenta parágrafos ao art. 282 da Lei nO 9.503, de
23 de setembrc de 1997, que institui o Código de Trânsito BrasileIro" (apensado o PL nO 4.334/01 l.
RELATOR: De )lJtado ARY KARA

11 - COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL

PL 2.186/96

ASBESTO/AMIANTO

AVISO

PROPOSIÇAo EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso:j8 Sessão
Última sef'sào: 05.10.01

Substitutivo (Art. 119, 11 e § 1°)

A PROPOSIÇ. ia ABAIXO SOMENTE RECEBERA EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE .EI N° 2.186, DE 1996 - dos Srs. Eduardo Jorge e Femando Gabeira - que "dispõe sobre a
su~stituição prc-gresslva da produçãO e da comercialização de produtos que contenham asbestolamianto, e dá
outras providên-:las". (Apensados: PLs nO 1.423/99 e 4.406101).

RELATOR: Deputado RONALDO CAIADO.
PARECER: fav,'rável, com SUbstitutivo

III - COMISSÕES MISTAS

COMISSÃO MISTA DE PLANOS. ORCAMENTOS PÚBL1COS E
. .,.

FISCALIZAÇAO

AVISOS

PROPOSIÇÔES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 DIAS)
Decurso: ;!O dia
Último Dia: 08/10/01

PARECER PREUMINAR apresentado ao Proieto de Lei nO 03212001-CN, que "Estima a Receita e fixa a Despesa
para o exercicic financeiro de 2002.
RELATOR: De~dadoSAMPAIO DÓRIA

(Encerra-se a sessão às 13 horas e 24 minu
tos.)
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ATOS DO PRESIDENTE

APOSTILA

o Diretor do Departamento de Pessoal
da Câmara dos Deputados declara que o servidor
ANDREY SALVIANO SAMPAIO, ponto n° 112.915,
está sendo exonerado do cargo de Assistente Técnico
de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Gabinete do
Primeiro Secretário, a partir de 03 de setembro do
corrente ano, confonne Ato do Presidente de 20 de
setembro de 2001, publicado no Diário da Câmara dos
Deputados de 21 de setembro de 2001.

Departamento de Pessoal, 21 de setembro de 2001.

f/' ~)'\f~6' MILTON P ~ DA SILVA FILHO
ij lIetor

APOSTILA

O Diretor do Departamento de Pessoal
da Câmara dos Deputados declara que a servidora
CLÁUDIA LUIZA SILVA DA CUNHA, ponto n°
5.185, está sendo dispensada da função comissionada
de Revisor de Pronunciamento, FC-OS, do
Departamento de Taquigrafia, Revisão e Redação, a
partir de 10 de agosto do corrente ano, conforme Ato
do Presidente de 20 de setembro de 2001, publicado no
Diário da Câmara dos Deputados de 21 de setembro de
2001, e não a partir de 05 de setembro do corrente ano,
como consta.

Departamento de Pessoal, 04 de outubro de 200 I .

~r ,J-.r\~.rJ7 .
1MILTON P ~ DA SILVA FILHO

Duetor

Sexta-Feira 5 47949
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APOSTILA

o Diretor do Departamento de Pessoal
da Câmara dos Deputados declara que a servidora
CLÁUDIA LUIZA SILVA DA CUNHA, ponto nO
5.185, está sendo designada para exercer a função
comissionada de Supervisor de Pronunciamento,
FC-06, no Departamento de Taquigrafia, Revisão e
Redação, a partir de 10 de agosto do corrente ano,
conforme Ato do Presidente de 20 de setembro de
2001, publicado no Diário da Câmara dos Deputados
de 21 de setembro de 2001, e não a partir de 05 de
setembro do corrente ano, como consta.

Departamento de Pessoal, 04 de outubro de 2001.

~

'\

~
' ! \. I\,..j'"l

( MILTON PE . UJ!. DA SILVA FILHO
i Duetor

APOSTILA

o Diretor do Departamento de Pessoal
da Câmara dos Deputados declara que a servidora
FABRÍCIA SOARES LIMA está sendo exonerada do
cargo de Secretário Particular Adjunto D, CNE-15, na
Procuradoria Parlamentar, e não Assistente Técnico de
Gabinete Adjunto D, CNE-15, como consta, confonne
Ato do Presidente de 05 de setembro de 2001,
publicado no Diário da Câmara dos Deputados de 06
de setembro de 2001.

Departamento de Pessoal, 04 de outubro de 2001.

r
·' MILTONPE~~LVA FILHO

. \ DIretor

Outubro de 200 I
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o PRESIDENTE DA cÂMARA DOS
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DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item I, alinea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE dispensar, de acordo com o artigo

35, item r, da Lei na 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ADSAN

JACRELINE VIANA STEMLER, ocupante de cargo da Categor.i.a

Funcional de Analista Leg:slat i vo atribuiç~o Técnico em

Documentação e Informação Legislat.iva, Padrão 39, ponto n°

5.307, da função comissionada de Chefe da Seção de Doc~mentos

Audiovisuais, FC-OS, do Quadro de Pessoal da Cámara dos

Deputados, que exercia na Coordenação de Arquivo, do Centro de

Documentação e Informação, a partir de 19 de setembro do

co:.-rente ano.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 04 de ~t'Ub·~o de 2001.

~

O PRESIDENTE DA CAMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo la, item I, alínea "a", do Alo da Mesa na 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE dispensar, de acordo com o artigo

35, :"tem I, da Lei nO 8.112, de lJ. de dezembro de 1990, JOSÉ

RXCARDO TEXXElRA ALVES, ocupante de cargo da Categoria

Funcional de Técnico Legislativo atribuiçóo Assistente

Administr.ativo, Padrão 30, ponto nO 5.365, da função

comissionada de Assistente de Gabinete, rC-05, do Quadro de

Pessoal da Câmara dos Deputados, que exercia no Gabinete do

Presidente, a partir de 30 de agosto do corrente ano.

~~ DOS DEPUTADOS, em 04 de 2001.

)~Q7'CIO NEVES
Presidente .
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o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

Outubro de 200 I

DEPUTADOS, no uso das atrib;üçoes que lhe confere o

artigo l°, item I, alinea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE dispensar, de acordo com o artigo

35, item I, da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990,

ROBERTO REIS STEFANELLI, ocupante de cargo da Categoria

Funcional de Analista Legislativo atri8uição Técnico em

Comunicaçóo Social, Padrão 38, ponto n° 6.327, da função

comissionada de Assistente Técnico, fC-06, do Quadro de

Pessoal. da Glmara dos Deputados, que exercia na Secretaria de

Comunicação Social, a partir de 25 de setembro do corrente

ano.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 04 de çnatubE0 de 2001.

)~O
CIO NEVESprCSidente~

o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições q'le lhe confere o

artigo 10, item I, alinea "a", do Ato da Mesa na 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE dis~el1sar, de acor:-do com O artigo

35, item I, da Lei n° 8.112, ée 11 de dezembro de 1990, VERA

MARIA BATISTA RAMOS, ocupante de cargo da Categoria Funcional

de Analista Legislativo - atribuição Técnico em Comunicação

Social, Padrão 38, ponto nO 6.324, da função comissionada de

Chefe da Seção j~ Pauta, PC-OS, de Quadro de Pessoal da Câmara

dos Deputados, que exercia na Coordenação do Jornal da Ctimara

dos Deputados, da Secret2.ria de Comunicação Soc~_al, a partir

de 25 de setembro do corrente ano.

cÂMA~ DOS DEPUTADOS, em 04 àe outubro de 2001.
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o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo la, item r, alínea "a", do ALo da Mesa na 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 60 da Lei na 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo

9°, item 11, da Lei na 8.112, citada, DALVA MARIA DE ANDRADE

para exercer, na Coordenação de Programas Especiais, do

Departamento de Pessoal, o cargo àe Assessor Técnico Adj unto

B, CNE-IO, do Quadro de Pessoal da Câmara dus Deputados,

criado pelo artigo la do Ato da Mesa na 70, de 07 de junho de

2001.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em Q4 de <;rntut2J::"1i> de 2001.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuiçoes que lhe confere o

artigo 10, item I, alínea "a", do Ato da Mesa na 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6 0 dê Lei na 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9 0
,

item 11, da Lei na 8.112, citada, SILVAXNY RODRIGUES DA SILVA

MORAES para exercer, no Gabinete do Quarto Suplente dos

Secretários, o cargo de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto

D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,

criado pelo artigo 10 do Ato da Mesa na 05, de 24 de fevereiro

de 1999.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em Q4 de outub~o de 2001.

;4 '0
.~

CIO SpreSidr
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o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

Outubro de 200 I

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe con.fere o

artigo 1°, j,tem I, alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei n° 8.112, de U de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomeaL', na forma do artigo 9°,

item 11, da Lei n° 8.112, citada, WILSON FRAGA ALEGRETTI para

exercer, no Departamento de Comissões, o cargo de Assessor

Técnico Adjunto O, CNE-14, do Quadro de Pessoal da Câmara àos

Deputados, criado pelo artigo l° do Ato da Mesa n° 77, de 07

de junho de 2001.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 04 de (}~t~b.1,"O de 2001.

A~O
CIO NEVES

Presidente r
o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo l°, item 1, alíllea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE designar por acesSo, na fOLma do

artigo 13 da Resoluçi;o nO :n, de 04 de novembro de 1992,

FREDERICO SILVEIRA DOS SANTOS, ocupante de cargo da Categoria

Funcional de Técnico Legislativo atribuiç~o Assistente

Administrativo, Padrão 3D, ponto nO 4.518, para exercer, a

partir de 19 de setembro do corrente ane, na Coordenação de

Arquivo, do Centro de Documentaçdo e Informação, a funçao

comissionada de Chefe da Seção de Documentos Audiovi.suai.s,

f'C-05, Código C2040007, do Quadro de Pessoal da Câmara dos

Deputados, transformada pelo Ato da Mesa nO 15, de 26 de maie

de 1987, combinado com o artigo 55 da Resolução nO 21, de 04

de novembro de 1992.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 04 de o~tub:ro de 2001.

)~O'CIO NEVES
Presidente~
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o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, no L:'50 das atribuiçoe5 que lhe confere o

artigo l°, item I, alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE designar por acesso, na forma do

artigo 13 da Resolução nO 21, de 04 de novembro de 1992, IRAM

DB JESUS ALVES VIEGAS, ocupante de cargo da Categoria

Funcional de Técnico Legislativo atribuição Assistente

Administrativo, Padrão 30, ponto lIo 5.356, para exercer, a

partir de 13 de setembro do corrente ano, no Departamento de

Comissões, a função comissionada de Assistente de Comissão,

FC-OS, C6digo C2250053, do Quadro de Pessoal da Câmara dos

Deputados, criada pelo artigo l° do Ato da Mesa n° 77, de 07

de junho de 200l.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 04 de outUb:J:o de 2001.

Ar..;fy
o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atri.buiçães que lhe confere o

artigo 1°, item I, alinea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 28 de

junhe de 1990,

RESOLVE designar por acesso, na forma do

artigo 13 da Resolução n° 21, de 04 de noverr~ro de 1992, JOSÉ

RICARDO TEIXEIRA ALVES, ocupante de cargo da Categoria

Funcional de Técnico Legislativo atribuição Assistente

Administrativo, Padrão 30, ponto n° 5.365, para exercer, a

partir de 30 de agosto do corrente ano, no Gabinete do Segundo

Vice-Presidente, a função comissionada de Assessor Técnico

Jurid~co, FC-07, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputaàos,

criada pelo artigo 10 do Ato da Mesa nO 87, de 29 de agosto de

2001.

CÂMARA DOS DF~PU'l'ADOS, em 04 de outubro

)~O~'CIO NEVES
President"e

de 2001.
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o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS
Outubro de 200 I

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo l°, item r, alinea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE designar por acesso, na forma do

artigo 13 da Resolução nO 21, de 04 de novembro de 1992, MARIA

CLARA ÁLVARES CORREA. DIAS, ocupante de cargo da Categoria

Funcional de Técnico Legislativo atribuição Assistente

Administrativo, Padrão 3D, ponto nO 4.351, para exercer, a

partir de 19 de setembro do corrente ano, no Gabinete do Lider

do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, a função

comissionada de Assistente de Gabinete, FC-05, Código

C2230064, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,

transformada pelo artigo 3° do Ato da Mesa n° 15, de 26 de

maio de 1967, combinado com o artigo 55 da Resolução n° 21, de

novembro de 1992.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 04 de outubro

~~~Jy
CIO NEVES

Presidente

de 2001.

O PRESIDENTE UA CAMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribüições que lhe confere o

artigo l°, item 1, alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE designar por acesso, na forma do

actigo 13 da ResoluçAo nO 21, de 04 de novembr-o de 1992,

REJANE SOUZA DE OLrvElRA, ocupante de cargo da Categoria

Funcional de Analista Legislativo atribuição Técnico em

Comunicação Social, Padrão 45, ponto n° 3.175, para exercer, a

partir de 25 de setembro do corrente ano, na Coordenaçao do

Jo cna 1 da Câmara dos Deputados, da Secreta.ría de Comunicação

Social, a função comissionada de Chefe da Seção de Pauta,

FC-ü5, Código c2040200, do Quadro de Pessoal da Câmara dos

Deputados, cr.iada pelo artigo l° do Ato da Mesa nO 105, de 07

de outubro de 1998.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 04 de outubro

);,-gr~

'CIO NEVE
Presidente

de 2001.
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DEPUTADOS, no uso das a tribuições que lbe confere o

artigo 1°, item I, alínea "a", do A.to da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE designar por cJ.cesso, na forma do

artigo 13 da Reso.Lução nO 21, de 04 de novembro de 1992,

ROBER~O REIS STEFANELLI, ocupante de cargo da Categoria

Funcional· de Analista Legislativo atribuição Técnico em

Comunicaç~o Social, Padrão 38, ponto nO 6.327, para exercer, a

partir de 25 de setembro do corrente ano, na Coordenação TV

Câmara dos Deputados, da Secretaria de Comunicação Social, a

funçãc comissionada de Diretor, PC-07, Código ~G600004, do

Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, criada pelo Ato da

Hesa n° 34, de 13 de março de 1996, com a nova denomi:lação

dada pelo artigo 2° do Ato da Mesa nO 86, de 02 de abril de

199B.

CÁHARA DOS DEPUTADOS, em 04 de outubro

)~~t-2p(cro NEVES
Pre~idente

de 2001.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo la, item I, alinea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

jl.:nho de 1990,

RESOLVE desi.gnar por acesso, na forma do

artigo 13 da ResoluçãO nO 21, de 04 de novembro de 1992, VERA

MARIA BATISTA RAMOS, ocupante de cargo da Categoria Funcional

de Analista Leg'..slativo - atr.ibuiç~o Técnico em Comunicação

Social, Padrão 38, ponto nO 6.324, para exercer, a partir de

25 de setembro do corrente ano, na Secretaria de Comunicação

Social, a função comissionada de Assistente Técnico, FC-06,

C6digo C:300020, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.

criada pelo artigo 1° do Ato da Mesa n° 10, de 01 de mçrço de

1999.

CÂMARA DOS DEPUTAOOS, em 04 de outubro

A'"
JL~O
CIO NEVES

Pres identp.~

de 2001.
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o PRESIDENTE DA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

dct-LgO ]0, item r, alínea "a", do Ato da Mesa na 205, de 28 de

je.lllho ce 199(;, observado o 'disposto no àL'tigü 38 da Lei n"

8.112, de 11 de dezembro de 1990,

RESOLVE designar EDNA MARIA GLORIA DIAS 'nIXEIRA,

ocupante de

Legislativo

Padcào 26,

cargo da Categoria Funcional de

- atribuição F.gente de Encadernação e

ponto na 5.941, e CARLOS ALBERTO

Técnico

Douração,

IlOMINGUES

SIQUEIRA, ocupante de cargo da Categoria Funci.onal de Técnico

Legislativo atribuição Agente de Serviços Legislativos,

Padrão 30, ponto na 3.021, para substituirem, s~cessivamente,

na Coordenação de Preservaçào de Bens Culturais, do Centro de

Documentação e Informaçào, o Chefe de Serviço, fC-06, do

Quadro de Pessoal da Cá!llara dos Deputados, em seus

iIL~edi'l\entos eventuais, a partir de l° de sete;nbro do corrente

ano.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em Q4 de O'tl t'l:lPr,o 2001.

'~CIO NEVES
I're:;idente

o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item 1, aU.nea "a", do Ato da Mesa na 205, de 28 de

jun:'o de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de II de

dezembro de i990,

RESOLVE designar RODRlGO PÓVOA BRAULE PINTO,

ocupante de cargo da Categoria funcional de Técnico

Legislativo - atribuição Agente de Encadernação e Douração,

Padrão 26, ponto n° 5.932, l° substituto do Chefe da Seção de

Coordenação Editorial, cC-OS, Código C2040035, na Coordenação

de Publicaç(')es, do Cer,tro de Documentação e Informação, do

Quadro de Pessoal da Cilmara dos Deputados, em seus

impedi.mentos eventuais, a partir àe 12 de setembro do corrente

ano.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 04 de outubro de 2001.
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COMISSÕES

ATAS DAS COMISSÕES

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO

SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE TURISMO

51° Legislatura - 3° Sessão Legislativa

Ata da Sétima Reunião Ordinária, realizada
em 18 de setembro dE 2001

Às dezessete horas e trinta minutos do dia dezo
ito de setembro do ano de dois mil e um, reuniu-se a
Subcomissão Permanente de Turismo, na sala da
Presidência da Comissão de Economia, Indústria e
Comércio da Câmara dos Deputados. A lista de pre
sença registrou o comparecimento dos Deputados
Alex Canziani, Presidente; Ronaldo Vasconcellos,
Vice-Presidente; Divaldo Suruagy, Jurandil Juarez e
Léo Alcântara. O Presidente declarou abertos os tra
balhos e colocou em discussão a ata da reunião ante
rior, dispensando sua leitura por haver sido distribuí
da. Em votação, foi aprovada unanimemente. Ordem
do Dia: O Presidente discorreu sobre a reunião, com o
Deputado Aécio Neves, Presidente da Câmara dos
Deputados, e os Secretários Estaduais de Turismo,
ocorrida durante o Congresso da ABAV; participou a
sugestão do Presidente Aécio de que deveria ser feito
um grande evento na própria Câmara. Prosseguindo,
o Deputado Alex Canziani submeteu à deliberação
dos colegas a realização do 111 CBRATUR na Câmara
dos Deputados ao invés de Maceió, como estava pre
visto. O Deputado Divaldo Suruagy sugeriu o nome
da Senhora Jeanine Peres, ex-Diretora Executiva do
Maceió Convention & Visitors Bureau, como um dos
palestrantes, Em votação, foi aprovado unanimemen
te. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, às de
zoito horas e dez minutos, o Presidente encerrou os
trabalhos. E para constar, eu, Malena Tavares Nu
nes, Secretária, lavrei a presente Ata, que depois de
lida e aprovada, será assinada pelo Presidente e en
caminhada à publicação no Diário da Câmara dos
Deputados. Deputado Alex Canziani, Presidente.

Ata da Oitava Reunião Ordinária, realizada
em 4 de outubro 2001

Às nove horas e quarenta minutos do dia quatro
de outubro do ano de dois mil e um, reuniu-se a Sub
comissão Permanente de Turismo no Plenário 15,
Anexo li, da Câmara dos Deputados, para discussão,
com Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo,
da programação da "Semana do Turismo - 111 Con
gresso Brasileiro da Atividade Turística - CBRATUR".
A lista de presença registrou o comparecimento dos

Deputados AJex Canzíani, Presidente; Paulo Octávio
e Ronaldo Vasconcellos, Vice-Presidentes; Chico
Sardelli, Elcione Barbalho, João Pizzolatti e Léo
Alcântara. Participaram da reunião os Senhores
Antonio Henrique Borges e Arthur Bosísio - Se
nac/RJ; Carlos Edil Fortes, Presidente da
ADETURlBSB; Senhoras Lia Brant, Vara Genoveve e
Lilian Couto da ADETUR/BSB: João Carlos Vascon
celos, representate do Secretário de Turismo do Rio
Grande do Sul; Rodrigo Borges, Presidente da
AGETURlBSB; Fernando Sanches, Diretor de De
senvolvimento Turístico da AGETUR/GO; Olga Maria
Bezerra Cavalcante, representante da Secretária de
Turismo do Estado de Tocantins; José Varella, repre
sentante da Paratur; Fernando Antonio Costa Jannot
ti. representante do Secretário de Turismo de minas
Gerais; Fuad Atala, Assessor de Comunicação da Tu
risRio; Lída Castelo Branco, Assessora da Diretoria
de Operações da TurisRio; Alessandra Ribeiro, da
ABAV Nacional; Ricardo Sciani, Assessor da lideran
ça do PSDB da Câmara dos Deputados; Leide Men
des e Irina Stomi, Asssessoras da Liderança do PPS
e Renata Sanches, Assessora do Deputado Paulo
Octávio. O Presidente declarou abertos os trabalhos
e colocou em discussão a ata da reunião anterior, dis
pensando sua leitura por haver sido distribuída. Em
votação, foi aprovada unanimemente. Ordem do Dia:
O Presidente solicitou à Assessora Técnica da Sub
comissão Permanente de Turismo, Scheilla Mendon
ça, que fizesse a explanação do programa, ainda em
fase de definição, do 111 CBRATUR que realizar-se-á
em novembro, nesta Casa. No decorrer, alguns con
vidados fizeram suas indagações e sugestões.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, às onze
horas e cinco minutos, o Presidente encerrou os tra
balhos. E para constar, eu, Malena Tavares Nunes,
Secretária, lavrei a presente Ata que depois de lida e
aprovada, será assinada pelo Presidente e encami
nhada à publicação no Diário da Câmara dos Depu
tados. Deputado Alex Canziani, Presidente.

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N° 222-A, DE 2000, DO SR.
DEPUTADO JUQUINHA, QUE "DÁ NOVA

REDAÇÃO AO ART. 145, 11 E § 2° DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL'. (ILUMINAÇÃO

PÚBLICA)

Ata da 9° reunião, realizada em 19 de setem
bro de 2001.

Aos dezenove dias do mês de setembro de dois
mil e um, às quinze horas e dez minutos, no plenário
dezesseis do anexo 11 da Câmara dos Deputados, em
Brasília-DF, sob a presidência do Deputado Gervásio
Silva, reuniram-se, ordinariamente, os Deputados
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membros, da Comissão Especial D~stinada.a .P~oferir do Relator. Após fazer uso da palavra na réplica, o
Parecer a Proposta de Emenda a ConstltUlçao n° Relator foi aparteado pelo Deputado Edison Andrino.
222-A, de 2000, do Sr. Juquinha, que "Dá Nova Reda- O Senhor Presidente declarou encerrada a discus-
ção. ao Art. 145, 11 e § 2° da Constituição Federal". são. Encaminharam a votação os Deputados Fernan-
E.stlveram p~esentes os Deputados Airton Dipp, Anto- do Ferro, Luiz Ribeiro, Juquinha e Luiz Carlos Hauly.
nlO Jorge, Dllceu Sperafico, Edison Andrino, Eni Vol- Submetido à votação o parecer do Relator, foi apro-
tolini, Fernando Ferro, Gervásio Silva, Gilberto Kas- vado por unanimidade, ressalvados os destaques.
sab, Ivânio Guerra, João Herrmann Neto, Juquinha, Logo após a admissibilidade do destaque de n° 02, o
Luiz Carlos Hauly, Luiz Ribeiro, Marcelo Teixeira, Senhor Presidente concedeu a palavra aos Deputa-
Márcio Matos, Osmar Serraglio, Ronaldo Vasconcel- dos Luiz Ribeiro, autor do destaque, e Osmar Serra-
los, Santos Filho, Sérgio Barros e Werner Wanderer, glio, Relator, para encaminharem a votação do referi-
titulares; Costa Ferreira, Hugo Biehl, Júlio Semeghini, do destaque. A matéria destacada foi aprovada con-
Luis Carlos Heinze, Neuton Lima e Pedro Bittencourt, tra os votos dos Deputados Luiz Ribeiro, Juquinha,
suplentes. Deixaram de comparecer os Deputados Antonio Jorge e Ivânio Guerra, sendo rejeitado o des-
Aníbal Gomes, Cleuber Carneiro, Damião Feliciano, taque. Dando prosseguimento à reunião, o Senhor
José Antonio Almeida, José de Abreu, Luciano Zica, Presidente concedeu a palavra ao Deputado Fernan-
Luiz Piauhylino, Márcio Reinaldo Moreira, Padre Ro- do Ferro, autor do requerimento de destaque de nO
que, Paulo Feijó, Roland Lavigne e Tânia Soares. Ha- 01, da bancada da Liderança do PT, que solicita des-
vendo número regimental, o Senhor Presidente de- taque para votação em separado do inciso 111 do art.
c1arou aberta a presente reunião. Ata: O Senhor Pre- 149-A do substitutivo do Relator. Após falarem o autor
sidente comunicou haver sobre as bancadas cópias do destaque e o Relator, a matéria destacada foi
da Ata da 88 reunião. Em seguida, indagou se haveria aprovada, sendo rejeitado o destaque. Nada mais ha-
a necessidade da leitura da referida Ata. O Deputado v:nd~ a tratar, o Senhor Pre~idente. encerrou ~ r~u-
Eni Voltolini solicitou a dispensa da leitura da mesma. nlao as dezessete horas e cinco minutos. O inteiro
Não havendo quem quisesse discuti-Ia foi submetida teor da reunião foi gravado e as notas taquigráficas,
à votação, sendo aprovada sem restriçÕes. Ordem do após decodificadas, farão pa~e intewante d~sta Ata,
Dia: Discussão do Parecer favorável do Relator com do que, para constar, eu, Mano Drauslo Coutinho, se-
substitutivo, e complementação de voto. Ant~s de cret,ário, .Iavrei a presente Ata, ~ue, lida e aprovada,
conceder a palavra ao Relator o Senhor Presidente sera aSSinada pelo Senhor PreSidente e encaminha-
teceu considerações sobre a ~presentação do pare- da à publicação no Diário da Câmara dos Deputa-

cer na reunião de 29/08, do pedido de vista pelo De- dos.
putado Fernando Ferro e sobre as sugestões incorpo- O SR. PRESIDENTE (Deputado Gervásio Silva)
radas ao parecer pelo Relator, que apresentou com- - Havendo número regimental, declaro aberta a 9

8
Re-

plementação de voto, e fez alguns esclarecimentos união desta Comissão Especial destinada a emitir pa-
sobre as normas regimentais relativas à discussão. A recer à Proposta de Emenda à Constituição n° 222-A,
seguir, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao do Sr.. D~putado Ju~uinha, qu~ d~ ~ova redação ao art.
Relator. Usaram da palavra durante a discussão os 145, InCISO 11 e § 2 , da ConstltUlçao Federal.
Deputados Dilceu Sperafico, Eni Voltolini, Juquinha, Encontram-se sobre as bancadas cópias da ata
Luiz Ribeiro, Werner Wanderer, Fernando Ferro, que da 88 Reunião. Pergunto aos Srs. Parlamentares se
sugeriu ao Relator a retirada do item 111 do art. 149-A há necessidade de leitura da referida ata.
do art. 1° do substitutivo, Luiz Carlos Hauly e Gervá- O SR. DEPUTADO ENI VOLTOLlNI- Sr. Presi-
sio Silva. O Senhor Presidente concedeu a palavra ao dente, em função da distribuição prévia da ata, solici-
Relator para réplica, sendo aparteado pelo Deputado to a dispensa de sua leitura.
Juquinha, autor da proposta de emenda à constitui- O SR. PRESIDENTE (Deputado Gervásio Silva)
ção ora em apreciação. O Senhor Presidente comuni- - Não havendo quem queira discuti-la, em votação.
cou o recebimento de dois destaques: de n° 01, da Os Deputados que a aprovam permaneçam
bancada da Liderança do PT, subscrito pelo Deputa- como se encontram. (Pausa.)
do Fernando Ferro, que solicita destaque para vota- Aprovada.
ção em separado do inciso 111 do artigo 149 do substi- Srs. Parlamentares, na última reunião, realizada
tutivo do Relator; e do de nO 02, do Deputado Luiz Ri- em 29 de agosto, o Relator fez a leitura do seu pare-
beiro e outros, que requerem destaque para votação cer e teceu alguns comentários. O Deputado Fernan-
em separado do inciso 11 do art. 149-A do substitutivo do Ferro, nos termos regimentais, pediu vista. O De-



Outubro de 200 I ))fARIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS Sexta-Feira 5 47961

putado Osmar Serraglio acolheu algumas sugestões
e as incorporou ao seu parecer, complementando o
seu substitutivo.

Com a palavra o Relator, Deputado Osmar Ser
raglio.

O SR. DEPUTADO OSMAR SERRAGLlO - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na formulação ini
ciai, segui a estrutura lógica do sistema jurídico e tri
butário, inserindo contribuição genérica e abrindo um
leque para que todos os serviços, quando houvesse
dificuldades para lançamento por intermédio de taxa,
pudessem ser feitos por contribuição. A Constituição
admite a bitributação. Portanto, ainda que o fato gera
dor fosse o mesmo, o que é empecilho em relação a
imposto, não seria óbice algum para a contribuição.

Contudo, ponderaram-me que estaria abrindo
leque demasiadamente grande. Reformulei, acolhi a
proposição apresentada, de maneira que estou crian
do uma contribuição sobre serviços, uma contribui
ção municipal. Eliminei a possibilidade antes aberta
de os Estados terem contribuição sobre serviços. Até
no voto inicial de meu parecer havia feito referência às
dificuldades que o Governador Mário Covas havia en
frentado' sem êxito, inclusive na Justiça, em relação à
taxa de segurança pública. Afastei essa possibilidade.
Limitei-me aos Municípios. Mesmo nos Municípios
onde existe uma série de taxas questionáveis, proble
ma que eventualmente poderia ter sido solucionado
com aquela formulação genérica inicial, abandonei
essa idéia. Contive-me naquilo que tem viabilidade
política de aprovação.

No início, num sonho de uma noite de verão,
imaginei que iríamos solucionar o problema da tribu
tação municipal e, enfim, todos outros que os Municí
pios enfrentam no Judiciário. Abandonei essa idéia e
fiquei restrito às que mais são confrontadas e discuti
das no Judiciário.

A primeira é a Taxa de Iluminação Pública. Há
também taxa de pavimentação e de manutenção. Os
Municípios menores sabem o que significa conserva
ção de rodovias. Lá no meu Estado do Paraná, por
exemplo, ninguém consegue cobrar essa taxa, por
que há a alegação de que sua base de cálculo está
relacionada com o ITR -Imposto Territorial Rural. Há
também a taxa de limpeza pública, do mesmo modo
muito questionada.

De alguma maneira, estou resolvendo três - e
unicamente três - quesitos importantíssimos para os
Municípios, fechando o leque, excluindo os Estados
e, de alguma maneira, afrontando o raciocínio lógico
e inteligente do nosso sistema tributário, que é muito
louvado inclusive na doutrina comparada estrangeira.

Espero que fique clara a possibilidade de cobrança
por meio da fatura, uma maneira de solucionar de vez
a questão ou de pelo menos encaminhar a possibili
dade de ser cobrada por meio das concessionárias.

Teço uma última consideração em homenagem
ao Deputado Juquinha. Graças a S.Exa estamos ten
tando solucionar esse problema dos Municípios. O
Deputado Juquinha propôs uma taxa, mas entendo
melhor uma contribuição.

Se considerarmos a reforma tributária já aprova
da por nós na Comissão Especial da Reforma Tributá
ria, perceberemos que, no mesmo texto da proposta
que está para ser apreciada pelo Plenário, colocamos
taxa e contribuição. Observem V. Ex~ a dificuldade
que existe para se firmar uma idéia, um conceito que
afaste a discussão. O nosso grande receio - e desde
o começo afirmamos isso - era o seguinte: não que
ríamos concluir todo esse trabalho e depois sermos
malsucedidos no Judiciário.

Por que abandonei a idéia de taxa e abracei a
idéia de contribuição? Em primeiro lugar, porque a
contribuição pode ter o mesmo fato gerador que o im
posto; portanto, ela não tem a limitação que sempre
surge quando analisamos a possibilidade de cobran
ça. Entretanto, mais do que tudo, Deputado Juquinha,
assim estabeleci porque experiências anteriores de
monstram que, de alguma maneira, não nos podemos
limitar, no lançamento, ao aspecto material da hipóte
se de incidência, que é o serviço de iluminação públi
ca. Não se trata somente de problema de divisibilida
de e especificidade, mas faz parte do conceito de
taxa. A taxa, necessariamente, tem no referencial, na
base de cálculo, aspecto dimensível da hipótese de
incidência. Necessariamente tenho de levar em conta
o serviço público prestado. E, se levar em conta o ser
viço público prestado, levo aqui como a hipótese que
me permite cobrar a iluminação, mas ela não é neces
sariamente ligada à cobrança. Nós, no Paraná, por
exemplo, analisamos o consumo de energia do cida
dão. Por mais que ele possa consumir na sua residên
cia, ele entra numa tabela e, em função disso, será
acertado o valor a pagar. Percebam que não há rela
ção alguma com o serviço de iluminação pública.

Também optei por isso em virtudedeo Supremo
declarar com todas as letras que o imposto é que teria
condições de ser lançado, para efeito de ressarcimen
to, enfim, para suprir a receita pública em razão da ilu
minação pública. Portanto, se eu procurasse insistir
na taxa, já haveria uma jurisprudência do Supremo
consolidada, dominante, e não teríamos sucesso al
gum. Optamos assim pela contribuição, uma das al
ternativas da reforma tributária, insisto.
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o próprio Governo Federal hoje - e votaremos
agora a CPMF na Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação -, vem lançando mão às largas da con
tribuição, porque, dentro do sistema, ela tem menos
filigranas, menos filtros, menos exigências, menos re
quisitos para que possa subsistir.

A idéia, portanto, é esta: optamos por uma con
tribuição municipal, podendo cobrar por três serviços
diferentes. Por isso está no texto de novo, diríamos,
"atecnicamente" diante da beleza do sistema. Contu
do, estamos colocando na Constituição aquilo que
exigiria uma lei complementar. Se V.Exas. verificarem,
estamos inserindo elementos que poderão ser con
dutores da possibilidade de configuração da hipótese
de incidência. Enfim, tentamos evitar as dificuldades
que teríamos de enfrentar para manter essa posição
se fôssemos questionados.

Estamos à disposição para prestar os esclareci
mentos que eventualmente nos forem solicitados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gervásio Silva)
- Passemos à discussão do parecer.

Os Srs. Deputados deverão inscrever-se previa
mente para discutir a matéria. A lista de inscrição en
contra-se aqui na mesa. O prazo destinado aos mem
bros da Comissão e aos Líderes para discussão da
matéria é de quinze minutos e, de dez minutos, para
os demais Srs. Deputados.

Esclareço ainda que os Deputados que deseja
rem fazer leitura de voto em separado deverão fazê-lo
de acordo com a lista de inscrição e pelo prazo já es
tabelecido de quinze minutos, não podendo falar os
que não estiverem inscritos. Estes deverão encami
nhar o seu voto em separado à Mesa para a sua re
produção e distribuição, a fim de que os votos apre
sentados constem do processo e do avulso a ser pu
blicado para a apreciação do Plenário.

Passamos à discussão do substitutivo do Sr. Re
lator.

De acordo com a nossa lista de inscrição, con
cedo a palavra ao Deputado Dilceu Sperafico, que
disporá de até quinze minutos.

O SR. DEPUTADO DILCEU SPERAFICO - Sr.
Presidente, Sr. Relator, colegas Parlamentares, este
tema é muito importante.

Parabenizo o Relator, bem como a Presidência
pelo trabalho desenvolvido. Precisamos urgentemen
te acelerar a ida da matéria ao plenário, para que lá
seja votada o mais brevemente possível. A angústia
dos Prefeitos de todo o Brasil é incontrolável. Recebe
mos a visita de muitos Prefeitos que aqui vieram es-
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pecificamente pedir apoio a essa emenda constitucio
nal e que ela tramitasse o mais rápido possível.

Sabemos que alguns Municípios hoje não estão
recebendo mais o pagamento da Taxa de Iluminação
Pública. No caso do Paraná, pura e simplesmente, a
COPEL comunicou, por meio da conta, que quem não
quisesse mais pagar bastaria telefonar e pedir que
não fosse mais cobrada a Taxa de Iluminação Pública.
E foi o que a população fez, sem saber do prejuízo
que estava causando para o Município. Quando o fato
veio à tona, a população de alguns Municípios pedi
ram para que se procedesse novamente à cobrança.

Acredito que estamos salvando nossos Municí
pios, porque o valor correspondente à iluminação pú
blica com a qual os Municípios têm de arcar inviabili
zará iluminação condigna em nossas cidades, o que
proporciona beleza e, acima de tudo, segurança.

Esse é um apelo de todos os Prefeitos do Brasil.
Se cada um de nós, Parlamentares desta Comissão
Especial, representar 20,30 ou 50 Prefeitos, com cer
teza todos ficarão satisfeitos. Isso não é um capricho,
mas uma necessidade dos Municípios. Se essa
emenda não for aprovada e posta imediatamente em
prática, inviabilizaremos a iluminação públicas nos
Municípios.

Sou totalmente favorável ao relatório do ilustre
Deputado Osmar Serraglio, também representante
do Paraná. Parabenizamos S.Exa por esse trabalho.
Queremos que ele seja aprovado o mais rapidamente
possível.

Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gervásio Silva)
- Agradeço ao Deputado Dilceu Sperafico a participa
ção.

Concedo a palavra ao Deputado Eni Voltolini.

O SR. DEPUTADO ENI VOLrOUNI - Sr. Presi
dente, senti-me honrado por integrar a Mesa Diretora
desta Comissão e poder compartilhar esses momen
tos com V.Exa , com nosso Relator, Deputado Osmar
Serraglio, e todos os demais membros desta Comis
são.

Cumprimento o Deputado Juquinha, que teve a
iniciativa de produzir esse debate. De certa forma, es
tamos todos de parabéns por estarmos vivendo este
momento que, com toda certeza, há muito era espe
rado pelos Municípios.

É claro que há, por parte da população, reação
muitas vezes até contrária, não porque questione o
serviço, pois ela associa a iluminação pública à segu
rança pública, mas por não querer que seja cobrado
valor além do custo do serviço.



Parabéns, Sr. Presidente. Parabéns, Sr. Deputa
do Osmar Serraglio. Parabéns, mais uma vez, Depu
tado Juquinha!

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gervásio Silva)
- Agradeço ao Deputado Eni Voltolini a participação.

Concedo a palavra ao autor da Emenda Consti
tucional, Deputado Juquinha.

O SR. DEPUTADO JUQUINHA - Sr. Presiden
te, agradeço ao Relator e ao Deputado Osmar Serra
glio as palavras relativas à PEC, que aponta solução
para todos os Municípios brasileiros.

Em Goiás ocorreu um problema muito sério
dada à inadimplência, que hoje passa de 100 milhões
de reais, tendo em vista que as Prefeituras têm a obri
gação de prestar os serviços de iluminação pública e,
ao mesmo tempo, não têm a fonte de recurso.

Participei da Comissão que elaborou a Lei de
Responsabilidade Fiscal, e, na verdade, deixamos
um vácuo com relação aos Municípios. Firmamos um
compromisso, mas não deixamos definida a fonte de
receita.

Mesmo sabendo que essa PEC causará algum
desgaste em quem efetuar a cobrança, ela soluciona
rá o problema.

Quero dizer ao Relator que consultei o dicioná
rio juntamente com o Deputado Antônio Jorge e che
gamos à conclusão de que o sentido das palavras
taxa e contribuição é dúbio. Na minha opinião, não
será difícif essa mudança.

Sr. Relator, sendo engenheiro, às vezes, não
consigo entender a escrita. Li muito a respeito do as
sunto e achei complicado. Teria de fazer um curso de
Direito, principalmente tributário, para entender um
pouco mais. Creio que a PEC n° 222 deveria estar vol
tada somente para o problema da iluminação pública.
Limpeza de vias e demais logradouros, pavimentação
e manutenção deveriam ser objeto de outra PECo

Considero espetacular a iniciativa de ser facul
tada a cobrança da contribuição referida no inciso I,
na fatura de consumo de energia elétrica.

O Brasil carece de reforma tributária que deso
nere um pouco mais a cadeia produtiva. Somos ávi
dos por cobrança. Parabenizo o Sr. Everardo Maciel,
campeão em arrecadação. A forma mais prática de
cobrar pelo serviço de iluminação pública seria real
mente utilizar a fatura de energia elétrica.

Louvo a iniciativa de S.Exa . Continuo, porém,
acreditando que deveríamos ficar restritos à ilumina-
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Deputado Osmar Serraglio, este seria o comen- O SR. D~PUTADO ~NI ~OlTO~INI Certo, po~
tário adicional que poderia fazer a respeito do assunto. estar esclarecida a questao, fico mais despreocupa

Se possível, devemos criar um compartim~nt? do.
legal impedindo que o Município faça dessa contnbul
ção um caixa adicional e para que, de fato, o montan
te final da cobrança a título de iluminação pública seja
coincidente com o valor efetivamente desembolsado
pelo Município para a concessionária de energia elé
trica. Faço esta sugestão para que possamos nos
apresentar em qualquer ponto deste País e dizer qu.e
o que fizemos não foi criar mais um imposto, mais
uma cobrança para que o Município obtenha recursos
da comunidade, mas, sim, oferecer a garantia do for
necimento do serviço.

Acredito que V E)(l, Deputado Osmar Serraglio,
que é legalista por excelência, detalhista e não ten: re
ceio de confessar suas dificuldades, de compartilhar
suas dúvidas, como muitas vezes fez - e que teve do
Presidente Gervásio Silva compreensão e solidarieda
de - não poderia chegar a resultado diferente.

Acredito que a possibilidade de a pavimentação
e também a limpeza pública serem contempladas
com o título de contribuição financeira é um benefício
para a boa vivência e o bom andamento dos nossos
Municípios.

Essa faculdade que VExa cria no §2°, de co
brança da contribuição relativa à iluminação pública
na fatura de consumo, como bem diz a expressão, é
facultativa e vai depender do arcabouço legal de cada
Município para que provenha a melhor maneira de as
sim o fazer.

Devido a tudo isso, quero saudar mais uma vez
VExa Meu voto é favorável ao seu relatório, à propos
ta básica de conferir à iluminação pública e, agora, à
pavimentação e à limpeza regularidade na prestação,
fiscalização e cobrança do serviço.

Minha única ressalva é no sentido de que pu
déssemos, de certa forma, porque aqui não está pos
to assim, aliás nem sei se cabe...

O SR. DEPUTADO OSMAR SERRAGlIO 
Está.

O SR. DEPUTADO ENI VOlTOllNI - "Sendo
sua capacidade contributiva aferida mediante o em
prego isolado do combinado de indicadores, como
renda pessoal..."

O SR. DEPUTADO OSMAR SERRAGlIO - No
art. 149, alínea "a".

O SR. DEPUTADO ENI VOlTOLlNI-No art. 149,
dispositivo que V.Exabusca para poder contemplar.

O SR. DEPUTADO OSMAR SERRAGlIO
Para o custeio.
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ção pública. Se taxa ou contribuição, pouco me inte
ressa. É necessário encontrar uma solução para o
problema, conforme afirmou o Deputado ao lado.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gervásio Silva)
- Agradeço ao Deputado Juquinha a participação.

Concedo a palavra ao Deputado Luiz Ribeiro.

O SR. DEPUTADO LUIZ RIBEIRO - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Relator, inicio elogi
ando a forma extremamente objetiva do seu trabalho.
Não gostaria de estar no seu lugar; embora o texto
seja pequeno, o trabalho é grande.

Tenho algumas restrições à PEC e gostaria de
discuti-Ias com o Sr. Relator.

Na reunião passada, expus a questão dos che
ques que seriam dados aos Prefeitos de pequenos
Municípios. Não sei se eles teriam equipe suficiente
para cumprir o que diz o § 1°. Há dificuldade em obter
uma equipe que possa ver essa capacidade contribu
tiva do nosso povo, basicamente o ponto que esta
mos discutindo.

O art. 145 da Constituição, inciso 111, versa sobre
contribuições de melhoria decorrentes de obras públi
cas. É como devem ser as leis, não podem especifi
car. Confrontando contribuições de melhoria decor
rentes de obras públicas, perguntaria se, de repente,
pavimentação e manutenção de vias públicas não es
tariam incluídas em obras públicas?

Sr. Presidente, Sr. Relator, preocupo-me com
certas questões. De repente, aparece um buraco em
determinada via pública do Município, e o Prefeito re
solve instituir contribuição por melhorias de manuten
ção de vias públicas, e aí? De repente, há aumento no
número de habitantes, gerando crescimento da quan
tidade de lixo, e todos terão de contribuir, uma vez que
continua sendo indivisível.

VExa fala em contribuições diretas e indiretas. O
beneficiário indireto é aquele que mora numa rua sem
iluminação pública. Como vamos saber quanto ele
terá de pagar por esse serviço? E, com certeza, ele
tem de pagar, já que passa em ruas iluminadas.

Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gervásio Silva)
- Agradeço ao Deputado Luiz Ribeiro.

Concedo a palavra ao Deputado Werner Wan
derer.

O SR. DEPUTADO WERNER WANDERER 
Sr. Presidente, Sr. Relator, já fui Relator de muitas
matérias nesta Casa e sei como é difícil chegar a con
senso.

Louvo a atitude do Deputado Juquinha de apre
sentar essa PEC em tão boa hora. Eu, o Deputado
Dilceu Sperafico e V.~, Deputado Gervásio Silva,
conhecemos Prefeitos que estão sendo processados
pelo Ministério Público.

Não sou jurista, mas sei que V Exa saberá dirimir
as dúvidas que surgirem.

Apóio integralmente o relatório de V~. Tenho
certeza de que os Prefeitos de todo o Brasil ficarão
satisfeitos com o trabalho desenvolvido por v.Exa.

Parabenizo ainda o Deputado Gervásio Silva,
que tão bem conduziu essas reuniões.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gervásio Silva)
- Agradeço ao Deputado Werner Wanderer a partici
pação.

Concedo a palavra ao Deputado Fernando Fer-
ro.

O SR. DEPUTADO FERNANDO FERRO - Sr.
Presidente, S~ e SI'S. Parlamentares, primeiro, quero
parabenizar o nobre Relator por seu espírito democrá
tico. S.Exa reconheceu a necessidade de discussão
mais ampla sobre a matéria, ouviu os apelos dos
membros desta Comissão e respeitou nossas preocu
pações com a criação da Taxa de Iluminação Pública.

De certa forma, estamos aqui socorrendo a
Casa, que foi incapaz de propor a necessária profunda
reforma tributária. Fomos chamados para fazer esses
reparos que terminam por criar essa parafemália de
iniciativas que visam muito mais corrigir do que propri
amente construir peça tributária adequada para o País.
E temos de nos manifestar sobre essa situação.

Somando minha voz às já aqui trazidas e diante
das várias possibilidades de redação propostas ao
art. 149, alínea "a", item 111, faço a seguinte pondera
ção: essa PEC permite ao Poder Municipal criar mais
uma fonte de arrecadação, o que pode penalizar o ci
dadão.

Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. Deputados, mi
nha sugestão permitiria a aprovação desse substituti
vo de forma consensual. Proponho a retirada desse
item 111, permanecendo todo o corpo sugerido. Assim,
não possibilitaríamos a prática de certas extravagãn
cias no plano municipal.

Estamos finalizando importante trabalho e sabe
mos da necessidade que os Municípios têm de consti
tucionalizar essa matéria e permitir cobertura legal
para a cobrança dessas contribuições. Que possamos,
por meio de negociação, acatar a sugestão de retirada
do item 111, votando consensualmente a matéria.



Chamo a atenção do Deputado Juquinha para o
fato de que consta na reforma tanto taxa como contri
buição.

O SR. DEPUTADO JUQUINHA - Eu citei as
duas.

Antes de passar a palavra ao nobre Relator,
cumprimento-o pelo seu brilhante trabalho. Entre os
colegas encontramos vários ex-Prefeitos - inclusive
eu.
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Se assim não for, apresentarei voto em separa- consideração que as pessoas moram no Município. É
do ou uma emenda para retirada do item 111, subme- lá que o cidadão vive, e ele precísa que a rede munici-
tendo-a à apreciação deste Plenário. Creio que pode- pai de ensino e a área de saúde funcionem, é preciso
remos votar a matéria se o nobre Relator reconhecer infra-estrutura para que as pessoas possam crescer e
a procedência das argumentações de vários Parla- empreender nas cidades onde moram. Fala-se muito
mentares, uma vez que o objetivo inicial desta PEC em êxodo rural no Brasil. Em Santa Catarina não é di-
era criar uma Taxa de Iluminação Pública única. A ferente, principalmente as cidades do interior, no oes-
proposta foi expandida evidentemente por conta de te do Estado catarinense. O cidadão deixa sua cidade
outras necessidades dos Municípios. Inclusive alguns porfalta de oportunidade; quando não consegue mais
Municípios estão enfrentando dificuldades para pro- viver com dignidade ou sustentar sua família e procu-
ver esse tipo de serviço, sendo alvo de interpelações ra oportunidades em outras cidades. E, na maioria
judiciais e de diversas resistências não só no plano das vezes, essas pessoas são malsucedidas, conse-
político - Câmaras de Vereadores -, como na própria guem apenas subempregos, vão morar na periferia
justiça. das grandes cidades em condições subumanas.

Indago ao nobre Relator sobre a possibilidade Mais uma vez, congratulo-me com o nobre Rela-
de negociação, com o intuito de votar consensual- tor pelo objetivo trabalho que desenvolveu. Com essa
mente essa matéria, a partir da sugestão apor nós legislaçãoaprovada, o Poder Legislativo Municipal re-
apresentada. gulamentará em cada Município a maneira de apli-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gervásio Silva) cá-Ia.
- Agradeço ao Deputado Fernando Ferro a participa- Concedo a palavra ao Sr. Relator.
ção.

O SR. DEPUTADO OSMAR SERRAGLlO -
Para esclarecer o problema da terminologia utilizada,
quero dizer que estamos criando uma contribuição
sobre serviços. É preciso separar serviço de obra.
Quando se observa contribuição de melhoria, verifi
ca-se que é sobre obras públicas. Invoco o testemu
nho de quem já foi Prefeito, que é o caso dos Deputa
dos Gervásio Silva e Werner Wanderer. Quando se
faz a pavimentação, lança-se a contribuição de me
lhoria. E ainda assim, pelas dificuldades de lança
mento de contribuição de melhoria, pode-se ver que
já foram feitas duas alterações no texto, nos últimos
15 anos, antes e após a Constituição de 1988, sem
pre procurando permitir que se cobre a contribuição
de melhoria, retirando, até porque antes constava na
Constituição, o limite do custo da obra e do proveito
que dela adviesse. Mas, apesar de ter sido retirado da
norma, continua em vigor. Foi retirado da Constituição
expressamente e continua em vigor por quê? Exata
mente porque é preciso saber separar contribuição
de taxa, serviço de obra. Só se pode cobrar contribui
ção de melhoria sobre obra. Quando é feito todo o re
capeamento de um asfalto construído há dez anos,
não há como recuperar esse custo. Esse recapea
mento é serviço, não é obra. Por essa razão estamos
introduzindo esse mecanismo.

Na verdade, a criação da TIP foi um dos itens
tratados com prioridade na pauta da Marcha dos Pre
feitos a Brasília, realizada no mês de abril. Municípios
brasileiros não podem receber recursos públicos dos
Governos Estadual ou Federal, em virtude da inadim
plência relativa à Taxa de Iluminação Pública. Estão
ocorrendo várias demandas judiciais. Esse é um pro
blema tanto para os Municípios quanto para as distri
buidoras de energia elétrica no Brasil. Então faz-se ur
gente.

O Relator foi brilhante ao expandir seu substitu
tivo. Agora, devemos levar em consideração que os
Municípios, desde a promulgação da Constituição de
1988, receberam apenas encargos, e nem sempre re
ceberam a fonte de receita necessária para fazer fren
te a essas despesas. Os Municípios de pequeno e
médio porte enfrentam hoje muitas dificuldades para
manter os serviços essenciais, como iluminação pú
blica, manutenção das vias públicas, infra-estrutura.

Sabemos o quão difícil é deliberar sobre essa
matéria, porque tudo aquilo que mexe no bolso do
contribuinte não é bem-vindo. Tendo sido Prefeito, sei
que o povo quer que as cidades sejam bem adminis
tradas e que os serviços sejam feitos ou mantidos de
maneira satisfatória.

Hoje a divisão do bolo da arrecadação é injusta
para com os Municípios. Sempre devemos levar em



O SR. DEPUTADO LUIZ RIBEIRO - Sr. Relator,
acho isso fantástico. Na realidade, a PEC foi criada
para tornar constitucional uma contribuição, e esta
mos tornando constitucionais três contribuições. Em
momento algum vimos uma solução criada por qual
quer um de nós. O que vai acontecer com o contribu
inte? Qual será o aumento na arrecadação munici
pal? Como o contribuinte vai entender a questão do

O SR. DEPUTADO LUIZ RIBEIRO - Minha dú
vida é se o fórum é adequado.

O SR. DEPUTADO OSMAR SERRAGLlO - Qu
anto ao fórum, seria interessante aprovarmos como
está e depois fazermos essa restrição mais à frente,
para não perdermos a oportunidade de restringir
aquilo que, de repente, é a solução, que me parece
adequada, para três situações ou mais que os Municí
pios apresentem ao longo de mais de 20, 30 anos. Te
nho experiência na área jurídica. Sei que terminam
comprometendo as receitas. Alguns Municípios po
dem cobrar, outros, por alguma filigrana, algum deta
lhe, não. A idéia é abrir o mesmo caminho da União.

Concordo com o Deputado Luiz Carlos Hauly,
realmente avançamos. Minha dúvida é se este fórum
é adequado. Estamos fazendo uma minirreforma tri
butária dentro de uma PEC que trata de iluminação
pública. Esse é o problema.

Sou médico, não sou tributarista. Não sei se vo
tando dessa forma isso vai repercutir lá na frente e im
pedir uma reforma tributária melhor. Na realidade, es
tamos fazendo uma pequena reforma tributária. E vol
to ao ponto de partida: devemos retirar os itens 2 e 3.
Ficaríamos com a iluminação pública, nos restringi
ríamos à PECo Não nos importaríamos em avançar e
resolver os problemas, podendo criar outros, que não
sabemos quais são. Além disso, minha dúvida conti
nua sendo em relação a quais são os contribuintes
beneficiários diretos ou indiretos. Como fazer uma lei
justa e objetiva que não cause algum tipo de proble
ma ao contribuinte daqui a alguns anos?

O SR. DEPUTADO OSMAR SERRAGLlO - De
putado Luiz Ribeiro, consta da Constituição. Fala-se
na taxa em relação à utilização potencial. Potencial já
é o indireto.
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O SR. DEPUTADO OSMAR SERRAGLlO - O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY -
Não, eu sei, quando V.Exa começou a falar, afirmou Hoje a situação é de caos total. Sou favorável à apro-
que na reforma só consta taxa. Não, em apenas um vação desse texto, porque ele irá resolver os proble-
texto consta taxa e contribuição. Na dúvida, inventem mas dos Municípios brasileiros.
o que quiserem. Não foi solucionado o problema. Há O SR. DEPUTADO LUIZ RIBEIRO - Sr. Relator,
uma dúvida na Constituição quanto à taxa e contribui- peço a palavra apenas para prestar um esclarecimen-
ção. Estou eliminando isso e colocando contribuição

b
. to.

so re serviços. São necessariamente serviços.

O SR. DEPUTADO JUQUINHA - Quis dizer as
duas coisas, entendeu? Na verdade, minha proposta
está de acordo com o que está na reforma tributária.
Estão as duas coisas. Só que é confuso, não é?

O SR. DEPUTADO OSMAR SERRAGLlO 
Então, se deixar como está, prosseguirá a discussão
- é taxa ou contribuição? E no texto que aprovamos
está escrito: "os Municípios poderão instituir contribui
ção" - quando digo aprovamos, não quer dizer que
estava lá, porque ainda não participei, e não quero di
zer que se estivesse lá teria alterado alguma coisa 
"para suplementação dos serviços de segurança pú
b�ica prestados pelos Estados". Terminei retirando
"Estado" para evitar confusão. Depois, execução de
obras de pavimentação. É um equívoco gritante falar
em obra de pavimentação aqui, uma vez que já há
contribuição de melhoria.

O que importa é ter pavimentação, coleta de lixo
e iluminação pública. Tem! Minha intenção foi pegar
aqueles três pontos necessários para se dar um ca
minhoaos Municípios e jogar aqui. De certo modo,
estamos fazendo a reforma tributária que um dia tal
vez aconteça para os Municípios, solucionando o pro
blema de serviço de pavimentação, coleta de lixo,
conservação de rodovia. Não sei em cidade grande,
mas em Municípios com rodovias municipais não há
como cobrar essa taxa. Estamos criando agora condi
ções para isso.

Anteriormente à Constituição de 1988, havia
leis orgânicas estaduais. E por que isso? Porque, se
permitíssemos que cada Município criasse sua Lei
Orgânica, haveria o temor da balbúrdia, pois cada
Município procederia de uma maneira. Os Municípios
mostraram que são competentes, cada um tem sua
Lei Orgânica. Portanto, não é o fato de permitirmos
que o façam que os levará a ultrapassar os limites,
porque é o povo que vai votar, de acordo com as res
pectivas leis. É a lei do Município que dará todos os
parâmetros.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY 
Um aparte. O texto da forma como está resolve os
problemas dos Municípios brasileiros?

O SR. DEPUTADO OSMAR SERRAGLlO 
Com certeza.
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lixo e da pavimentação? Pavimentação para mim é O SR. DEPUTADO LUIZ RIBEIRO - Entraria
obra. aqui embaixo: diretos e indiretos.

Portanto, volto a afirmar que não sei se esse é o O SR. DEPUTADO OSMAR SERRAGLlO - Se-
fórum adequado. V.Exa diz que sim. Não sei, porque ria ilógico cria~ ~ma contri~uição g~n~rica se h~u.ves-

não fiz simulações. Preciso saber o que vai acontecer se uma especifica. Eu teria que eliminar a generlca.
com o Sr. Manoel, que mora em Teresópolis. Preciso O SR. DEPUTADO LUIZ RIBEIRO- E esses di-
saber porque, senão, não posso votar com consciên- retos e indiretos...
cia e tranqüilidade. A forma que V.Exaexpõe é absolu- O SR. DEPUTADO OSMAR SERRAGLlO -
tamente ideal, concordo, mas continuo me pergun- Não há como casar isso juridicamente.
tando se este é o fórum adequado. Estamos aqui para O SR. DEPUTADO LUIZ RIBEIRO - E como se-
votar uma PEC que trata de iluminação pública. Va- ria feita a sobre os diretos e indiretos?
mos transformá-Ia em três, sem simulações? Vamos O SR. DEPUTADO OSMAR SERRAGLlO - É o
permitir que Pre!eitos, princip~l~ente os do. interi~r, mesmo raciocínio que existe hoje, quando se fala na
co~andem as Camaras Municipais. Quem fOI Pr:felto utilização potencial que consta na Constituição. Não
aqUi sabe que eles ~onseg_uem. c~mand~r as Ca~a- há como dimensionar exatamente o quanto alguém
ras ~ fazer ~ que qUiser. Nao ha slmulaçoes. Precls~ está sendo beneficiado. Mas o fato de alguém morar
de slmulaçoes para saber realmente qual o ~eso; ~a lá no fim da linha não significa que não se beneficie,
que vamos fazer uma pequena reforma tributaria, por exemplo da luz da varreção das ruas da cidade.
mas gr~nde para os Municípi?~. precisamos saber o O SR. 'DEPUTADO LUIZ RIBEIRO _ Então os
peso disso tudo para os mUnlClpes. diretos e os indiretos pagam o mesmo valor, é isso?

O SR. DEPUTADO OSMAR SERRAGLlO - O SR. DEPUTADO OSMAR SERRAGLlO _
Antes de permitir a i.ntervenção do Deput~do L~iz Não. Quem vai estipular esses parâmetros, ou mais
Carlos Hauly, quero dizer que temos essa slmulaçao ou menos... Para taxa, não há capacidade contributi-
diariamente em no~~o~ Municípi?s. v.E~a p~de con- va. Levaremos em conta o seguinte: quem tiver mais,
sultar todos os MUnlClplOS que qUiser do Interior deste possivelmente pagará mais.
P~ís que verificar~ que eles têm ta_xa de pavir:nenta: O SR. DEPUTADO LUIZ RIBEIRO - Eu gosta-
çao, de coleta de lixo, de conservaçao de rodovias. So ria que V.Exa me convencesse, mas não consigo .
~stou mudan~o o nome porque, ao .~hamar de taxa, Basicamente por falta de simulações, como eu falei .
inVOCO um feixe de normas que facIlita o seu lança- O SR. DEPUTADO OSMAR SERRAGlIO _ Eu

mento. não estou criando nada.
O SR. DEPUTADO LUIZ RIBEIRO - Essa taxa O SR. DEPUTADO LUIZ RIBEIRO - Pois é.

de ~avimentação pode ser questionada inclusive na O SR. DEPUTADO OSMAR SERRAGLlO- Ne-
Justiça, pelo que estou entendendo. h t 'b tO' rt t ..n um ri u o novo. Impo an e e ISSO.

O SR.. DEPU!A~O OSMAR SERRAGLlO - O SR. DEPUTADO LUIZ RIBEIRO - Mas garan-
Como taxa, e questlonavel. to a V.Exaque poderão acontecer algumas coisas de-

O SR. DEPUTADO LUIZ RIBEIRO - Na hora pois disso. De repente aquela situação: não é uma
que assinarmos e votarmos, estaremos transforman- obra, mas um buraco, e o Prefeito pode achar que
do isso em dispositivo constitucional. Gostaria de sa- deve recolher uma contribuição para tapar aquele bu-
ber o que vai pesar para a minha cidade, qual será o raco específico.
percentual a ser pago por pessoa. Essa é a minha O SR. DEPUTADO OSMAR SERRAGLlO - O
grande preocupação. Prefeito, não; o povo da cidade.

O SR. DEPUTADO OSMAR SERRAGLlO - Tal- O SR. DEPUTADO LUIZ RIBEIRO - A Câmara.
vez eu possa esclarecer. Veja bem, estou com um sis- Mas, como já mencionei, nas cidades do interior, a
tema tributário que tem a parte genérica. Estou criando Câmara faz o que Prefeito quer. Temos de ser prag-
uma contribuição sobre serviço. Hoje só existem con- máticos. A verdade é que se for pouca coisa, o Prefei-
tribuições federais: sobre contribuição social, a inter- to consegue. O Governador mantém a Assembléia
ventiva e a corporativa, todas federais. Estou inserindo tranqüilamente. Quer dizer, não há dificuldades legis-
no art. 149 da Constituição uma nova contribuição so- lativas para aumentar além da capacidade contributi-
bre serviços. Por se tratar de serviços é que estou es- va do Sr. Manoel, que mora no interior. Esse é meu
pecificando quais serviços estariam nessa genérica, problema. Enquanto não tiver certeza, não posso vo-
por isso essa especificação das três municipais. tar com tranqüilidade. Pessoalmente, não tenho nada



Não recomendamos, pois, que se rejei
te a PEC nO 222 (apenas deveria ser altera
da), nem tampouco que se expanda a com
petência dos Municípios, para que possam
instituir uma contribuição (atípica) de financi
amento da iluminação pública. Tal invenção
seria realmente danosa; o exercício do poder
legislativo por parte de mais de cinco mil Mu
nicípios seria imprevisível, à falta de parâme
tros e limites; dificilmente seriam constrangi
das a bitributações, a julgar pela posição ju
risprudencial adotada em nossos tribunais
superiores. Isso, se, no futuro, não preten
dessem os Municípios alterar a Constituição
para criar outras contribuições. Por que não
uma contribuição municipal, de cunho ambi
entai ou ecológico? E os Estados que tam
bém precisam atender a seu equilíbrio fiscal,
conformar-se-ão com a exclusão?

Nem nos parece que uma permissão
expressa na Constituição, para se criar uma
taxa de iluminação pública, necessariamente
deva romper com a teoria e a jurisprudência,
em suas linhas mestras. É, pois, possível in
troduzir na Carta a permissão, sem o desfi
guramento das noções clássicas, que ali
mentam a doutrina, e sem o desestímulo à
luta que a jurisprudência, valorosamente,
tem encetado para manter a rigorosa distin
ção entre impostos e taxas, assegurar a ob
servância da discriminação de competência
posta na Constituição e livrar o contribuinte
das bitributações.

É portanto de suma relevância, na pro
posta de emenda à Constituição, dela ex
purgar os fatores que recrudesceram as ra
zões de inconstitucionalidade da taxa de ilu
minação pública, perante o Supremo Tribu
nal Federal, a saber, é preciso excluir de

ge.

O SR. DEPUTADO ANTÔNIO JORGE - Cum
primento o autor, Deputado Juquinha, como também
o Relator, que, de uma maneira sucinta e objetiva,
não fez nada mais nada menos do que legalizar aqui
lo que já existe no Município. Como o nobre Deputado
mencionou, o fórum é adequado, mas existe a preo
cupação de se abrir o leque. A Comissão de Transpor
te também pode requerer que esse projeto passe por
lá, quando se acrescentam mais esses dois itens.

O SR. DEPUTADO OSMAR SERRAGLlO 
Esta é uma Comissão Especial. Daqui já vai direto
para o Plenário.
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contra o Relator nem contra o que V.Exa escreveu. O SR. DEPUTADO ANTÔNIO JORGE - Aca-
Este é um debate democrático para se atingir algum bou-se de criar aqui em Brasília a Taxa de Fiscaliza-
objetivo. Agora, se houvesse essas simulações do ção, Prevenção e Extinção de Incêndio e Pânico para
que vai acontecer com essa contribuição constitucio- os donos de imóveis, que está sendo inclusive argüida
nalizada, que pode ser derrubada na Justiça... Se eu na Justiça, como publicado nos jornais. Daqui a algum
tivesse certeza, eu seria o primeiro a votar, mas não tempo, inventa-se outro tipo de taxa. Porém, estou sa-
tenho. Preciso dessa certeza para votar, principal- tisfeito com a maneira objetiva e sucinta que está pos-
mente os itens 2 e 3. Enquanto eu não tiver essa cer- sibilitando a legalização do que já existe no Brasil.
teza, será difícil. O SR. DEPUTADO JUQUINHA - Conforme

O SR. DEPUTADO OSMAR SERRAGLlO - Um V.Exa falou há pouco, tenho o parecer de dois advoga-
último argumento: isso já está aprovado na Comissão dos fornecido à ABRADEE. Como o documento é mu-
da Reforma Tributária, o que talvez não nos conven- ito extenso, lerei somente a parte 5, referente às con-
ça, mas pelo menos já é uma etapa ultrapassada por c1usões e sugestões:
aqueles que se dedicaram à reforma tributária. Isso
tudo já está lá. Apenas para ter lógica no sistema, re
colhemos.

O SR. DEPUTADO LUIZ RIBEIRO - Com certe
za eles tiveram outras condições para votar. Por isso
meu questionamento é de fórum. Tenho elementos
suficientes apenas para analisar a questão da ilumi
nação pública. Eles podem realmente estar com a ra
zão. Esperamos que sim. Quando formos votar, sabe
remos.

O SR. DEPUTADO OSMAR SERRAGLlO - É
preciso ficar claro que convocamos pessoas muito im
portantes, doutrinadores deste País, para virem aqui
sustentar a idéia de taxa, como queríamos. Não conse
guimos encontrar quem sustentasse essa idéia. Por
isso, optamos definitivamente por trabalhar com contri
buição. O Jurista Sacha Calmon de Sá, professor da
Universidade Federal de Minas Gerais, reconhecida,
sabendo que queríamos a taxa, baseou-se nisso. Só
que, se V.Ex~ lerem o texto, perceberão que ela é ine
xeqüível. Ter-se-ia que excluir o custo de praças públi
cas e bens próprios públicos, uma série de detalhes
que levaria à inviabilização da cobrança. Daí por que
definitivamente optamos pela contribuição.

Concedo um aparte ao Deputado Antônio Jor-
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sua base de incidência as áreas urbanas 
de que V.Exa. falou -iluminadas que não
beneficiam diretamente os proprietários de
imóveis, assim como limitar a base de cál
culo ao custo do serviço, sem exceções.

Sugerimos a seguinte redação:
Art.145 ..
§ 30 Poderá ser cobrada taxa de ilumi

nação pública dos proprietários de imóveis
diretamente beneficiados pelo serviço, aten
dido ao disposto em lei complementar relati
vamente à base de cálculo e às áreas e
construções urbanas excluídas do custo.

Lei complementar, pois, que desem
penha o papel de traçar as normas gerais,
endereçadas aos legisladores ordinários,
deverá cumprir duas funções:

a)definir corretamente a extensão da
taxa, delimitando o sentido da expressão
benefício direto ao proprietário de imóvel,
com o fim de excluir-lhe da incidência a ilu
minação de certas áreas e espaços urba
nos, que não traduzem utilidade ou vanta
gem direta ao proprietário;

b) eleger corretamente a base de cál
culo (isto é, o custo do serviço, estabelecen
do o critério de repartição.

Com tal modelagem, a taxa de ilumina
ção pública proposta estará incluída entre
aquelas outras, já existentes em nosso or
denamento, de divisibilidade relativa, que
tantas vezes vêm aceitas pelos tribunais.
Não nos parece romper a proposta, pois,
com algum princípio fundamental, nem tam
pouco com a estrutura básica em que se ali
cerça o sistema tributário.

Trata-se do parecer dos advogados Sacha Cal
mon Navarro Coelho e Misabel Abreu Machado Derzi.

O SR. DEPUTADO OSMAR SERRAGLlO - Foi
o parecer a que fiz referência. V.Exa. leu. Precisa de
uma lei complementar. Só se pode levar em conta o
custo do serviço. Portanto, ele quer que seja feita,
veja, como base de cálculo. Ele está limitando, ele
está voltando àquela discussão que não temos como
evitar. Depois, somente os diretamente beneficiados,
excluindo as vias e praças públicas. É bonito dizer que
há a taxa. Mas, não há como aplicá-Ia. Tenho e estu
dei todo esse parecer. Se quiserem, tudo bem. A Co
missão é soberana, mas estaremos regredindo a uma
situação que não resolverá o problema dos nossos
Prefeitos. Não o faço por diletantismo. Foi algo procu
rado, rebuscado, tentado de todas as formas para via-

bilizar. Além disso o art. 40 do Código Tributário Naci
onal é muito claro no sentido de que não é a denomi
nação dada ao tributo que lhe dá a configuração, o
desenho, o conceito. Digo isso porque, nos Municípi
os onde houver taxas que não forem assim conside
radas - porque o Supremo Tribunal Federal não as
aceita, embora sejam denominadas "taxas" -, have
rá contribuições e subsistirão na própria lei que hoje
vigora.

O SR. DEPUTADO IVANIO GUERRA - Sr. Re
lator, indago sobre a possibilidade de retirada do inci
so 111, para que possamos avançar e votar. Retirando
o inciso 111, já há uma possibilidade.

O SR. DEPUTADO JUQUINHA - Devem ser re
tirados os incisos 11 e 111, Deputado.

O SR. DEPUTADO OSMAR SERRAGLlO 
Não sei, como municipalista, voto pelo meu parecer.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY - Sr.
Presidente, gostaria de fazer algumas ponderações.

Sr. Presidente, Sr. Relator, companheiros Parla
mentares, perseguimos muito a tão sonhada reforma
do Sistema Tributário Brasileiro. É consenso, hoje, no
Congresso brasileiro e no meio empresarial, que o
sistema tributário brasileiro é iníquo e injusto. Todos
estão cientes da iniqüidade do sistema e dos proble
mas que causam às empresas, àqueles que marcam
o preço final da mercadoria ou do serviço no consumo
final. É um sistema totalmente maluco.

Há um texto aprovado na Comissão Especial
sobre reforma tributária pronto para ir ao Plenário.
Gostaria que esse texto fosse mais do que uma tribu
tação direta, menos regressiva. O que é a tributação
direta? É tudo aquilo que se tributa progressiva e dire
tamente. O Brasil hoje arrecada 32% do PIB. V.Exas.
sabem quanto vem do IPTU? É tudo de propriedade:
Imposto Predial e Territorial Urbano -IPTU, Imposto
sobre Propriedade Territorial Rural - ITR, e há o
Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores
-IPVA. Para V.Exas. terem uma idéia, dos 32%,1%
do PIB vem do recolhimento direto do Município.

Portanto, não há espaço para o Prefeito aumen
tar a carga tributária da propriedade territorial urbana
ou rural e os impostos sobre veículos, a não ser no
caso do imóvel que valorizou, quando o próprio reca
dastramento anual reavalia o imóvel. A prestação de
serviço do Município está de acordo com aquilo que
se gasta. Quer dizer, se eu gastar 1 milhão de reais
por mês no serviço de coleta de lixo, terão de ser dis
tribuídos para a população 1 milhão de reais. Se eu
gastar 2 milhões por mês em iluminação pública, a
população tem de pagar por aquilo que consome, as
sim como eu pago minha conta de água e de energia
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elétrica. O Município é como um condomínio que tem
de pagar as despesas da praça, da escola e da cre
che.

Nesse caso específico do serviço de iluminação
pública, trata-se da iluminação pública usada pela po
pulação. No caso - como V.Exa. apresenta - de /i
mitar-se a contribuição quando atende ao apelo de
muitos, como, por exemplo, o meu, de não deixar a
contribuição em aberto e restringi-Ia em três itens, sa
tisfaz todas as correntes que estavam preocupadas
com a amplitude de uma contribuição genérica e
aberta. Como limitar limpeza de vias e demais logra
douros públicos? É limpeza. É o que a comunidade
gastará. Dessa forma, rateia-se, dentro de uma con
tribuição, e a própria cidade paga. Não vejo nenhum
inconveniente, nenhuma afronta à cidadania. Pelo
contrário, vai pagar exatamente aquilo. É claro que a
escolha de um bom Prefeito, de quem vai fazer o me
lhor serviço pelo menor custo é algo que foge do nos
so controle.

E também há a pavimentação e manutenção de
vias públicas. Está sendo criado um instrumento para
resolver em definitivo o problema do Município brasi
leiro, que não consegue cobrar esse serviço e, conse
qüentemente, as ruas ficam esburacadas. Elas ficam
todas danificadas, porque a Prefeitura não tem como
mantê-Ias. Pergunta-se: "E o dinheiro do imposto que
se recebe?" Do IPTU é pequeno; a cota parte de 25%
do ICMS e mais o Fundo de Participação são conse
guidos a duras penas para manter hoje as áreas de
educação, saúde e assistência social do Município
brasileiro.

Estou nesta Casa há onze anos. Já fui Vereador,
Prefeito, Secretário da Fazenda, já estive de todos os
lados do balcão. Já fui do Município, do Estado, da
União e sinto o peso de ser contribuinte também.
Pago a contribuição da minha propriedade, do meu
apartamento, o meu IPTU, a minha taxa de serviço. É
claro que, na sociedade em que vivemos, há uma
confusão muito grande entre o que é justo e o que não
é, porque o sistema é iníquo e injusto. Aqui estamos
procurando justiça tributária, a fim de fazer com que o
Município brasileiro tenha condição de cobrar uma
quantia razoável pelos serviços que presta. Não se
trata de uma imposição, como no caso de imposto,
mas de uma contribuição por uma prestação de servi
ço à população e limitada. Há três itens de que
S.Exa., o Relator. dispõe.

O que temos de temer é que qualquer mexidi
nha numa alíquota do IPI, do ICM, no Brasil, vale por
todo o IPTU e por toda a taxa de contribuição. O Go-

vemo faz isso na CPMF. Amanhã, cobrará por todas
as contribuições existentes para trás e para frente.

Devemos estar conscientes de que integramos
esta Comissão com o objetivo de encontrar uma solu
ção definitiva para um grave problema do Município
brasileiro, que precisa ter esses serviços essenciais e
fundamentais funcionando, e, em contrapartida, sua
população precisa pagar por eles.

Pensando dessa maneira, poderemos dar nos
so apoio e nosso voto de confiança ao Relator. Em
qualquer questão maior, iremos para o Plenário,
onde, evidentemente, as Lideranças atuarão com
mais amplitude. O País inteiro vai observar muito mais
do que na Comissão.

O SR. DEPUTADO LUIZ RIBEIRO - Sr. Relator,
com a sua permissão?

O SR. DEPUTADO OSMAR SERRAGLlO 
Pois não.

O SR. DEPUTADO LUIZ RIBEIRO - Sr. Presi
dente, afirmo que o ideal seria a Comissão votar de
maneira unânime, para que chegue ao Plenário com
a conotação de que foi aprovado por unanimidade.
Faço esse apelo, visto que tudo na vida tem um início
e um porquê.

Estamos reunidos para discutir iluminação pú
blica. Esta é a razão de cada um de nós estar aqui.
Não posso nem vou dizer se é justo ou injusto o acrés
cimo de V.Exa., se é bom ou não, até porque gostaria
que o meu Município recebesse bem, que tivesse po
der de obras, um poder de serviços muito maior do
que o que tem atualmente. Enfatizo que estamos reu
nidos para resolver o problema da iluminação pública.
O caminho está correto e seria muito bom se tivésse
mos o voto favorável de todos. Não posso votar favo
ravelmente a isso. Não sou tributarista, não fiz simula
ções, não sei o que vai acontecer. Enquanto não tiver
certeza disso, não vou deixar para o Plenário minha
responsabilidade. Quero resolver aqui. Não repasso mi
nha responsabilidade. Tenho de resolver isso aqui e vou
fazê-lo. O ideal é que fosse de maneira unânime.

Por isso volto a falar em forma de apelo: vamos
resolver o problema da iluminação pública e, depois,
dentro da reforma tributária, que ainda será votada. Eles
têm instrumentos de que não dispomos. Não tenho
esse instrumento para ter certeza do que vai acontecer.
Está feito, então, meu apelo. Não vou mais usar da pala
vra, mas o ideal é que cheguemos a um consenso. O re
latório está muito bom, perfeito. Vamos tratar da ilumina
ção pública. Esta é a nossa obrigação. Há uma plaqui
nha ali onde se lê: "Iluminação pública".

Obrigado.



Com fundamento no art. 161, inciso I,
requeiro destaque para votação em separa
do do inciso 11 do art. 149, constante do art.
10 do substitutivo do Relator.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY - É
necessário apoio?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gervásio Silva)
- Encerrado o prazo para apresentação dos desta
ques, temos de votar a admissibilidade do destaque
do Deputado Luiz Ribeiro.

O SR. DEPUTADO LUIZ RIBEIRO - Necessita
de sua admissibilidade.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gervásio Silva)
- O destaque da liderança do PT já foi admitido, por se
tratar de destaque apresentado pela Liderança.

O SR. DEPUTADO LUIZ RIBEIRO - Para discu
tir, Sr. Presidente. (Pausa.)

Vamos votar depois os destaques? Poderíamos
votar agora. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gervásio Silva)
- Para encaminhar a votação, usarão da palavra qua
tro Deputados, incluído, neste grupo, o Relator.

Inicialmente, concedo a palavra ao Deputado
Fernando Ferro, que pediu destaque.

O SR. DEPUTADO FERNANDO FERRO - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, Sr. Relator, é
evidente que estamos diante de uma situação em que
não há consenso para votar o texto apresentado pelo
Sr. Relator.

No entanto, reconhecemos a procedência dos
argumentos apresentados, das diversas pondera
ções, mas, ao mesmo tempo que em considero a im
portância da definição e de se estabelecer esses pro
cedimentos em relação à taxa de iluminação pública,
reconheço também a iniciativa do Sr. Relator ao tentar
suprir deficiências no tocante à capacidade de arre
cadação dos Municípios, a partir da não-existência de
reforma tributária adequada e da oportunidade que
se apresentou para a constituição dessa contribuição,
que foi agregada ao texto original apresentado pelo
Deputado Juquinha.

Nessa condição, buscando estabelecer uma
mediação, apresentei este destaque em separado, a
ser apreciado após a votação do substitutivo, e propo
nho uma negociação. Nossa intenção foi essa. Não
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O SR. DEPUTADO WERNER WANDERER - Nos termos regimentais, solicito desta-
Inversamente, faço o mesmo apelo para que aprove- que para votação em separado do inciso 111
mos, por unanimidade, o relatório. do art. 149 do substitutivo, com vistas à sua

O SR. DEPUTADO OSMAR SERRAGLlO - Sr. supressão.
Presidente, concluindo, queria repetir que, de alguma O destaque, de autoria do Deputado Luiz Ribei-
maneira, conheço cada um dos itens que estão colo- ro, diz:
cados e as discussões que aconteceram juridicamen-
te ao longo de mais de quinze ou vinte anos. Conheço
e acompanhei cada uma dessas taxas. Eventualmen-
te, estou na condição de Relator, mas invoco o teste
munho pessoal de quem milita nisso.

Aqui já foi trazida à baila a experiência daqueles
que foram Prefeitos. Mantenho minha posição, mas
não como alguém que pretende radicalizar, tanto que
mudei muita coisa, tirei a da contribuição dos Esta
dos, fechei o leque. A proposta deve ter uma certa ló
gica na colocação dentro do sistema. Não posso criar
uma contribuição específica no mesmo lugar onde
são tratadas coisas genéricas. Estou criando um novo
tributo, que se chama contribuição municipal, e aí
sim, limitando quais as possíveis contribuições muni
cipais. Faço isso em favor da lógica e do mínimo sus
tentável, da não-afronta - V.Exas. podem ver que
abordo isso no meu trabalho, quando digo que estou
aceitando com resistência certas sugestões. Reco
nheço, repito, que temos um sistema tributário muito
bem construído, mas não temos como solucionar o
problema de forma diferente. De maneira que encare
ço aos companheiros que prevaleça a maioria. Além
do mais, ainda teremos tempo para esta construção.
Isso não é definitivo.

Concluo agradecendo ao Presidente o prestígio
e o apoio que sempre nos deu nesta Comissão. Agra
deço aos companheiros Deputados, que sempre
compareceram às reuniões, discutiram, enriquece
ram o trabalho, bem como a tantas outras entidades
que aqui se fizeram representar e viabilizaram essa
reflexão que, imagino, na estreiteza do meu conheci
mento, seja a melhor proposta.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gervásio Silva)
- Encerrada a manifestação do Relator, passamos ao
processo de votação.

Há sobre a mesa dois destaques: um da lide
rança do PT, e outro do Deputado Luiz Ribeiro, cuja
admissibilidade precisamos votar depois.

Passo a ler os destaques para que os membros
da Comissão deles tomem conhecimento.

É o seguinte o teor do destaque apresentado
pela Liderança do PT:
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queremos, evidentemente, o desfiguramento comple
to da iniciativa do Relator, mas, ao mesmo tempo,
não concordamos com a extensão aqui apresentada.

Portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,.
Sr. Relator, pondero para que haja essa mediação
que apresentamos com este destaque. Seria uma
maneira de se chegar a uma votação que pudesse
apresentar um texto votado consensualmente. Como
não é possível mantermos o destaque, vamos sub
metê-lo à apreciação depois da votação do substituti
vo do Deputado Osmar Serraglio.

Muito obrigado.

O SA. PRESIDENTE (Deputado Gervásio Silva)
- Agradecemos ao Sr. Deputado Fernando Ferro a
participação. Concedemos a palavra ao Sr. Deputado
Luiz Ribeiro e, logo após, ao Sr. Deputado Juquinha,
como autor da emenda constitucional. Depois, terá a
palavra o Sr. Relator.

Com a palavra o Sr. Deputado Luiz Ribeiro.

O SR. DEPUTADO LUIZ RIBEIRO - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, cumpri minha promes
sa. Não falei mais ao microfone junto com o Relator,
mas a VExa. não prometi nada. (Risos.)

Usando os mesmos argumentos que a bancada
do PT sugeriu e quase as mesmas palavras, volto a
afirmar que, com relação à PEC da Iluminação Públi
ca, não sou ideologicamente contra nenhuma das
duas, a do item 2 ou do item 3. Há um destaque, que
votaremos a seguir, sobre a limpeza de vias e demais
logradouros públicos. Mas, do mesmo modo que o PT
se oferece para votar de maneira destacada a pavi
mentação e manutenção de obras públicas, este é o
argumento que vou usar para também destacar o
item 2.

Por isso, voto a favor. Não estamos votando a
admissibilidade, mas o requerimento em destaque,
não é? Voto a favor da bancada do PT

O SA. PRESIDENTE (Deputado Gervásio Silva)
- Quero esclarecer aos membros da Comissão que se
trata de um encaminhamento para votação do pare
cer do Relator ao substitutivo. Os destaques serão vo
tados posteriormente.

O SA. DEPUTADO LUIZ RIBEIRO- Então, voto
a favor, ressalvados os destaques.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gervásio Silva)
- Com a palavra o autor da emenda constitucional,
Deputado Juquinha.

O SR. DEPUTADO JUaUINHA - Sr. Presidente,
pelas discussões aqui ocorridas, tendemos a avan
çar, mas ainda continuo com a opinião de que a PEC
por mim elaborada é somente para resolver a questão

da iluminação pública. Há o item 1, que é o da ilumi
nação pública. Os itens 2 e 3 foram acrescentados.
Sei que os Municípios têm problemas sérios. A repar
tição de receita feita no Brasil é inconseqüente, por
assim dizer, e nada é feito de forma correta.

Conforme disse o Deputado Luiz Carlos Hauly,
de toda a arrecadação do País, os Municípios detém
em torno de 13%, os Estados, 23% e a União, 64%,
Governo. É injustiça de todo o lado. Mas estamos
aqui, na verdade, para resolver esse problema da ilu
minação pública.

Gostaria de dizer que o substitutivo do nosso
Relator é muito bom, inclusive concordo com ele.
Considero que deveriam ser retirados os itens 2 e 3,
mas não colocarei nenhum empecilho para a aprova
ção do relatório quando da votação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gervásio Silva)
- Tem a palavra o Deputado Luiz Carlos Hauly.

O SA. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY- Sr.
Presidente, quero fazer uma ponderação. O Parla
mento surpreende, às vezes, de forma benéfica. O
Relator, ouvindo a Comissão, pela brilhante iniciativa
do Deputado Juquinha de resolver um problema pon
tuai do Município brasileiro, leva-nos à elaboraçào de
uma proposta de contribuição que pretende resolver
esse conflito de taxa existente no Brasil.

Se ele ficar só no item iluminação pública, é um
tipo único, não é uma nova espécie. Estamos criando
uma nova espécie, substituta da taxa, a contribuição,
para resolver o quê? Os'problemas da prestaçào de
serviços no Município. Na Lei de Licitações, está mui
to claro o que é obra e o que é serviço. Está evidente
que a pavimentação, o serviço de recapeamento e re
cuperação das estradas são serviços de pavimenta
ção pública. Isso está definido, é ponto pacífico. Tra
ta-se de uma prestação de serviço público típica, lo
cai, municipal.

Pondero aos companheiros, dois do PT e outro
da nossa base, que fizeram essa proposta de desta
que que os três itens são importantes, porque vão su
primir, eliminar a possibilidade das taxas. Então,
está-se criando uma nova espécie com três tipos, por
que, se for um só, acredito que o Supremo Tribunal
Federal derrubará a contribuição de iluminação públi
ca. Esse é também o entendimento da assessoria
que acompanha atentamente esta discussão.

Portanto, faço um apelo ao companheiro do PT,
Fernando Ferro, e ao outro companheiro, porque os
dois pegam o item 2 e o item 3. Isso vai demolir todo
esse trabalho magistral, maravilhoso. Não tenham dú
vida de que o Município terá de cobrar por isso. Com o
sistema de taxa há uma dificuldade imensa, até in-
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transponível, no caso da iluminação pública, porque
está sendo derrubado na Justiça. Se aprovarmos, de
modo bem tipificado, bem limitado a três itens de
prestação de serviço público, característica típica de
Município, estaremos criando uma nova espécie.

Portanto, apelo aos companheiros no sentido de
que votem pela votação do relatório na forma propos
ta.

Quero agradecer novamente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gervásio Silva)
- Concedo a palavra ao Relator, Deputado Osmar
Serraglio.

O SR. DEPUTADO OSMAR SERRAGLlO - Sr.
Presidente, apenas subscrevo o que o Deputado Ha
uly considerou e que é verdadeiro, aquilo que tentei
passar ao Plenário.

Temos um sistema estruturado, e preciso inserir
nele, tecnicamente, de maneira sustentável, um novo
tipo de tributo, uma contribuição municipal sobre ser
viços. E, ao criar esse tipo novo, preciso dizer quais
são as espécies desse gênero contribuição sobre
serviço. Como elaborei isso? Primeiro, com base nas
propostas que já haviam transitado pela Casa. Apro
veitei o que havia lá. Nesse aspecto, é pena que, de
alguma maneira, também tenhamos nos afunilado no
tempo, porque eu queria provocar os Deputados e até
dizer que, como Relator, assumo o compromisso de,
em plenário, sustentar a retirada se VExas. trouxerem
os Municípios, principalmente os de Capitais que me
procuraram - São Paulo, Aracaju - e o próprio De
putado Marcelo Déda. Se esses Municípios disserem
que esses serviços não têm problema com taxa e que
criar essa contribuição não vai solucionar, assumo o
compromisso perante esta Comissão de fazer susten
tação adversa a minha posição no plenário desta
Casa.

Considero fundamental não perdemos a oportu
nidade de solucionar esse problema, essencial para
liquidarmos de vez essa fatura em relação ao munici
palismo que tanto preservamos.

Concedo um aparte ao Deputado Edison Andri-
no.

O SR. DEPUTADO EDISON ANDRINO - Pri
meiro, cumprimento V.Exa. pelo trabalho que fez. Era
um assunto polêmico, difícil de ser tratado em função
do problema da inconstitucionalidade da taxa. Quem
passou pelas Prefeituras sabe da importância da taxa
de iluminação pública. Só que não consegui entender
exatamente os itens 2 e 3, porque o art. 145 da Cons
tituição Federal já contempla esse tipo de serviço.
Hoje as Prefeituras já cobram contribuição de melho-

ria decorrente de obras públicas - e aí está a pavi
mentação que V.Exa. inclui no item 3 - e também
limpeza de vias públicas, em função da taxa estabele
cida no art. 145.

O SR. DEPUTADO OSMAR SERRAGLlO - É
que V.Exa. não tem lido a jurisprudência. Primeiro,
não se cobra contribuição de melhoria de serviço de
pavimentação. O serviço de coleta de lixo é direta
mente questionado nos tribunais. Isso aqui vem solu
cionar três impasses muito importantes para os nos
sos Municípios. De repente, no Município de VExa.
isso não foi questionado, mas amanhã será. É só
V.Exa. verificar nos tribunais esses três serviços.

O SR. DEPUTADO EDISON ANDRINO - Se
V.Exa. me permite, o que acontece na prática é que as
Prefeituras, quando vão pavimentar uma rua, fazer
uma obra num bairro, encaminham à Câmara Munici
pal um projeto de contribuição de melhoria daquela
obra, que é aprovado pela Câmara com base no art.
145 da Constituição Federal.

O SR. DEPUTADO OSMAR SERRAGLlO - De
putado Edison Andrino, V.Exa. tem de separar "obra"
de "serviço".

O SR. DEPUTADO EDISON ANDRINO - Mas a
pavimentação é uma obra.

O SR. DEPUTADO OSMAR SERRAGLlO 
Obra, sim, mas V. Exa. tem de ler o caput que dispõe
"serviços". Embaixo está "pavimentação". Portanto, é
serviço de pavimentação. Não é pavimentação, obra.
Tem de ler o texto completo. É contribuição sobre ser
viços. Quais serviços? De pavimentação.

O SR. DEPUTADO EDISON ANDRINO - Aí vai
cobrar a recuperação? O item aqui é para cobrar re
cuperação da pavimentação?

O SR. DEPUTADO OSMAR SERRAGLlO 
Mas isso é cobrado.

O SR. DEPUTADO EDISON ANDRINO - Mas
aí é mais complicado ainda do que imaginava.

O SR. DEPUTADO OSMAR SERRAGLlO 
Mas é cobrado. Se eu soubesse que iria produzir esta
discussão, teria trazido toda a jurisprudência para
mostrar. São itens que os Municípios cobram e que
estão sendo questionados em virtude de se definir até
onde termina uma obra e começa a ser um serviço, ou
até onde deixa de ser serviço e passa a ser uma obra.
Estamos afastando essa discussão. Estamos tentan
do solucionar o problema dos Municípios.

Encerro minha manifestação, Sr. Presidente.
VExa. concluiu?

O SR. DEPUTADO EDISON ANDRINO - Na re
alidade, estamos nos antecipando ao problema da re-
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forma tributária. O que está acontecendo é que, de
vez em quando, aparece um projeto dessa natureza.
Vamos fazendo a conta-gotas a reforma tributária que
o Governo não faz. Então, essa situação fica mais
complicada.

O SR. DEPUTADO OSMAR SERRAGLlO 
V. Exa. tem razão, mas vamos ter de encontrar uma
solução. Eu não teria como inserir uma taxa isolada
que não fosse sustentável; não teria como criar uma
contribuição de serviços somente sobre iluminação
pública sem ferir o sistema. Por isso, criei contribui
ções sobre os serviços: iluminação, pavimentação e
limpeza pública.

Agradeço, Sr. Presidente, a todos os companhe
iros a tolerância.

O SR. DEPUTADO LUIZ RIBEIRO - Um aparte,
Sr. Relator.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gervásio Silva)
- Acho que temos de aprimorar o debate para resol
ver...

O SR. DEPUTADO LUIZ RIBEIRO - Há um ar
gumento que, no mínimo, posso questionar de manei
ra esdrúxula. Trata-se do argumento do Deputado
Luiz Carlos Hauly, que não está presente. Talvez
V.Exa. prefira que eu espere sua volta. Não sei se pos
so avançar.

O SR. DEPUTADO OSMAR SERRAGLlO 
Pode avançar.

O SR. DEPUTADO LUIZ RIBEIRO - S.Exa. dis
se: "ou cobre uma inconstitucionalidade possível ou
não questiona uma constitucionalidade, caso haja
dois ou três itens". Foi isso mais ou menos que S.Exa.
disse. Quer dizer que se apresentarmos três itens, vai
sumir a inconstitucionalidade possível de um ou de
outro.

Gostaria de sugerir a V.Exa., se possível, acres
centar também a contribuição pelo uso aéreo e pelo
uso do solo, assim juntamos tudo. Não é esse o argu
mento. O argumento não é apresentarmos três itens
para escondermos uma possível inconstitucionalida
de. Isso não existe e é esdrúxulo para mim.

Rebato esse ponto, porque, com certeza, o Su
premo Tribunal irá derrubar se houver um ou três
itens. Não importa. Se for inconstitucional, vai derru
bá-lo e não será porque tem três itens.

O SR. DEPUTADO OSMAR SERRAGLlO - A
dúvida é: se V.Exa. não criar um gênero contribuição,
pode surgir isso sim, porque, para o Supremo, a lei
pode taxar. Vou dar um exemplo: se V. Exa. procurar
no art. 220 da Constituição - não tenho certeza ser
este o artigo -, que trata da desapropriação da refor-

ma agrária, há um determinado local que diz que o
proprietário tem isenção dos tributos. Qualquer tribu
tarista sabe que ali não está escrito isenção, está es
crito imunidade.

O SR. DEPUTADO LUIZ RIBEIRO - Mas não
por causa dos três itens. Não por causa de três itens
- repito.

O SR. DEPUTADO OSMAR SERRAGLlO - Mas
essa terminologia gera uma conseqüência na inter
pretação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gervásio Silva)
- Vamos passar ao processo de votação.

Votaremos o substitutivo do Deputado Osmar
Serraglio, ressalvando os destaques que serão vota
dos após a votação do parecer ao substitutivo do De
putado Osmar Serraglio.

Consulto se algum Líder ainda deseja fazer en
caminhamento da votação para orientação da sua
bancada. (Pausa.)

Não havendo Liderança que queira encaminhar,
coloco em votação o substitutivo do Relator, Deputa
do Osmar Serraglio.

Os Srs. Deputados que concordam permane
çam como estão. (Pausa.)

Aprovado.
Agora, colocamos em deliberação a admissibili

dade do Destaque n° 2, do Deputado Luiz Ribeiro.
O SR. DEPUTADO LUIZ RIBEIRO - Para dis

cussão, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gervásio Silva)

- Não estamos votando o destaque, mas sua admissi
bilidade.

O SR. DEPUTADO LUIZ RIBEIRO - Peço a pa
lavra para discutir, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gervásio Silva)
- Pois não, Deputado Luiz Ribeiro.

O SR. DEPUTADO LUIZ RIBEIRO - Fiz esse
destaque sob duas medidas. Primeiro, porque a lide
rança do PT fez o destaque ao item 3. Solicito desta
car também o item 2, dentro de todo o discurso que
venho fazendo, desde o início, de ser esta uma Co
missão relativa à iluminação pública. Não temos de
nos limitar a essa questão, mas sim a todos os argu
mentos levantados pelo autor.

O próprio autor avança nessa discussão quando
diz que sua intenção nunca foi inserir limpeza de vias
nem pavimentação. Evidente que, como autor, S.Exa.
quer que seja aprovado mesmo com o que não pediu
ou não pensou. Não que não tenha pensado nesta
PECo De repente, isso pode ser objeto de outra PEC
do Sr. Deputado Juquinha.
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Então, devemos observar o bom senso e a in
tenção do autor - ponto principal a ser mencionado.
Nunca podemos perder de vista o motivo pelo qual
S.Exa. propôs esta PECo

Houve quantas assinaturas, Deputado Juqui
nha?

(Intervenção inaudível.)
O SR. DEPUTADO LUiZ RIBEIRO - Cento e se

tenta? Essas 170 assinaturas não foram apostas para
tratar dos seguintes temas: limpeza de vias e demais
logradouros públicos, pavimentação e manutenção
de vias públicas municipais.

Por isso, vou solicitar o voto aos nobres Deputa
dos. Resgatando o motivo pelo qual foi criada, o moti
vo de estarmos aqui, resgatando inclusive a intenção
daqueles que assinaram o requerimento de apoia
mento da PEC, solicito que o meu pedido de destaque
no item 2 seja aceito.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gervásio Silva)
- Em votação a admissibilidade do destaque.

Os Srs. Deputados que concordam - não é a
aprovação do destaque - com a admissibilidade per
maneçam como estão. (Pausa.)

Aprovada.
Está admitido o destaque.
Passaremos agora à votação dos destaques.
Concedo a palavra ao Relator caso queira se

manifestar a respeito dos destaques.
Em primeiro lugar, o Destaque n° 2, do Deputa

do Luiz Ribeiro.
O SR. DEPUTADO LUIZ RIBEiRO - Sobre a

limpeza de vias?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gervásio Lima)

- Exatamente.
O SR. DEPUTADO LUIZ RIBEIRO - Vou-me

inscrever para discutir.
O SR. DEPUTADO OSMAR SERRAGLlO - Sr.

Presidente, volto a demonstrar à Casa como construí
uma possível solução jurídica diante da introdução de
uma contribuição no sistema todo.

O SR. DEPUTADO LUiZ CARLOS HAULY 
Deputado Osmar Serraglio, permita-me um aparte
por favor. (Pausa.)V.Exa. é professor universitário e
advoga para várias Prefeituras há muitos anos, tem
uma experiência que nós, economistas, não temos, e
é jurista. Confio na construção jurídica para resolver
um problema municipalista. Por isso, queria dar esse
depoimento no momento decisivo desta votação.

O SR. DEPUTADO OSMAR SERRAGLlO 
Agradeço a manifestação de V.Exa. Não digo que te
nha esse alcance, mas posso dizer que sou mestre

em Direito Tributário pela PUC de São Paulo. Procu
rei fazer um trabalho bem-feito. Também tentei, de al
guma maneira, trazer para o bojo desta PEC uma
construção que não nos colocasse como alguém que
estivesse afrontando a estrutura lógica do sistema, in
serindo uma contribuição específica, criando um tipo
de tributo diretamente na parte geral. Estamos intro
duzindo a contribuição na parte geral, na "principio10
gia" do nosso sistema, e não na parte específica de
tributos e impostos. Estamos colocando a contribui
ção na parte geral. Eu tinha, de alguma maneira, de
dizer que não era só uma contribuição, mas que esta
va criando contribuição sobre serviços. E onde está
vamos muito amplos, restringi para aquilo que é pala
tável, aceitável. Basta V.Exas. ligarem para as Prefei
turas que lhes dão apoio e verificarem se é ou não im
portantíssimo que assim seja votado.

O SR. DEPUTADO LUIZ RIBEIRO - Para discu
tir contra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gervásio Silva)
- Pois não.

Com a palavra o Deputado Luiz Ribeiro.
O SR. DEPUTADO LUIZ RIBEIRO - Sr. Presi

dente, voltando ao encaminhamento, os argumentos
são muito fortes tanto de um lado quanto de outro. Há
pouco recebemos a informação, colaborando com o
Deputado Luiz Carlos Hauly, que mencionou a cria
ção de um gênero dentro da construção, que com cer
teza é sua intenção, mas continuo com as minhas dú
vidas. Em nenhum momento do debate, quando os
Deputados ficam contra ou a favor - que isso fique
claro -, o meu partido, PSDB, deu-me algum tipo de
orientação. Por isso, não se trata de uma questão par
tidária. É uma questão de cada um dizer o que acha
deve ser apresentado.

Vo"o a afirmar: minha assinatura está no reque
rimento de constituição da PECo Se fosse dessa ma
neira, não assinaria. Teria dificuldades de assinar o
requerimento de instituição da PEC de Iluminação
Pública.

Primeiro, o nome não seria esse. Posso lidar
com a questão da iluminação pública, e muitos Muni
cípios já a cobram. Todos os Prefeitos que aqui vie
ram falaram da iluminação pública. Analisaram como
vetores diferenciais. Temos que continuar conversan
do e avançando.

Os Prefeitos Celso Giglio e Marcelo Déda cen
traram sua discussão e seus argumentos na ilumina
ção pública. Falaram superficialmente sobre a limpe
za pública. Falaram também sobre a importância da
contribuição do uso aéreo do Município e do uso do
solo, porque não podem cobrar o poste onde está
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pendurada a iluminação pública. Bom, usa-se o poste
e não paga a iluminação. Está tudo certo.

Lembro-me muito bem do sempre Deputado e
atual Prefeito Marcelo Déda afirmando de uma mane
ira muito clara: "Se aprovarem o uso do solo e o poste
amento aéreo, eles não precisavam cobrar ilumina
ção pública". Por que não se discutiu isso? A PEC do
Deputado Juquinha era de iluminação pública. Basi
camente, S.Exa. não se preocupou e não viu, como
Deputado, que seria importante analisar-se em gêne
ro, mas ele não está discutindo isso. O que se discute
é a validade ou não da sua apresentação. Assim
como eu, muitos outros Deputados não assinariam
essa PEC, porque é um terreno nebuloso.

Concluindo, Sr. Presidente, se tivermos certeza
de que todos os Prefeitos e todas as Câmaras Munici
pais do Brasil vão levar em conta esses aspectos e
entender que para fazer esse tipo de cobrança preci
sam saber da capacidade contributiva de cada muní
cipe, a votação será feita. Mas se tiver um Deputado
que desconfie de um Prefeito que não fará da maneira
proposta, olhando capacidade contributiva, cruzando
dados de renda, como está escrito aqui - faço ques
tão de ler:

§ 10 São contribuintes os beneficiários,
diretos ou indiretos, dos serviços públicos,
sendo sua capacidade contributiva aferida
mediante o emprego, isolado ou combinado,
de indicadores como renda pessoal, receita
bruta, valor do bem ou capital, montante do
consumo.

A pergunta continua: será que todos os Prefei
tos brasileiros, todas as Câmaras Municipais brasilei
ras vão entender isso como uma relação de imple
mentação de obras e serviços? Para mim, pavimenta
ção é obra. É uma discussão que também quero le
vantar.

Antes de concluir, concedo um aparte a V.Exa.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULV - Só
para fazer um apelo. VExa. tem argumentação funda
mentada em uma posição contrária. Seria muito útil
fazê-Ia no plenário. Se aprovássemos o texto, V. Exa.
faria o mesmo destaque - o PT também -, o que
daria uma visibilidade nacional para sua atuação nes
sa tese.

Estou fazendo um último apelo para a aprova
ção do texto como está e para levar a uma discussão
em uma dimensão nacional. É muito importante man
ter a integridade do texto. No plenário, VExa. vai ouvir
mais juristas, Prefeitos, cidadãos, contribuintes, o que
permitirá um discernimento maior. Faço esse apelo
ao companheiro.

O SR. DEPUTADO LUIZ RIBEIRO - Sr. Presi
dente, gostaria de dizer não. Já fiz o contraditório so
bre isso e podemos resolver com tranqüilidade, pois é
uma questão de bom senso. Por isso essa minha po
sição absolutamente segura, presa em alicerces COr
retos, pelo menos na minha maneira de ver.

Volto a afirmar que também votarei a favor se
cada um dos Deputados presentes nesta Comissão
tiver a certeza de que os Prefeitos dos Municípios
brasileiros usarão o que está escrito na Constituição:

Art.149 ..

§ 10
( ... ) sendo a sua capacidade con

tributiva aferida mediante o emprego, isola
do ou combinado, de indicadores como ren
da pessoal, receita bruta, valor do capital
montante de consumo.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULV 
VExa. me permite um aparte?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gervásio Silva)
- Posteriormente concederei o aparte a V.Exa., Depu
tado.

Quero alertar os membros da Comissão sobre a
democratização e o aprimoramento do debate, já que
estamos fugindo do Regimento, com o objetivo de se
chegar a um acordo em função da importância desta
matéria e da necessidade que os Municípios brasilei
ros têm de elucidar essa questão e aprovar a matéria.

Concedo a palavra ao Deputado Luciano Zica e
ao Deputado Edison Andrino, respectivamente, para
discutir o destaque.

Depois, votaremos este destaque.

O SR. DEPUTADO LUCIANO ZICA- Deputado
Gervásio Silva, Presidente desta Comissão, Sras. e
Srs. Deputados, esta é uma PEC que traz um debate
fundamental à nova realidade em que vivemos, com a
privatização das empresas de distribuição de energia.

É importante perceber que os Municípios têm
de assumir uma nova tarefa que antes se diluía no
limo das contas da distribuição. Hoje, não há saída se
não constituir a taxa.

Divirjo do companheiro Deputado Luiz Ribeiro,
do PSDB, no que tange à taxa de limpeza de vias pú
blicas. Estamos debatendo na Câmara dos Deputa
dos um projeto de lei que institui a política nacional de
resíduos que, sem dúvida, terá de avançar para insti
tuição de uma taxa de limpeza e de lixo. É preciso que
haja esta determinação na Constituição para essa
questão.

Por outro lado, o relatório extrapola no momento
em que institui o inciso 111, que dá uma amplitude mui-
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to grande para pavimentação e manutenção de vias
públicas.

(Intervenção inaudível.)

O SR. DEPUTADO LUCIANO ZICA - Pavimen
tação e manutenção de vias públicas. Pois é, mas não
está escrito que é serviço.

O SR. DEPUTADO OSMAR SERRAGL\O 
Está escrito, veja no caput "dos seguintes serviços".

O SR. DEPUTADO LUCIANO ZICA - VExa.
está correto. Mas é necessário que entendamos que
a população, hoje, já tem uma carga tributária extraor
dinária nos Municípios. Estamos tirando a função do
IPTU, que é assegurar a cobertura desses serviços. E
há outros impostos. Na iluminação não havia isso,
porque antes existia uma tradição que a empresa de
distribuição de energia diluísse o encontro de contas,
que não acontecia. Isso diferentemente da manuten
ção de vias públicas e pavimentação.

É importante manter os dois incisos, suprimin
do-se o inciso 111. Essa é a posição que o Deputado
Fernando Ferro já defendeu. Nesse sentido, quero ra
tificar esta posição.

O SR. DEPUTADO EDISON ANDRINO - Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gervásio Silva)
- Deputado Edison Andrino.

O SR. DEPUTADO EDISON ANDRINO - Sr.
Presidente, concordo com muitos argumentos levan
tados pelo Deputado Luiz Ribeiro, do PSDB. Mesmo
porque, nobre Relator, o que foi incluído nos itens 2 e
3, com exceção da manutenção como contribuição de
melhoria, já está contemplado no art. 145 da Consti
tuição Federal.

Sei do esforço e da dificuldade de VExa. em
contemplar esta redação dentro do preceito constitu
cional. Reconhecendo isto, vou votar favoravelmente
ao relatório de V.Exa., contra os destaques. E me re
servo o direito de no plenário discutirmos essa ques
tão com mais profundidade, mesmo porque o PT tem
uma posição meio estranha: não concorda com o 111,
mas concorda com o li. Eu não concordo nem com o 11
nem com o 111, porque eles estão contemplados no
art. 145. Mas vamos para o plenário, em reconheci
mento ao belo trabalho e ao esforço de V.Exa., o que
não foi fácil, porque sei das dificuldades que houve.

Esse problema da taxa de iluminação pública é
histórico e se arrasta há muito tempo. O Deputado
Gervásio, que já foi Prefeito, sabe disso. Mas pelo me
nos V. Exa. trouxe uma solução para que no plenário,
com emendas, possamos resolver esse problema.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gervásio Silva)
- Vamos proceder à votação.

Quero orientar os Srs. Membros da Comissão.
Vamos votar a matéria destacada.

Quem votar "sim" vota pela manutenção do tex
to original; quem votar "não"

estará suprimindo o item 2 do texto do Relator.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY- Sr.
Presidente, quero uma orientação. Para manter o tex
to voto "sim"?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gervásio Silva)
- Vota "sim". Para manutenção do texto do Relator, o
voto é "sim"; para supressão, aprovando o destaque,
o voto é "não".

Os Srs. Deputados que votam "sim" permane
çam como estão. (Pausa.)

Votos contrários dos Deputados Luiz Ribeiro,
Juquinha, Antônio Jorge e Ivanio Guerra.

Está aprovado o destaque.

O SR. DEPUTADO LUIZ RIBEIRO - Sr. Presi
dente, quero justificar o meu voto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gervásio Silva)
- Tem VExa. a palavra.

O SR. DEPUTADO LUIZ RIBEIRO - Em primei
ro lugar, Sr. Presidente, gostaria de saber o resultado
da votação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gervásio Silva)
- Houve quatro votos contrários.

O SR. DEPUTADO LUIZ RIBEIRO - E a favor?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gervásio Sil
va) - Peço à secretaria que faça a contagem dos vo
tos.

O SR. DEPUTADO LUIZ RIBEIRO - Quero co
mentar, não justificar, que esta Comissão perdeu uma
excelente oportunidade. Se tivéssemos discutido
mais e tentado avançar, poderíamos aprovar esse
projeto com unanimidade garantida. É evidente que a
matéria vai ser debatida pelo Plenário, mas gostaria
que tivéssemos resolvido a questão aqui. Não conse
guimos, mas está tudo certo, sem problemas. Estare
mos no plenário.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gervásio Silva)
- Este destaque já está admitido, por ter sido apre
sentado por uma Liderança.

Vamos votar o destaque, apresentado pela Li
derança do PT, que pede a supressão do inciso 111 do
art. 149 do substitutivo.

O procedimento de votação será o mesmo.
Quem votar "sim" vota a favor do substitutivo do Rela
tor; quem votar "não" vota com o destaque.



11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que
esta Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção se pronuncie acerca da constitucionalidade, juri
dicidade e técnica legislativa do Projeto de Lei na
3.558, de 2000 e de sua emenda, aprovada pela Co
missão de Educação, Cultura e Desporto.

O projeto e sua emenda atendem aos requisitos
constitucionais formais relativos à competência legis
lativa da União, às atribuições do Congresso Nacional

I - Relatório

O projeto de lei em epígrafe institui o Dia Nacio
nal de Combate ao Glaucoma a ser comemorado no
dia trinta de setembro de cada ano.

Em sua justificação o autor esclarece que o
glaucoma ué uma enfermidade que afeta o olho cau
sada por aumento de pressão intra-ocular. Instala-se
quando aumenta o volume do humor aquoso no globo
ocular. É uma doença grave, que danifica o nerw ótico e
causa a perda de visão que pode chegar à cegueira".

Argumenta que cerca de 5% da população bra
sileira sofre desta doença, que apesar de não haver
prevenção contra ela, o tratamento adequado e tem
pestivo consegue evitar o avanço da perda de capaci
dade visual. Ensina que o diagnóstico precoce é arma
fundamental para evítar a cegueira.

A matéria é de competência conclusiva das Comis
sões. Foi distribuída à Comissão de Educação, Cultura e
Desporto, que, no mérito, I"Otou pela aprovação do Proje
to de Lei na 3.558, de 2000, com emenda que altera a
data de comemoração para o dia 26 de maio, quando,
segundo o Deputado Agnelo Queiroz, Relator da matéria
naquela comissão, são realizados simpósios anualmente
pela Sociedade Brasileira de Combate ao Glaucoma.

Decorrido o prazo regimental neste Órgão Téc
nico, não foram apresentadas emendas ao projeto.

É o relatório.

Nos termos do art. 119 caput e inciso I do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, alterado
pelo art. 1°, I, da Resolução na 10/91, O Senhor Presi
dente determinou a abertura e divulgação na Ordem
do Dia das Comissões, prazo para recebimento de
emendas a partir de 30-5-01, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram apresentadas emendas
ao projeto

Sala da Comissão, 5 de junho de 2001. - Sér
gio Sampaio Contreiras de Almeida, Secretário.

- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- Parecer da Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PARECERES
*PROJETO DE LF':I N° 3.558-8, DE 2000

(Do Sr. Pedro Canedo)

Institui o dia Nacional de Combate
ao Glaucoma; tendo pareceres:da Comis
são de Educação, Cultura e Desporto,
pela aprovação, com emenda (Relator:
Dutado Agnelo Queiroz); e da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e da emenda
adotada pela Comissão de Educação,
Cultura e Desporto, Contra o voto do De
putado Jarbas Lima (Relator: Dep. Aldir
Cabral).

(Às Comissões de Educação, Cultura e Despor
to; e de Constituição e Justiça e de Redação (Art. 54) 
art. 24, li}

"Projeto inicial Publicado noDCD de 4-10-00
(Parecer da Comissão o de Educação, Cultura e

Desporto publicado no OCO de 17-5-01)

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO
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Os Srs. Deputados que votam "sim" permane- PROJETO DE LEI N° 3.558/00
çam como estão. (Pausa.)

São seis votos contrários.
Aprovado o destaque.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY- Sr.

Presidente, peço verificação.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gervásio Sil

va) - Peço que mantenham o braço levantado. (Pa
usa.)

Eu voto "sim".
o SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULV 

São sete votos "sim".
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gervásio Silva)

- O texto foi mantido.
A assessoria elaborará o parecer que será re

metido ao plenário.

Está encerrada a reunião.
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eà iniciativa parlamentar. Também foram respeitadas
as demais normas constitucionais de cunho material.

Quanto ao aspecto de juridicidade, há de se afir
mar que as proposições foram elaboradas em confor
midade com o ordenamento jurídico em vigor.

A técnica legislativa e a redação empregadas no
texto do projeto e da emenda nos parece acertada e,
indubitavelmente, estão em acordo com as determi
nações impostas pela Lei Complementar nO 95, de
1998 que trata da elaboração das leis.

Isto posto, nosso voto é pela constitucionalida
de, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de
lei nO 3.558, de 2000, de autor a do ilustre Deputado
Pedro Canedo e de sua emenda, aprovada pela Co
missão de Educação, Cultura e Desporto.

Sala da comissão, 28 de agosto de 2001 . - De
putado, Aldir Cabral, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou,
contra o voto do Deputado Jarbas Lima, pela constitu
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa do Pro
jeto de Lei n° 3.558-A/00 e da emenda da Comissão
de Educação, Cultura e Desporto, nos termos do Pa
recer do Relator, Deputado Aldir Cabral.

Participaram da votação os Senhores Deputa-
dos:

Inaldo Leitão - Presidente, Zenaldo Coutinho e
Osmar Serraglio, Vice-Presidentes, Aldir Cabral, Ale
xandre Cardoso, André Benassi, Antônio Carlos Kon
der Reis, Coriolano Sales, Custódio Mattos, Dr. Anto
nio Cruz, Fernando Gonçalves, Geovan Freitas, Jai
me Martins, Jarbas Lima, José Antonio Almeida, José
Dirceu, José Genoíno, José Roberto Batochio, Luiz
Eduardo Greenhalgh, Marcos Rolim, Moroni Torgan,
Nelson Marchezan, Paulo Magalhães, Renato Vian
na, Ricardo Ferraço, Sérgio Carvalho, Sérgio Miran
da, Vicente Arruda, Vilmar Rocha, Zulaiê Cobra, Do
miciano Cabral,

Jairo Carneiro, Léo Alcântara, Nele Rodolfo,
Orlando Fantazzini e Osvaldo Reis.

Sala da Comissão, 4 de outubro de 2001. - De
putado, Inaldo leitão, Presidente.

"PROJETO DE LEI N°4.162-B, DE 2001
(Do Sr. Arnaldo Madeira)

Altera o caput do art. 20 da Lei n°
5.474, de 18 de julho de 1968, e dá outras
providências; tendo pareceres da Comis
são de Economia, Indústria e Comércio,
pela aprovação (Relator: Oep. Rubem Me-

dina); e da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela constitucio
nalidade, Juridicidade e técnica legislati
va (Relator: Oep. Zenaldo Coutinho).

(Às Comissões de Economia, Indústria e Co
mércio; e de Constituição e Justiça e de Redação (art.
54) - Art. 24,11)

"Projeto inicial publicado no OCO de 30-3-01
(Parecer da Comissão de Economia, Indústria e

Comércio publicado no OCO de 28-6-01)

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas

- paracer do Relator

- paracer da Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 4.162-A/2001

Nos termos do art. 119, caput e inciso I do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, alterado
pelo art. 1°, I, da Resolução nO 10/91, o Senhor Presi
dente determinou a abertura e divulgação na Ordem
do Dia das Comissões, prazo para recebimento de
emendas a partir de 8-8-01, por cinco sessões. Esgo
tado o prazo, não foram apresentadas emendas ao
projeto.

Sala da Comissão, 15 de agosto de 2001. - Re
jane Salete Marques, Secrtária.

I - Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do nobre
Deputado Arnaldo Madeira, tem por alterar o caput
do art. 20 da Lei n° 5.474, de 18 de julho de 1968 que
dispõe sobre as duplicatas, dando-lhe a seguinte re
dação:

"Art. 20 As empresas, individuais ou
coletivas, fundações ou sociedades civis,
que se dediquem à prestação de serviços,
inclusive de locação de bens móveis, pode
rão, também, na forma desta lei, emitir fatu
ra e duplicata.

....................................................."(NR)

Segundo o autor, o projeto visa a conceituar as
atividades de locação de bens móveis como presta-



SUMÁRIO

MENSAGEM N° 1.413/00

Aprova o texto do Acordo sobre Co
operação nas Áreas de Proteção de Plan
tas e da Quarentena Vegetal, celebrado
entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da Romênia, em
Brasília, em 25 de julho de 2000; tendo
pareceres: da Comissão de Agricultura e
Política Rural, pela aprovação (Relator:
Deputado Ezídio Pinheiro); e da Comis
são de Constituição e Justiça e de Reda
ção, pela constitucionalidade, juridicida
de e técnica legislativa (Relator: Deputa
do Geraldo Magela).

(Às Comissões de Agricultura e Políti
ca Rural; e de Constituição e Justiça e de
Redação (art. 54»

'Projeto inicial publicado no DCD de 29-3-01

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 862-A,
DE 2001

(Da Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional)

I - Parecer da Comissão de Agricultura e Política
Rural

- parecer do Relator
- parecer da Comissão

11- Parecer da Comissão de Constituição e Justi
ça e de Redação

- parecer do Relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E POLíTICA RURAL

I - Relatório
A Comissão de Relações Exteriores e de Defe

sa Nacional desta Casa, na forma regimental, elabo
rou o presente Projeto de Decreto Legislativo n° 862,
de 2001 , que aprova o texto do Acordo sobre Coope
ração nas Áreas de Proteção de Plantas e da Quaren
tena Vegetal, celebrado entre o Governo da Repúbli
ca Federativa do Brasil e o Governo da Romênia, em
Brasília, 25 de julho de 2000.

O art. 1° da proposição aprova o texto do referi
do Acordo e seu parágrafo único determina ficarem
sujeitos à consideração do Congresso Nacional qua-

dos:
Inaldo Leitão - Presidente, Zenaldo Coutinho e

Osmar Serraglio - Vice-Presidentes Aldir Cabral, Ale
xandre Cardoso, André Benassi, Antônio Carlos Kon
der Reis, Coriolano Sales, Custódio Mattos, Dr. Anto
nio Cruz, Fernando Gonçalves, Geovan Freitas, Jai
me Martins, Jarbas Lima, José Antonio Almeida, José
Dirceu, José Genoíno, José Roberto Batochío, Luiz
Eduardo Greenhalgh, Marcos Rolim, Moroni Torgan,
Nelson Marchezan, Paulo Magalhães, Renato Vian
na, Ricardo Ferraço, Sérgio Carvalho, Sérgio Miran
da, Vicente Arruda, Vilmar Rocha, Zulaiê Cobra, 00-

" - Voto do Relator

Nos termos regimentais, compete a este órgão
manifestar-se quanto à constitucionalidade, juridici
dade e técnica legislativa do projeto.

Estão satisfeitos os mandamentos dos artigos
22, I e 61 da Lei Maior não ocorrendo, pois, vício
constitucional. A proposta não contraria Princípio Ge
rai de Direito, de onde decorre a juridicidade de seus
mandamentos.

Lado outro, nenhuma correção deve ser feita à
proposição no que tange à técnica legislativa e reda
cional, vez que está conformada à Lei Complementar
n095/98, que disciplina o processo de elaboração das
leis.

Em face do exposto, voto pela constitucionalida
de, juridicidade, regimentalidade e boa técnica reda
cional e legislativa do Projeto de Lei n" 4.162/2001.

Sala da Comissão, 10 de setembro de 2001 . 
Deputado Zenaldo Coutinho, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Lei n° 4.162-A/01 ,
nos termos do Parecer do Relator, Deputado Zenaldo
Coutinho.

Participaram da votação os Senhores Deputa-
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ção de serviços e, como tal, estando autorizadas a miciano Cabral, Jairo Carneiro, Léo Alcântara, Nelo
emitir fatura e duplicata. Rodolfo, Orlando Fantazzini e Osvaldo Reis.

A proposição foi submetida à Comissão de Eco- Sala da Comissão, 4 de outubro de 2001 . - De-
nomia, Indústria e Comércio, obtendo parecer favorá- putado Inaldo Leitão, Presidente.
vel, sem que, no prazo regimental, fossem-lhe apre
sentadas emendas.

Ao fim, veio a esta Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, também sem receber emen
das, para juízo de constitucionalidade, juridicidade,
regimentalidade, de técnica legislativa e redacional,
fase em que ora se encontra.

É o relatório.



I - Relatório

O projeto de decreto legislativo em epígrafe, ela
borado pela Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional, aprova o texto do Acordo sobre Coo
peração nas áreas de Proteção de Plantas e da Qua
rentena Vegetal, celebrado entre o Governo da Repú
blica Federativa do Brasil e o Governo da Romênia, em
Brasília, em 25 de julho de 2000. Dispõe ainda que fi
carão sujeitos à aprovação do Congresso Nacional
quaisquer atos dos quais possam resultar em revisão
do referido Acordo, assim como quaisquer ajustes
complementares que, nos termos do inciso I do art. 49
da Constituição Federal, resultem em encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

O texto do Acordo acha-se dividido em dezesseis
artigos, que versam sobre as seguintes matérias: ins
peção, pelas autoridades competentes dos Países
Contratantes, dentro de seus territórios, de planta
ções agrícolas, florestas, produtos vegetais e outros
artigos regulados, a fim de rastrear a ocorrência de
pragas quarentenárias (art. 1°); definição das autorida
des a quem incumbe implantar o Acordo (art. 2°); defi
nição dos termos técnicos envolvidos no Acordo (art.
3°); obrigação de informar sobre alterações significati
vas na situação fitossanitária (art. 4°); inspeção e cer
tificado fitossanitário (art. 5°); inspeções fitossanitári
as e medidas necessárias para evitar a introdução
e/ou a disseminação de pragas quarentenárias no
território dos Países Contratantes (art. 6°); medidas a
serem tomadas após a detecção de pragas quarente
nárias (art. 7°); proibição de importação, imposição de
limitações ou condições especiais relativas à importa
ção de plantas e produtos vegetais (art. 8°); notifica
ção quanto aos pontos de entrada para importação e

/I - Voto Relator

O Projeto de Decreto legislativo nO 862/01 , que
aprova o texto do Acordo entre o governo brasileiro e
romeno sobre Cooperação nas Áreas de Proteção de
Plantas e da Quarentena Vegetal tem por objetivos: a
promoção da cooperação técnica nas áreas de com
bate às pragas e defesa fitossanitária e a criação de
um quadro favorável à ampliação do comércio de pro
dutos de origem vegetal entre os dois países. O Acor
do tem por base as normas e regulamentos estabele
cidos pelos organismos internacionais afetos à maté
ria e foi elaborado com a ativa participação do Minis
tério da Agricultura e do Abastecimento.

Sob a ótica desta Comissão de Agricultura e Po
lítica Rural, entendemos que este Acordo poderá tra
zer amplos benefícios à agricultura brasileira. A agri
cultura desempenha papel vital em nossa economia e
é de suma importância que se adotem medidas de
proteção do território nacional contra a introdução ou
a disseminação de pragas e doenças.

Pragas e doenças causam grandes prejuízos
aos agricultores porque reduzem a produção e por
que o custo de recuperação da fito sanidade é muito
elevado. Além disso, nossas exportações de origem
agrícola para todos os países, e não somente para a
Romênia, serão adversa e profundamente afetadas
pelo surgimento ou agravamento de problemas fitos
sanitários. Por isso, nenhum esforço deve ser poupa
do para se preservar a sanidade de nossas lavouras.

Com base no exposto, votamos pala aprovação
do Projeto de Decreto Legislativo n° 862, de 2001.

Sala da Comissão, 24 de maio de 2001. - Depu
tado Ezidio Pinheiro, Relator.

11I - PARECER DA COMISSÃO
A Comissão de Agricultura e Política Rural, em

reunião ordinária realizada hoje, opinou, unanime
mente, pela aprovação do PDC n° 862/01, nos termos
do parecer do Relator, Deputado Ezídio Pinheiro.
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isquer atos que possam resultar em revisão do Acor- Estiveram presentes os Senhores Deputados:
do, assim como quaisquer ajustes c~mplementares Luís Carlos Heinze(Presidente), Moacir Miche-
que acarretem encargos ou compromissos gravosos letto (Vice-Presidente), Anivaldo Vale, Carlos Batata,
ao patrimônio nacional. . Carlos Dunga, Helenildo Ribeiro, Odílio Balbinotti,

O Acordo sobre Cooperação nas Areas de Pro- Xico Graziano, Abelardo Lupion, Francisco Coelho,
teção de Plantas e da Quarentena Vegetal entre os Luiz Durão, Paulo Braga, Roberto Pessoa, Confúcio
Governos brasileiro e romeno foi submetido à apreci- Moura, Marcelo Castro, Nelson Meurer, Osvaldo
ação do Congresso Nacional pela Mensagem n° Reis, Silas Brasileiro, Themístocles Sampaio, Adão
1.413 de 2000 do Excelentíssimo Senhor Presidente Pretto, Luci Choinacki, Nilson Mourão, Padre Roque,
da República. Augusto Nardes, Cleonâncio Fonseca, Hugo Biehl,

O PDl nO 862, de 2001, tramita em regime de ur- Telmo Kirst, Ezídio Pinheiro, Kincas Mattos, Márcio
gêncía e deverá ser apreciado por esta Comissão de Bittar, Dilceu Sperafico, Giovanni Queiroz, Romel Aní-
Agricultura e Política Rural e pela Comissão de Cons- zio e, ainda, Antônio Jorge, Armando Abílio, Félix
tituição e Justiça e de Redação (art. 54 do Regimento Mendonça, Welinton Fagundes, Zila Bezerra, Carlos
Interno). Alberto Rosado, Jaime Martins, Joaquim Francisco,

É o relatório. Werner Wanderer, Alberto Fraga, Jurandil Juarez,
José Pimentel e Eujácio Simões.

Sala da Comissão, 30 de maio de 2001. - Depu
tado Luís Carlos Heinze, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
E DE REDAÇÃO
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trânsito de produtos sujeitos à inspeção fitossanitária
(art. 9°); medidas de estímulo à cooperação na área
científica e harmonização de métodos e meios de pro
teção vegetal (art. 10); organização de reuniões de
consulta (art. 11); realização de inspeções, por uma
Parte Contratante, no território do Estado da outra
Parte Contratante (art. 12); informações devidas pe
las Partes Contratantes sobre a lista de pragas de im
portância quarentenária, bem como requisitos espe
cíficos de quarentena (art. 13); emendas ao Acordo e
efeitos sobre outros acordos internacionais bilaterais
e multilaterais celebrados pelas Partes Contratantes
(art. 14); entrada em vigência do Acordo (art. 15) e pra
zo de validade e prorrogação dc Acordo (art. 16).

Na Exposição de Motivos que acompanha a
Mensagem n° 1.413/00, ato que submete à aprecia
ção do Congresso Nacional o texto do Acordo em
análise, o Sr. Ministro de Estado das Relações Exteri
ores aponta que o referido instrumento internacional
tem como objetivo "promover a cooperação técnica
entre o Brasil e a Romênia nos campos da proteção
de plantas e da quarentena vegetal, com vistas ao
combate de pragas de plantas e ao fortalecimento
dos mecanismos de defesa fitossanitária", criando
ainda um quadro favorável à ampliação do comércio
de produtos de origem vegetal entre os dois países
celebrantes.

A Comissão de Relações Exteriores e de De
fesa Nacional, aprovou a referida mensagem, nos
termos do projeto de decreto legislativo ora em
análise, conforme parecer do relator, Deputado
Airton Dipp.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Compete a esta Comissão, nos termos do art.
32,111, a, do Regimento Interno, pronunciar-se quanto
à constitucionalidade, juridicidade e técnica legislati
va do projeto de Decreto Legislativo em epígrafe.

A proposição foi apresentada perante o Con
gresso Nacional em cumprimento do disposto no art.
49. I, da Constituição Federal, que atribui competên
cia exclusiva ao Congresso Nacional para resolver
definitivamente sobre tratados, acordos ou atos inter
nacionais que acarretem encargos ou compromissos
gravosos para o patrimônio nacional. É, portanto, for
malmente adequada.

Não se verificam, outrossim, conflitos de ordem
material entre o texto do Acordo e as disposições
constitucionais vigentes.

O projeto de decreto legislativo é a forma ade
quada à espécie, nos termos do art. 109,11, do Regi-

mento Interno da Casa, nada havendo a obstar quan
to ao aspecto regimental.

A técnica legislativa da proposição tampouco
merece reparos.

Ante o exposto, manifestamo-nos pela constitu
cionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do
Projeto de Decreto Legislativo n° 862, de 2001.

Sala da Comissão, 10 de setembro de 2001. 
Deputado Geraldo Magela, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 862/01, nos termos do parecer do Relator, Deputa
do Geraldo Magela.

Participaram da votação os Senhores Deputa-
dos:

Inaldo Leitão - Presidente, Zenaldo Couti
nho e Osmar Serraglio - Vice-Presidentes, Aldir
Cabral, Alexandre Cardoso, André Benassi, Antô
nio Carlos Konder Reis, Coriolano Sales, Custó
dio Mattos, Dr. Antônio Cruz, Fernando Gonçal
ves, Geovan Freitas, Geraldo Magela, Jaime Mar
tins, Jarbas Lima, José Antônio Almeida, José
Dirceu, José Genoíno, José Roberto Batochio,
Luiz Eduardo Greenhalgh, Marcos Rolim, Moroni
Torgan, Nelson Marchezan, Paulo Magalhães,
Renato Vianna, Ricardo Ferraço, Sérgio Carva
lho, Sérgio Miranda, Vicente Arruda, Vilmar Ro
cha, Zulaiê Cobra, Domiciano Cabral, Jairo Car
neiro, Léo Alcântara, Nelo Rodolfo, Orlando Fan
tazzini e Osvaldo Reis.

Sala da Comissão, 4 de outubro de 2001 . - De
putado Inaldo Leitão, Presidente.

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 965-A,
DE 2001

(DA COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)

MENSAGEM N° 1.438/00

TVR N° 344/00
Aprova o ato que autoriza a Associação Cultural

Comunitária Rádio Livre, a executar serviço de radio
difusão comunitária, na cidade de Ipiaú, Estado da
Bahia; tendo parecer da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela constitucionalidade, juridi
cidade e técnica legislativa (Relator: Deputado Corio
lano Sales).
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(À Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação (art. 54))

"Projeto inicialpublicado no DCD de 17-5-01

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

- parecer do Relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
E DE REDAÇÃO

I - Relatório

Por meio da Mensagem n° 1.438, de 2000, o Se
nhor Presidente da República submete ao Congresso
Nacional, nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3° do art. 223 da Lei Maior, o ato a que se re
fere a Portaria n° 429, de 3 de agosto de 2000, que
autoriza a Associação Cultural Comunitária Rádio li
vre a executar de radiodifusão comunitária, pelo pra
zo de três anos, sem direito de exclusividade, na cida
de de Ipiaú, Estado da Bahia.

A matéria foi analisada, inicialmente, pela Co
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática, que, unanimente, aprovou o parecer do
Relator, o nobre Deputado Arolde de Oliveira, nos ter
mos do anexo projeto de decreto legislativo.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Na forma do art. 32, 111, alínea a, do Regimento
Interno, compete à Comissão de Constituição e Justi
ça e de Redação o exame dos aspectos constitucio
nal, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa
das proposições sujeitas à apreciação da Câmara ou
de suas comissões.

Por sua vez, o art. 21, XII, a, da Cons
tituição, dispõe:

"Art. 21 . Compete à União:
XII - explorar, diretamente ou median

te autorização, concessão ou permissão:
a) os serviços de radiodifusão sonora

e de sons e imagens;"
Nesta linha de raciocínio, diz o art. 48,

XII:
"Art. 48. É da competência exclusiva

do Congresso Nacional:
XII - apreciar os atos de concessão e

renovação de concessão de emissora de rá
dio e televisão;

Finalmente, rezam os §§ 1°, 3° e 5° do art. 223
da mesma Constituição:

"Art. 223. Compete ao Poder Executivo
outorgar e renovar concessão, permissão e
autorização para o serviço de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, observado o
princípio da complementariedade dos siste
mas privado, público e estatal.

§ 1° O Congresso Nacional apreciará o
ato no prazo do art. 64, §§ 2° e 4°, a contar
do recebimento da mensagem.

§ 3° O ato de outorga ou renovação
somente produzirá efeitos legais após deli
beração do Congresso Nacional, na forma
dos parágrafos anteriores.

§ 5° O prazo da concessão ou permis
são será de dez anos para as emissoras de
rádio e de quinze para as de televisão."

Como se vê, a proposição em tela está confor
me as disposições constitucionais transcritas, não ha
vendo ainda óbice que vulnere a sua juridicidade e le
galidade, estando também atendida a boa técnica le
gislativa, observadas, outrossim, as normas da Lei
Complementar n° 95, de 1998.

Assim, nosso voto é pela constitucionalidade,
juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de De
creto Legislativo n° 965, de 2001.

Sala da Comissão, 27 de setembro de 2001. 
Deputado Coriolano Sales, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
nO 965/01 , nos termos do parecer do Relator, Deputa
do Coriolano Sales.

Participaram da votação os Senhores Deputa-
dos:

Inaldo Leitão - Presidente, Zenaldo Coutinho e
Osmar Serraglio, Vice-Presidentes, Aldir Cabral, Ale
xandre Cardoso, André Benassi, Antônio Carlos Kon
der Reis, Coriolano Sales, Custódio Mattos, Dr. Anto
nio Cruz, Fernando Gonçalves, Geovan Freitas, Jai
me Martins, Jarbas Lima, José Antonio Almeida, José
Dirceu José Genoíno, José Roberto Batochio, Luiz
Eduardo Greenhalgh, Marcos Rolim, Moroni Torgan,
Nélson Marchezan, Paulo Magalhães, Renato Vian
na, Ricardo Ferraço, Sérgio Carvalho, Sérgio Miran
da, Vicente Arruda, Vilmar Rocha, Zulaiê Cobra,
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11 - Voto do Relator

XII:
"Art. 48. É da competência exclusiva

do Congresso Nacional:
XII - apreciar os atos de concessão e

renovação de concessão de emissora de rá
dio e televisão;

§ 3° O ato de outorga ou renovação
somente produzirá efeitos legais após deli
beração do Congresso Nacional, na forma
dos parágrafos anteriores.

Na forma do art. 32, 111, alínea a do Regimento
Interno, compete à Comissão de Constituição e Justi
ça e de Redação o exame dos aspectos constitucio
nal, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa
das proposições sujeitas à apreciação da Câmara ou
de suas comissões.

Por sua vez, o art. 21, XII, a, da Cons
tituição, dispõe:

"Art. 21. Compete à União:
XII - explorar, diretamente ou median

te autorização, concessão ou permissão:
a) os serviços de radiodifusão sonora

e de sons e imagens;"
Nesta linha de raciocínio, diz o art. 48,

Finalmente, rezam os §§ 1°, 3° e 5° do art. 223
da mesma Constituição:

"Art 223. Compete ao Poder Executivo
outorgar e renovar concessão, permissão e
autorização para o serviço de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, observado o
princípio da complementariedade dos siste
mas privado, público e estatal.

§ 1° O Congresso Nacional apreciará o
ato no prazo do art. 64, §§ 2° e 4°, a contar
do recebimento da mensagem.

§ 5° O prazo da concessão ou per
missão será de dez anos para as emisso
ras de rádio e de quinze para as de televi
são."

Como se vê, a proposição em tela está confor
me as disposições constitucionais transcritas, não ha
vendo ainda óbice que vulnere a sua juridicidade e le
galidade, estando também atendida a boa técnica le
gislativa, observadas, outrossim, as normas da Lei
Complementar nO 95, de 1998.

TVR N° 360/00

MENSAGEM N° 1.439/00

- parecer do Relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
E DE REDAÇÃO

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.025-A, DE 2001

(DA COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)

Domiciano Cabral, Jairo Carneiro, Léo Alcântara, É o relatório.
Nelo Rodolfo, Orlando Fantazzini e Osvaldo Reis.

Sala da Comissão, 4 de outubro de 2001. 
Deputado Inaldo Leitão, Presidente.

Aprova o ato que autoriza a Associação Co
munitária de Louveira ~ ACL a executar serviço
de radiodifusão comunitária, na localidade de
Louveira, Estado de São Paulo; tendo parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção, pela constitucionalidade, juridicidade e técni
ca legislativa (Relator: Deputado André Benassi).

(À Comissão de (Constituição e Justiça e de
Redação (art. 54»

*Projeto inicial publicado no OCO de
31-5-01

PARECER DA COMISSÃO OE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

I - Relatório

Por meio da Mensagem n° 1.025, de 2001, o
Senhor Presidente da República submete ao
Congresso Nacional, nos termos do art. 49, inciso
XII, combinado com o § 3° do art. 223 da Lei Mai
or, o ato a que se refere a Portaria n° 404, de 31
de julho de 2000, que autoriza a Associação Co
munitária de Louveira - ACL a executar serviço
de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, na localidade
de Louveira, Estado de São Paulo.

A matéria foi analisada, inicialmente, pela
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática, que, unanimente, aprovou o
parecer do Relator, o nobre Deputado Gastão
Vieira, nos termos do anexo projeto de decreto
legislativo.
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Assim, nosso voto é pela constitucionalidade, (À Comissão de Constituição e Justiça e de Re-
juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de De- dação (Art. 54))
ereto Legislativo n° 1.025, de 2001. "Projeto inicialpublicado noDCD de 31-5-01

Sala da Comissão, 28 de setembro de 2001. - PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
Deputado André Benassi, Relator. E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

111- Parecer da Comissão SUMÁRIO

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 1.025/01, nos termos do parecer do Relator, Depu
tado André Benassi.

Participaram da votação os Senhores Deputa-
dos:

Inaldo Leitão - Presidente, Zenaldo Coutinho e
Osmar Serraglio, Vice-Presidentes, Aldir Cabral,
Alexandre Cardoso, André Benassi, Antônio Car
los Konder Reis, Coriolano Sales, Custódio Mat
tos, Dr. Antonio Cruz, Fernando Gonçalves, Geo
van Freitas, Jaime Martins, Jarbas Lima, José
Antonio Almeida, José Dirceu, José Genoíno, José
Roberto Batochio, Luiz Eduardo Greenhalgh, Mar
cos Rolim, Moroni Torgan, Nélson Marchezan, Pa
ulo Magalhães, Renato Vianna, Ricardo Ferraço,
Sérgio Carvalho, Sérgio Miranda, Vicente Arruda,
Vilmar Rocha, Zulaiê Cobra, Domiciano Cabral,Ja
iro Carneiro, Léo Alcântara, Nelo Rodolfo, Orlando
Fantazzini e Osvaldo Reis.

Sala da Comissão, 4 de outubro de 2001. - De
putado Inaldo Leitão, Presidente.

·PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.027-A, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática)

MENSAGEM W 1.440/00

TVR N° 370100

Aprova o ato que autoriza a Associação Be
neficente Social de Santo Estevão - A.B.S. a exe
cutar serviço de radiodifusão comunitária, na loca
lidade de Santo Estevão, Estado da Bahia; tendo
parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa (Relator: Deputado Coriolano
Sales).

- parecer do Relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
E DE REDAÇÃO

I - Relatório

Por meio da Mensagem n° 1.440, de 2000, o Se
nhor Presidente da República submete ao Congresso
Nacional, nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3° do art. 223 da Lei Maior, o ato a que se re
fere a Portaria n°429, de 3 de agosto de 2000, que au
toriza a Associação Beneficente Social de Santo
Estevão - A.8.S. a executar serviço de radiodifusão
comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, na localidade de Santo Estevão, Esta
do da Bahia.

A matéria foi analisada, inicialmente, pela Co
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática, que, unanimente, aprovou o parecer do
Relator, o nobre Deputado Francisco Coelho, nos ter
mos do anexo projeto de decreto legislativo.

É o relatório.

n- Voto do Relator

Na forma do art. 32, 111, alínea a, do Regimento
Interno, compete à Comissão de Constituição e Justi
ça e de Redação o exame dos aspectos constitucio
nal, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa
das proposições sujeitas à apreciação da Câmara ou
de suas comissões.

Por sua vez, o art. 21, XII, a, da Cons
tituição, dispõe;

"Art. 21. Compete à União:
XII - explorar, diretamente ou median

te autorização, concessão ou permissão:
a) os serviços de radiodifusão sonora

e de sons e imagens;"
Nesta linha de raciocínio, diz o art. 48,

XII;
"Art. 48. É da competência exclusiva

do Congresso Nacional:
XII - apreciar os atos de concessão e

renovação de concessão de emissora de rá
dio e televisão;
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..... Sérgio Carvalho, Sérgio Miranda, Vicente Arruda,
Finalmente, rezam os §§ 1°, 3° e 5° do art. 223 Vilmar Rocha, Zulaiê Cobra, Domiciano Cabral,

da mesma Constituição: Jairo Carneiro, Léo Alcântara, Nelo Rodolfo,
"Art. 223. Compete ao Poder Executivo Orlando Fantazzini e Osvaldo Reis.

outorgar e renovar concessão, permissão e Sala da Comissão, 4 de outubro de 2001 .. - De-
autorização para o serviço de radiodifusão putado Inaldo Leitão, Presidente.
sonora e de sons e imagens, observado o *PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
princípio da complementariedade dos siste- ~ 1.029-A' DE 2001
mas privado, público e estatal. (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-

§ 1° O Congresso Nacional apreciará o ção e Informática)
ato no prazo do art. 64, §§ 2° e 4°, a contar
do recebimento da mensagem. MENSAGEM N° 1.604/00

§ 3° O ato de outorga ou renovação
somente produzirá efeitos legais após deli
beração do Congresso Nacional, na forma
dos parágrafos anteriores.

§ 5° O prazo da concessão ou permis
são será de dez anos para as emissoras de
rádio e de quinze para as de televisão."

Como se vê, a proposição em tela está confor
me as disposições constitucionais transcritas, não ha
vendo ainda óbice que vulnere a sua juridicidade e le
galidade, estando também atendida a boa técnica le
gislativa, observadas, outrossim, as normas da Lei
Complementar n° 95, de 1998.

Assim, nosso voto é pela constitucionalidade,
juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de De
creto Legislativo n° 1.027, de 2001.

Sala da Comissão, 28 de setembro de 2001. 
Deputado Coriolano Sales, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
nO 1.027/01, nos termos do parecer do Relator, Depu
tado Coriolano Sales.

Participaram da votação os Senhores Deputa-
dos:

Inaldo Leitão - Presidente, Zenaldo Coutinho
e Osmar Serraglio, Vice-Presidentes, Aldir Cabral,
Alexandre Cardoso, André Benassi, Antônio Car
los Konder Reis, Coriolano Sales, Custódio Mat
tos, Dr. Antônio Cruz, Fernando Gonçalves, Geo
van Freitas, Jaime Martins, Jarbas Lima, José
Antonio Almeida, José Dirceu, José Genoíno, José
Roberto Batochio, Luiz Eduardo Greenhaigh, Mar
cos Rolim, Moroni Torgan, Nélson Marchezan, Pa
ulo Magalhães, Renato Vianna, Ricardo Ferraço,

.~ .~,

TVR N° 427/00

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação de Radiodifusão Comunitária de
Angical a executar serviço de radiodifu
são comunitária, na Cidade de Angical,
Estado da Bahia; tendo parecer da Co
missão de Constituição e Justiça e de
Redação pela constitucionalidade, juridi·
cidade e técnica legislativa (Relator: De
putado Paulo Magalhães).

(A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação (art.54»)

"Projeto inicial publicado noDCD de 31-5-01

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

- parecer do Relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTiÇA
E DE REDAÇÃO

I - Relatório

O presente projeto de decreto legislativo visa a
aprovar o ato a que se refere a Portaria n° 451, de 14
de agosto de 2000, que autoriza a Associação de Ra
diodifusão Comunitária de Angical a executar, por três
anos e sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária, na Cidade de Angical, Estado da
Bahia.

Examinada a Mensagem Presidencial na Co
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática, opinou-se pela homologação do ato do
Poder Executivo, apresentando-se o respectivo proje
to de decreto legislativo.

A proposição vem, agora, a esta comissão para
que se manifeste sobre a sua constitucionalidade, ju-



- parecer do Relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE
REDAÇÃO

I - Relatório

O presente projeto de decreto legislativo visa a
aprovar o ato a que se refere o a Portaria nO 464, de
14 de agosto de 2000, que autoriza a Associação
Comunitária Calmonense a executar, por três anos
e sem direito de exclusividade, serviço de radiodifu
são comunitária na Cidade de Miguel Calmon, Esta
do da Bahia.

Examinada a Mensagem Presidencial na Co
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática, opinou-se pela homologação do ato do
Poder Executivo, apresentando-se o respectivo pro
jeto de decreto legislativo.

A proposição vem, agora, a esta Comissão
para que se manifeste sobre a sua constitucionali
dade, juridicidade e técnica legislativa, nos termos
regimentais.

(À Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação (art.54))

"Projeto inicial publicado noOCO de 31-5-00

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

11 - Voto do Relator

As questões de mérito foram já tratadas na co
missão competente.

Nada há que mereça crítica quanto aos aspec
tos que esta Comissão deve examinar, estando o pro
jeto conforme as disposições constitucionais perti
nentes (arts. 48, XII, e 223 e §§, todos da CF), nada
havendo que vulnere sua juridicidade e regimentali
dade, sendo observado o disposto na Lei Comple
mentar n° 95/98.

Assim, opinamos pela constitucionalidade, juri
dicidade e boa técnica legislativa do Projeto de De
creto Legislativo nO 1.030, de 2001.

11 - Voto do Relator

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária Calmonense a execu
tar serviço de radiodifusão comunitária,

As questões de mérito foram já tratadas na Co
missão competente.

Nada há que mereça crítica quanto aos aspec
tos que esta comissão deve examinar, estando o pro
jeto conforme as disposições constitucionais perti
nentes (arts. 48, XII, e 223 e §§, todos da CF), nada
havendo que vulnere sua juridicidade e regimentali
dade, sendo observado o disposto na Lei Comple
mentar n° 95/98.

Assim, opino pela constitucionalidade, juridici
dade e boa técnica legislativa do Projeto de Decreto
Legislativo nO 1.029, de 2001.

Sala da Comissão, 1° de outubro de 2001 . - De
putado Paulo Magalhães, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n" 1.029/01, nos termos do parecer do Relator, Depu
tado Paulo Magalhães.

Participaram da votação os Senhores Deputa
dos: Inaldo Leitão, Presidente; Zenaldo Coutinho e
Osmar Serraglio, Vice-Presidentes; Aldir Cabral, Ale
xandre Cardoso, André Benassi, Antônio Carlos Kon
der Reis, Coriolano Sales, Custódio Mattos, Dr. Anto
nio Cruz, Fernando Gonçalves, Geovan Freitas, Jai
me Martins, Jarbas Lima, José Antonio Almeida, José
Dirceu, José Genoíno, José Roberto Batochio, Luiz
Eduardo Greenhalgh, Marcos Rolim, Moroni Torgan,
Nelson Marchezan, Paulo Magalhães, Renato Vian
na, Ricardo Ferraço, Sérgio Carvalho, Sérgio Miran
da, Vicente Arruda, Vilmar Rocha, Zulaiê Cobra, Do
miciano Cabral, Jairo Carneiro, Léo Alcântara, Nelo
Rodolfo, Orlando Fantazzini e Osvaldo Reis.

Sala da Comissão, 4 de outubro de 2001. - De
putado Inaldo Leitão, Presidente.

• PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.0aO-A, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática)

MENSAGEM N° 1.605/00
TVR N° 451/00

Outubro d~ 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sllxta-F..:ira 5 47987

ridicidade e técnica legislativa, nos termos regimen- na localidade de Miguel Calmon, Estado
tais. da Bahia; tendo parecer da Comissão de

Constituição e Justiça e de Redação pela
constitucionalidade, juridicidade e técni
ca legislativa (Relator: Deputado Paulo
Magalhães).
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- parecer da Relatora

- parecer da Comissão

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA
E COMÉRCIO

1- Relatório

O Projeto de Decreto Legislativo n° 1.042/01 ,
oriundo da Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, aprova,
em seu art. 10, o texto do Acordo entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo dos Esta
do Unidos da América relativo à Cooperação entre
suas Autoridades de Defesa da Concorrência na Apli
cação de suas Leis de Concorrência, celebrado em
Washington, 26 de outubro de 1999 com ressalva da
menção feita no art. I, parágrafo segundo, alínea c,
subitem i, à Medida Provisória nO 1.567/97, que se
converteu na Lei nO 9.636, de 15 de março de 1998,
que "dispõe sobre a regularização, administração,
aforamento e alienação de bens imóveis de domínio
da União, altera dispositivos dos Decretos-leis nOs
9.760, de 5 de setembro de 1946, e 2.398, de 21 de
dezembro de 1987, regulamenta o § 2° do art. 49 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e
dá outras providências", que não tem correlação com
a matéria objeto deste Acordo. O parágrafo único do
mesmo artigo estipula, ainda, que ficam sujeitos à apro
vação do Congresso Nacional quaisquer atos que alte
rem o referido Acordo, bem como quaisquer ajustes
complementares que, nos termos do inciso I do art. 49
da Constituição Federal, acarretem encargos ou com
promissos gravosos ao patrimônio nacional. A proposta
em tela resulta do exame, por aquela douta Comissão,
da Mensagem nO 389/00 do Poder Executivo, encami
nhada ao Congresso Nacional 27-3-00.

O Artigo I do Acordo em tela preconiza que é
seu objetivo promover a cooperação, incluindo tanto a
cooperação na aplicação das leis de defesa da con
corrência' quanto a cooperação técnica, entre as au
toridades das Partes na área de defesa da concorrên
cia e garantir que as Partes assegurem consideração
cuidadosa a seus importantes interesses recíprocos
na aplicação de suas leis de concorrência. Além dis
so, o mesmo dispositivo define os termos "Prática(s)
Anticompetitiva(s)", "Autoridade(s) de Defesa da Con
corrência", "Lei(s) de Concorrência" e "Atividade(s) de

MENSAGEM N° 389/00

Sala da Comissão, 1°de outubro de 2001 . - De- - parecer do Relator
putado Paulo Magalhães, Relator. - parecer da Comissão

UI - Parecer da Comissão 11 - PARECER DA COMISSÃO DE
CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

Aprova o texto do Acordo entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo dos
Estados Unidos da América relativo à Coopera
ção entre suas Autoridades de Defesa da Concor
rência na Aplicação de suas Leis de Concorrên
cia, celebrado em Washington, em 26 de outubro
de 1999; tendo pareceres: da Comissão de Econo
mia, Indústria e Comércio, pela aprovação (Rela
tor: Deputado João Pizzolatti); e da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, pela consti
tucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
(Relatora: Deputada Zulaiê Cobra).

(Às Comissões de Economia, Indústria e Comér
cio; e de Constituição e Justiça e de Redação (art. 54»

"Projeto inicial publicado no OCO de 7-6-01

SUMÁRIO

1- PARECER DA COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

. A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
nO 1.030/01, os termos do parecer do Relator, Depu
tado Paulo Magalhães.

Participaram da votação os Senhores Deputa
dos: Inaldo Leitão, Presidente; Zenaldo Coutinho e
Osmar Serraglio, Vice-Presidentes; Aldir Cabral, Ale
xandre Cardoso, André Benassi, Antônio Carlos Kon
der Reis, Coriolano Sales, Custódio Mattos, Dr. Anto
nio Cruz, Fernando Gonçalves, Geovan Freitas, Jai
me Martins, Jarbas Lima, José Antonio Almeida, José
Dirceu, José Genoíno, José Roberto Batochio, Luiz
Eduardo Greenhalgh, Marcos Rolim, Moroni Torgan,
Nelson Marchezan, Paulo Magalhães, Renato Vian
na, Ricardo Ferraço, Sérgio Carvalho, Sérgio Miran
da, Vicente Arruda, Vilmar Rocha, Zulaiê Cobra, Do
miciano Cabral, Jairo Carneiro, Léo Alcântara, Nelo
Rodolfo, Orlando Fantazzini e Osvaldo Reis.

Sala da Comissão, 4 de outubro de 2001. - De
putado Inaldo Leitão, Presidente.

"PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
1.042-A, DE 2001

(Da Comissão de Relações Exteriores e de De
fesa Nacional)
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Aplicação." Deve-se registrar, por oportuno, que se apropriadas. Preconiza-se, ainda, que as Autorida-
arrola, dentre as Leis de Concorrência brasileiras, a des de Defesa da Concorrência da Parte solicitada
Medida Provisória na 1.567/97. Como registrado no considerarão, cuidadosamente, se iniciam ou ampli-
art. 10 do projeto em apreciação, porém, tal instru- am Atividades de Aplicação com respeito às Práticas
mento não tem correlação com a matéria objeto do Anticompetitivas identificadas no pedido e deverão
Acordo sob exame. prontamente informar a Parte solicitante de sua deci-

Por seu turno, o Artigo 11 prevê a necessidade de são. Registra-se. adicionalmente, que nada limitará a
que cada Parte notifique a outra com respeito às Ativi- discricionariedade das Autoridades de Defesa da
dades de Aplicação que: (i) forem relevantes para as Concorrência da Parte solicitada, ao amparo de suas
atividades da outra Parte na aplicação de suas leis; Leis de Concorrência e respectivas políticas de apli-
(ii) envolvam Práticas Anticompetitivas, que não fu- cação, no sentido de determinar a condição de suas
sões ou aquisições, realizadas no todo ou em parte Atividades de Aplicação, com respeito às Práticas
substancial no território da outra Parte; (iii) envolvam Anticompetitivas identificadas no pedido.
fusões ou aquisições nas quais uma ou mais das par- Em seguida, o Artigo V especifica que, quando
tes da transação, ou uma empresa que controle uma as Autoridades de Defesa da Concorrência das duas
ou mais das partes da transação, for uma empresa Partes estiverem levando a cabo Atividades de Apli-
constituída ou organizada sob as leis da outra Parte, cação, com respeito a matérias inter-relacionadas,
ou de um de seus Estados; (iv) envolvam condutas elas considerarão a conveniência de coordenação
supostamente requeridas, encorajadas ou aprovadas dessas Atividades de Aplicação. O Artigo VI, por seu
pela outra Parte; (v) envolvam medidas legais que ex- turno, preconiza que cada Parte deverá, ao amparo
plicitamente exijam ou proíbam determinada conduta de suas leis e na medida em que for compatível com
no território da outra Parte ou ferem, de outra manei- seus próprios importantes interesses, assegurar cui-
ra, aplicados a conduta no território da outra Parte; ou dadosa consideração aos importantes interesses da
(vi) envolvam a busca de informações localizadas no outra Parte, em todas as fases das Atividades de Apli-
território da outra Parte. Autoriza-se, ainda, pelo mes- cação além de prever a possibilidade de que qualquer
mo dispositivo, que funcionários de uma Parte pos- Parte solicite consultas a respeito de qualquer maté-
sam visitar o território da outra Parte no curso de in- ria relacionada ao Acordo em tela.
vestigações ao amparo de suas respectivas leis de A seguir, o Artigo VII assinala a concordância
concorrência, ressalvando-se, porém, que tais visitas das Partes quanto ao interesse recíproco de suas
deverão estar condicionadas a notificação. Autoridades de Defesa da Concorrência em traba-

Já o Artigo 111 registra a concordância das Partes Ihar conjuntamente em atividades de cooperação
quanto ao interesse comum na cooperação para a técnica relacionadas à aplicação de suas leis e po-
identificação de Práticas Anticompetitivas, para a apli- Iíticas de cone ocorrência. Já o Artigo VIII prevê
cação de suas Leis de Concorrência e para o compar- que funcionários dos órgãos de defesa da concor-
tilhamento de informações que facilitem a efetiva apli- rência das artes deverão se encontrar periodica-
cação dessas leis e promovam o melhor entendimen- mente para trocar informações acerca de seus es-
to das políticas e atividades de cada uma das Partes forços e prioridades na aplicação de suas leis de
na aplicação das Leis de Concorrência. Ratifica-se, concorrência.
também, que nada no Acordo impedirá as Partes de Por sua vez, o Artigo IX especifica que nenhuma
requerer ou prover assistência recíproca, ao amparo Parte estará obrigada a fornecer informações à outra
de outros acordos, tratados, arranjos ou práticas en - Parte se o fornecimento de tal informação for proibido,
tre eles. segundo as leis da Parte detentora da informação, ou

Por sua vez, o Artigo IV dispõe sobre a coopera- se for incompatível com os importantes interesses da-
ção relativa a Práticas Anticompetitivas no território quela Parte. Ressalta, ainda, que cada Parte deverá
de uma Parte que possam afetar adversamente os in- manter o máximo de confidencialidade possível sobre
teresses da outra Parte. Especificamente, prevê-se as informações a ela fornecidas em sigilo pela outra
que, se uma Parte acreditar que Práticas Anticompe- Parte, além de se opor, ao máximo possível e em con-
titivas realizadas no território da outra Parte afetam sistência com as leis daquela Parte, a qualquer pedi-
adversamente seus importantes interesses, a primei- do, de uma terceira Parte, de fornecimento de tais in-
ra Parte poderá, após consulta prévia à outra Parte, formações confidenciais.
solicitar que as Autoridades de Defesa da Concorrên- Pela letra do Artigo X, nada no Acordo em tela
cia daquela Parte iniciem Atividades de Aplicação exigirá que uma Parte tome qualquer medida, ou abs-
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tenha-se de agir, de uma maneira que não esteja em
conformidade com suas leis existentes, ou que exija
qualquer mudança nas leis das Partes ou de seus
respectivos Estados. A seguir, o Artigo XI esclarece
que as comunicações previstas no Acordo em exame
poderão ser efetuadas por comunicação direta entre
as Autoridades de Defesa da Concorrência das Par
tes. Por fim, o Artigo XII estipula que o Acordo em pa
uta entrará em vigor na data em que as Partes se in
formarem, por troca de Notas diplomáticas, do cum
primento das respectivas formalidades legais neces
sárias a sua entrada em vigor. Prevê-se, também,
que o Acordo poderá ser modificado por acordo mú
tuo das Partes e que ele permanecerá em vigor por
período de tempo indefinido, a não ser que uma das
Partes; notifica que a outra, por escrito, seu desejo de
denunciá-lo, situação em que o Acordo permanecerá
em vigor pela prazo de 60 dias, contados da data da
notificação.

A Exposição de Motivos n° 58/MRE, de 10-3-00,
assinada pelo Ministro das Relações Exteriores, des
taca que o Acordo em tela estabelece sistema de noti
ficação de práticas anticompetitivas que afetam o
Brasil e os Estados Unidos, possibilita que uma das
Partes solicite que a outra inicie investigação sobre
prática ocorrida no território da Segunda, com possí
veis efeitos na primeira, sugere a coordenação das
agências, em caso de investigação conduzida pelas
duas Partes, criando mecanismos de cooperação e
coordenação com essa finalidade, estabelece siste
ma de consultas entre as agências e encontros perió
dicos entre suas autoridades e contempla atividades
relativas a cooperação técnica. O documento do Exe
cutivo lembra, também, que os principais pontos posi
tivos para o Brasil do Acordo em pauta dizem respeito
à melhoria da imagem do País na área da defesa da
concorrência, à possibilidade concreta de as autori
dades brasileiras terem acesso a informações, por
meio de consultas, sobre investigações conduzidas
pela parte norte-americana e que afetem os interes
ses nacionais e à possibilidade de os órgãos internos
brasileiros obterem, de forma sistematizada, assis
tência técnica de instituições mais experientes na ma
téria.

Em 6-6-01, a Mensagem n° 389/00 do Poder
Executivo foi aprovada pela Comissão de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional, por unanimidade,
nos termos do projeto de decreto legislativo ora sob
exame. A proposição foi distribuída, pela ordem, às
Comissões de Economia, Indústria e Comércio e de
Constituição e Justiça e de Redação, tramitando em
regime de urgência. Em 4-7-01, encaminhou-se a ma-

téria a esta Comissão. Em 1-8-01, então, recebemos
a honrosa incumbência de relatar o citado projeto.

Cabe-nos, agora, nesta Comissão de Econo
mia, Indústria e Comércio, apreciar a matéria quanto
ao mérito, nos aspectos atinentes às atribuições do
Colegiado, nos termos do art. 32, VI, do Regimento
Interno desta Casa.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Trata-se de matéria das mais relevantes para o
momento atual da economia brasileira. De fato, a par
dos significativos avanços da última década, ainda tri
lhamos os primeiros passos da longa caminhada
rumo a uma convivência profícua e amadurecida com
as demais nações em um cenário de globalização. Na
verdade, empreendemos de uma só vez numerosas e
profundas reformas em nosso ambiente econômico,
deixando para trás, quase que abruptamente, uma
tradição de séculos de economia fechada, cartoriali
zada e estatizada.

Dentre todas as transformações pelas quais
passamos nos últimos tempos, no entanto, poucas te
rão exercido mudanças tão dramáticas quanto a aber
tura e a desregulamentação da nossa economia. A
sociedade brasileira deu-se conta, quase que da noi
te para o dia, da complexidade dos fenômenos asso
ciados ao abandono do modelo de substituição de im
portações sob a tutela do Estado, cujo esgotamento
era já evidente. Percebemos, rapidamente, que há as
pectos pos~ivos e negativos decorrentes da liberali
zação comercial e econômica. De um lado, a maior
oferta de bens e serviços, o acesso a mercadorias
com menor custo e maior qualidade, o aumento da
concorrência interna. De outro, porém, a necessidade
de dotar o Poder Público de instrumentos que lhe pos
sibilitem o combate a práticas nefastas nas áreas da
defesa comercial e da defesa da concorrência, de
modo a proteger o consumidor e as empresas brasile
iras dos abusos e das armadilhas tão numerosas nes
te admirável mundo novo.

Assim, passado o deslumbramento inicial e
cumprido o rito de passagem para uma economia
consciente dos desafios trazidos pela inserção ao
mundo exterior, superamos a ingenuidade e tratamos
de nos aparelhar para combater os efeitos perversos
do novo regime. Aprendemos, a duras penas, que o li
vre comércio é uma realidade plena de assimetrias,
em que a prática nem sempre reflete os discursos.
Por conseguinte, já dispomos de uma legislação inter
na de defesa comercial que nos permite travar bata
lhas nos fóruns internacionais em condições de igual-
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I - Relatório

111 - Parecer da Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
E DE REDAÇÃO

Na conclusão do voto do Relator na douta Co
missão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional,
após minuciosa análise da matéria, o Acordo em exa
me não colide com as normas em vigor no nosso sis
tema, destinando-se a estabelecer tão-somente ca-

Trata-se de projeto de decreto legislativo, elabo
rado, na forma regimental, pela Comissão de Rela
ções Exteriores e de Defesa Nacional, que aprova
Acordo entre o Brasil e os Estados Unidos sobre à
Cooperação entre suas Autoridades de Defesa da
Concorrência na Aplicação de suas Leis de Concor
rência, celebrado em Washington, em 26 de outubro
de 1999, com ressalva da menção feita no art. 10, § 2°,
alínea c, subitem i, à Medida Provisória n° 1.567/97,
transformada na Lei n° 9.636, de 15 de março de
1998, que dispõe sobre a regularização, administra
ção, aforamento e alienação de bens imóveis da
União.

Determina, ainda, o projeto que ficarão sujeito à
aprovação do Congresso nacional quaisquer atos
que alterem o referido Acordo, bem como quaisquer
ajustes complementares que, nos termos do inciso I,
do art. 49 da Constituição Federal, acarretem encar
gos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacio
nal.

A Comissão de Economia, Indústria e Comér
cio, em reunião ordinária realizada hoje, opinou una
nimemente pela aprovação do Projeto de Decreto Le
gislativo n° 1.042/01, nos termos do parecer do Rela
tor, Deputado João Pizzolatti.

Participaram da votação os Senhores Deputa
dos: Marcos Cintra, Presidente; Jaques Wagner e
Sérgio Barros, Vice-Presidentes; Almeída de Jesus,
Antonio do Valle, Delfim Netto, Divaldo Suruagy,
Emerson Kapaz, Jurandil Juarez, Léo Alcântara, Már
cio Fortes, Osório Adriano, Rubem Medina, Virgílio
Guimarães e Zila Bezerra, Titulares; Elcione Barba
lho, Francisco Garcia, Herculano Anghinetti, João
Sampaio, Luíz Fernando, Paulo Octávio, Ricardo Fer
raço e Waldemir Moka, Suplentes.

Sala da Comissão, 29 de agosto de 2001. - De
putado Marcos Cintra, Presidente.

dade com nossos concorrentes. De maneira análoga, É o voto, salvo melhor juízo.
compreendemos que a abertura de nossas fronteiras Sala da Comissão, 22 de agosto de 2001. - De-
para as empresas estrangeiras não reduziu as amea- putado João Pizzolatti, Relator.
ças à livre concorrência provocadas pelas tentativas
de agentes privados de dominação dos mercados ou
de cartelização. Em conseqüência, estruturamos o
Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, que,
amparado em moderna legislação, começa a se fazer
presente de forma mais atuante.

Cumpre observar, neste ponto, que a consecu
ção do objetivo maior de garantir ao consumidor bra
si�eiro uma oferta de bens e serviços que seja a mais
variada, de melhor qualidade, com o mais alto índice
de inovação e disponível aos menores preços possí
veis deve ser fruto dos efeitos combinados de todas
as reformas de nossa economia. Assim, a implemen
tação da promoção e da defesa da concorrência
constitui-se em um instrumento complementar à
abertura comercial, à privatização e à desregulamen
tação de mercados, com vistas ao aumento da efi
ciência econômica em geral. Nenhuma dessas ver
entes, portanto, pode ser pensada sem as demais.
Qualquer das ações de política econômica que des
considere a complexa inter-relação das engrenagens
que constituem nossa nova realidade estará inevita
velmente fadada ao fracasso.

Neste sentido, o Acordo em tela afiguracse-nos
indubitavelmente oportuno, ao estender o escopo de
nossos instrumentos de defesa da concorrência ao
ambiente econômico norte-americano, com as res
salvas expressas no texto do documento, garantida a
indispensável reciprocidade. De fato, as fronteiras ge
ográficas significam cada vez menos em um mundo
no qual as decisões, as atividades e os efeitos econô
micos se processam de forma globalizada. Com o au
mento vertiginoso dos fluxos financeiros e de investi
mentos diretos entre as nações, maior se torna a ne
cessidade de instrumentos de defesa da concorrên
cia que permitam a consideração de eventos realiza
dos fora dos limites estritos de nosso território. Este
aspecto é especialmente verdadeiro no caso das re
lações econômicas entre o Brasil e os Estados Uni
dos, dado o papel expressivo desempenhado pelas
empresas deste nosso parceiro em nosso mercado
interno. Ademais, a implementação de tal Acordo, nos
moldes aqui previstos, contribuirá para a preparação
de nossas autoridades de defesa da concorrência
para as exigências trazidas pela implantação de uma
Área de Livre Comércio das Américas.

Pelos motivos expostos, votamos pela aprova
ção do Projeto de Decreto Legislativo nO 1.042, de
2001.
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nais de entendimento e cooperação com os Estados ·PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Unidos, mantendo intacto o espaço das normas inter- N° 1.058-A, DE 2001
nas dos Estados Partes. (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-

o projeto será apreciado, ainda, quanto ao méri- ção e Informática)
to, pela Comissão de Economia, Industria e Comér- MENSAGEM N° 1.897/00
cio. TVR N° 620/00

É o Relatório.

11 - Voto da Relatora

Cabe a esta comissão a análise da constitucio
nalidade formal, da juridicidade e da técnica legislati
va do Projeto em epígrafe, a teor do disposto no art.
32, inciso 111, alínea a, do Regimento Interno.

Verifica-se que o projeto em exame guarda har
monia com as normas e princípios adotados pela Lei
Maior e, ainda, com os princípios gerais de Direito,
contemplando, assim, os requisitos de constituciona
lidade e juridicidade.

Quanto à técnica legislativa, a proposição não
merece reparos, estando de acordo com todas as
normas adjetivas que prelecionam sobre elaboração
legislativa.

Em face do exposto, manifesto meu voto pela
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legisla
tiva do Projeto de Decreto Legislativo n° 389, de 2000.

Sala da Comissão, 20 de setembro de 2001. 
Deputada Zulaiê Cobra, Relatora.

111- Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 1.042/01, nos termos do parecer da Relatora, De
putada Zulaiê e Cobra.

Participaram da votação os Senhores Deputa
dos: Inaldo Leitão, Presidente; Zenaldo Coutinho e
Osmar Serraglio, Vice-Presidentes; Aldir Cabral, Ale
xandre Cardoso, André Benassi, Antônio Carlos Kon
der Reis, Coriolano Sales, Custódio Mattos, Dr. Anto
nio Cruz, Fernando Gonçalves, Geovan Freitas, Jai
me Martins, Jarbas Lima, José Antônio Almeida, José
Dirceu, José Genoíno, José Roberto Batochio, Luiz
Eduardo Greenhalgh, Marcos Rolim, Moron; Torgan,
Nelson Marchezan, Paulo Magalhães, Renato Vian
na, Ricardo Ferraço, Sérgio Carvalho, Sérgio Miran
da, Vicente Arruda, Vilmar Rocha, Zulaiê Cobra, Do
miciano Cabral, Jairo Carneiro, Léo Alcântara, Nelo
Rodolfo, Orlando Fantazzini e Osvaldo Reis.

Sala da Comissão, 4 de outubro de 2001. - De
putado Inaldo Leitão, Presidente.

Aprova o ato que outorga permis
são à Fundação Cultural Universidade de
Franca, a executar serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada, na
cidade de Franca, Estado de São Paulo;
tendo parecer da Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação pela constitu
cionalidade, juridicidade e técnica legis
lativa (Relator: Deputado André Benassi).

(À Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação (art. 54)

"Projeto inicial publicado no OCO de 7-6-01

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

- parecer do Relator
- Parecer da Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
E DE REDAÇÃO

I - Relatório

Por meio da Mensagem n° 1.897, de 2000, o Se
nhor Presidente da República submete ao Congresso
Nacional, nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3° do art. 223 da Lei Maior, o ato a que se re
fere a Portaria nO 689, de 14 de novembro de 2000,
que outorga permissão à Fundação Cultural Universi
dade de Franca a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora, em freqüência modulada, com fins exclusiva
mente educativos, na Cidade de Franca, Estado de
São Paulo.

A matéria foi analisada, inicialmente, pela Co
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática, que, unanimemente, aprovou o parecer
do Relator, o nobre Deputado Pedro Irujo, nos termos
do anexo projeto de decreto legislativo.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Na forma do art. 32, 111, alínea a, do Regimento
Interno, compete à Comissão de Constituição e Justi
ça e de Redação o exame dos aspectos constitucio-



*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.061-A, DE 2001

(Da Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional)

MENSAGEM N° 750/00

Aprova o texto do protocolo de
Montevidéu sobre Comércio de Serviços
do Mercosul, concluído em Montevidéu,
em 15 de dezembro de 1997, acompanha
do de seus quatro anexos Setoriais, ado
tados pela Decisão n° 9/98, do Conselho
Mercado Comum, em 23 de julho de
1998; tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa (Relator: Deputado Bo
nifácio de Andrada).

(À Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação (art. 54))

·Projeto inicial publicado no OCO de 21-6-01

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

- parecer do Relator
- parecer da Comissão

"

XII:

§ 3° O ato de outorga ou renovação
somente produzirá efeitos legais após deli
beração do Congresso Nacional, na forma
dos parágrafos anteriores.

"Art. 48. É da competência exclusiva
do Congresso Nacional:

XII - apreciar os atos de concessão e
renovação de concessão de emissora de rá
dio e televisão;

Finalmente, rezam os §§ 1°,3° e 5° do art. 223
da mesma Constituição:

"Art. 223. Compete ao Poder Execu
tivo outorgar e renovar concessão, per
missão e autorização para o serviço de
radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementari
dade dos sistemas privado, público e es
tatal.

§ 10 O Congresso Nacional apreciará o
ato no prazo do art. 64, §§ 2° e 4°, a contar
do recebimento da mensagem.

§ 5° O prazo da concessão ou per
missão será de dez anos para as emisso
ras de rádio e de quinze para as de televi
são."

Como se vê, a proposição em tela está confor
me as disposições constitucionais transcritas, não ha
vendo ainda óbice que vulnere a sua juridicidade e le
galidade, estando também atendida a boa técnica le
gislativa, observadas, outrossim, as normas da Lei
Complementar n° 95, de 1998.

Assim, nosso voto é pela constitucionalidade,
juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de De
creto Legislativo n° 1.058, de 2001.

Sala da Comissão, 28 de setembro de 2001. 
Deputado André Benassi, Relator.
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nal, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa 111 - Parecer da Comissão
das proposições sujeitas à apreciação da Câmara ou A Comissão de Constituição e Justiça e de Re-
de suas comissões. dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou

Por sua vez, o art. 21, XII, a, da Constituição, unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
dispõe: e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo

"Art 21. Compete à União: n" 1.058/01 nos termos do parecer do Relator, Depu-
XII - explorar, diretamente ou median- tado André Benassi.

te autorização, concessão ou permissão: Participaram da votação os Senhores Deputa-
a) os serviços de radiodifusão sonora dos: Inaldo Leitão, Presidente; Zenaldo Coutinho e

e de sons e imagens;" Osmar Serraglio, Vice-Presidentes; Aldir Cabral, Ale-
Nesta linha de raciocínio, diz o art. 48, xandre Cardoso, André Benassi, Antônio Carlos Kon

der Reis, Coriolano Sales, Custódio Mattos, Dr. Anto
nio Cruz, Fernando Gonçalves, Geovan Freitas, Jai
me Martins, Jarbas Lima, José Antonio Almeida, José
Dirceu, José Genoíno, José Roberto Batochio, Luiz
Eduardo Greenhalgh, Marcos Rolim, Moroni Torgan,
Nelson Marchezan, Paulo Magalhães, Renato Vian
na, Ricardo Ferraço, Sérgio Carvalho, Sérgio Miran
da, Vicente Arruda, Vilmar Rocha, Zulaiê Cobra, Do
miciano Cabral, Jairo Carneiro, Léo Alcântara, Nelo
Rodolfo, Orlando Fantazzini e Osvaldo Reis.

Sala da Comissão, 4 de outubro de 2001. - De
putado Inaldo Leitão, Presidente.



Em face do exposto, manifestamos nosso voto
no sentido da constitucionalidade, juridicidade e boa
técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 1.061, de 2001.

Sala da Comissão, 12 de setembro de 2001. 
Deputado Bonifácio de Andrada, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
nO 1.061/01, nos termos do parecer do Relator, Depu
tado Bonifácio de Andrada.

Participaram da votação os Senhores Deputa
dos: Inaldo Leitão, Presidente; Zenaldo Coutinho e
Osmar Serraglio, Vice-Presidentes; Aldir Cabral, Ale
xandre Cardoso, André Benassi, Antônio Carlos Kon
der Reis, Coriolano Sales, Custódio Mattos, Dr. Anto
nio Cruz, Fernando Gonçalves, Geovan Freitas, Jai
me Martins, Jarbas Lima, José Antonio Almeida, José
Dirceu, José Genoíno, José Roberto Batochio, Luiz
Eduardo Greenhalgh, Marcos Rolim, Moroni Torgan,
Nelson Marchezan, Paulo Magalhães, Renato Vian
na, Ricardo Ferraço, Sérgio Carvalho, Sérgio Miran
da, Vicente Arruda, Vilmar Rocha, Zulaiê Cobra, Bo
nifácio de Andrada, Domiciano Cabral, Jairo Carneiro,
Léo Alcântara, Nelo Rodolfo, Orlando Fantazzini e
Osvaldo Reis.

I - Relatório
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COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTIÇA disposto no art. 32, inciso 111, alínea a, do Regimento
E DE REDAÇÃO Interno.

O Protocolo de Montevidéu, que a proposição
em exame pretende aprovar, consagra normas e prin
cípios para o comércio de serviços entre os Estados
Partes do Mercosul, reconhecendo a necessidade de
participação crescente dos países menos desenvolvi
dos do Mercado Comum e tendo por escopo a expan
são do comércio, segundo os ideais da transparência,
do equilíbrio e da liberalização progressiva.

Verifica-se, portanto, que o projeto em análise
guarda harmonia com os ditames e princípios consa
grados pela Constituição Federal, especialmente com
o art. 4° da Lei Maior, e com os princípios adotados
pelo ordenamento jurídico pátrio, contemplando, as
sim, os requisitos de constitucionalidade e juridicida
de.

Quanto à técnica legislativa, a iniciativa não me
rece reparos, eis que obedece o preceituado pela Lei
Complementar n° 95, de 1998, com as alterações in
troduzidas pela Lei Complementar n° 107, de 2001,
que dispõe sobre a elaboração e a consolidação das
leis.

Trata-se de projeto de decreto legislativo, elabo
rado, na forma regimental, pela douta Comissão de
Relações Exteriores e de Defesa Nacional desta
Casa, que aprova o texto do Protocolo de Montevidéu
sobre Comércio de Serviços do Mercosul, concluído
em Montevidéu, em 15 de dezembro de 1997, acom
panhado de seus quatro anexos Setoriais, adotados
pela Decisão n° 9/98, do Conselho Mercado Comum,
em 23 de julho de 1998.

A proposição em foco contempla, em seu art. 1°,
a aprovação do texto do Protocolo de Montevidéu e,
no parágrafo único, a sujeição à aprovação do Con
gresso de quaisquer atos que possam resultar em re
visão do referido instrumento jurídico, assim como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarre
tem encargos ou compromissos gravosos ao patrimô.
nio nacional. O art. 2°, por fim, estabelece a entrada
em vigor do decreto legislativo na data de sua publica
ção.

11- Voto do Relator

Cabe a este Órgão Técnico a análise da consti
tucionalidade, da juridicidade e da técnica legislativa
do projeto de decreto legislativo em apreço, a teor do

O Protocolo de Montevidéu estabelece normas
e princípios para o comércio de serviços no Mercosul
e define o prazo de dez anos para instituir o livre co
mércio na área do Mercado Comum.

Esse instrumento contém quatro anexos: Anexo
sobre o Movimento de Pessoas Físicas Prestadoras
de Serviços; Anexo sobre Serviços Financeiros; Ane
xo sobre Serviços de Transporte Terrestre e por Água
e Anexo sobre Serviços de Transporte Aéreo.

Segundo a exposição de motivos do Exlll<l Sr. Mi
nistro de Estado das Relações Exteriores, o Protocolo
de Montevidéu vem em resposta ao compromisso do

. art. 1° do Tratado de Assunção sobre livre circulação
de bens, serviços e fatores produtivos entre os Mem
bros do Mercosul.

De acordo com a justificação, o Protocolo contri
bui para o aprofundamento da integração regional,
sendo relevante pela "conveniência estratégica de
manter-se uma preferência Mercosul em serviços
frente ao processo da Alca e às recém lançadas ne
gociações de serviços no âmbito da OMC".

É o relatório.
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Sala da Comissão, 4 de outubro de 2001. 
Deputado Inaldo Leitão, Presidente.

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.081-A, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática)

MENSAGEM N° 1.670/00
TVR N° 485/00

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária de Comunicação Ma
nairama de Apoio às Comunidades do
Município de Ouro Branco a executar
serviço de radiodifusão comunitária, na
localidade de Ouro Branco, Estado do
Rio Grande do Norte; tendo parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação pela constitucionalidade, juridi
cidade e técnica Técnica Legislativa (Re
lator: Deputado Ney Lopes).

(À Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação (art. S4))

"Projeto Inicialpublicado no OCO de 23-6-01

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

- parecer do Relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
E DE REDAÇÃO

I - Relatório

Trata-se de projeto de decreto legislativo, de au
toria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, que aprova o ato a que se refere
a Portaria nOS07, de 23 de agosto de 2000, que auto
riza a Associação Comunitária de Comunicação Ma
nairama de Apoio às Comunidades do Município de
Ouro Branco a executar serviço de radiodifusão co
munitária, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, na localidade de Ouro Branco, Estado do
Rio Grande do Norte.

De competência conclusiva das comissões, a
Mensagem n° 1.670/00 foi apreciada primeiramente,
no mérito, pela Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática, que aprovou parecer fa
vorável, apresentando o projeto de decreto legislativo
em epígrafe.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que
esta Comissão e Constituição e Justiça e de Redação
se pronuncie acerca da constitucionalidade, juridici
dade e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos dos arts. 49, XII e 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislati
vo o instrumento adequado, conforme preceitua o art.
109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfe~amente

às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
9S, de 1998.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 1.081,
de 2001.

Sala da Comissão, 28 de setembro de 2001. 
Deputado Ney Lopes, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n" 1.081/01 nos termos do Parecer do Relator, Depu
tado Ney Lopes.

Participaram da votação os Senhores Deputa
dos: Inaldo Leitão, Presidente; Zenaldo Coutinho e
Osmar Serraglio, Vice-Presidentes; Aldir Cabral, Ale
xandre Cardoso, André Benassi, Antônio Carlos Kon
der Reis, Coriolano Sales, Custódio Mattos, Dr. Anto
nio Cruz, Fernando Gonçalves, Geovan Freitas, Jai
me Martins, Jarbas Lima, José Antonio Almeida, José
Dirceu, José Genoíno, José Roberto Batochio, Luiz
Eduardo Greenhalgh, Marcos Rolim, Moroni Torgan,
Nelson Marchezan, Ney Lopes, Paulo Magalhães,
Renato Vianna, Ricardo Ferraço, Sérgio Carvalho,
Sérgio Miranda, Vicente Arruda, Vilmar Rocha, Zulaiê
Cobra, Domiciano Cabral, Jairo Carneiro, Léo Alcân-
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§ 5° O prazo da concessão ou permis
são será de dez anos para as emissoras de
rádio e de quinze para as de televisão."

XII:

"Art. 21. Compete à União:
XII ~ explorar, diretamente ou median

te autorização, concessão ou permissão:
a) os serviços de radiodifusão sonora

e de sons e imagens;"
Nesta linha de raciocínio, diz o art. 48,

§ 3° O ato de outorga ou renovação
somente produzirá efeitos legais após deli
beração do Congresso Nacional, na forma
dos parágrafos anteriores.

"Art. 48. É da competência exclusiva
do Congresso Nacional:

XII - apreciar os atos de concessão o
renovação de concessão de emissora de rá
dio e televisão;"

Como se vê, a proposição em tela está confor
me as disposições constitucionais transcritas, não
havendo ainda óbice que vulnere a sua juridicidade
e legalidade, estando também atendida a boa técni
ca legislativa, observadas, outrossim, as normas da
Lei Complementar n° 95, de 1998.

Finalmente, rezam os §§ 1°, 3° e 5° do art. 223
da mesma Constituição:

"Art. 223. Compete ao Poder Execu
tivo outorgar e renovar concessão, per
missão e autorização para o serviço de
radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementari
dade dos sistemas privado, público e es
tatal.

§ 1° O Congresso Nacional apreciará o
ato no prazo do art. 64, §§ 2° e 4° a contar
do recebimento da mensagem.

Na forma do art. 32, 111, alínea a, do Regimento
Interno, compete à Comissão de Constituição e Justi
ça e de Redação o exame dos aspectos constitucio
nal, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa
das proposições sujeitas à apreciação da Câmara ou
de suas comissões.

Por sua vez, o art. 21, XII, a, da Constituição,
dispõe:

É o relatório.

- parecer do Relator
- parecer da Comissão
COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E

DE REDAÇÃO

tara, Nelo Rodolfo, Orlando Fantazzini e Osvaldo 11- Voto do Relator
Reis.

Sala da Comissão, 4 de outubro de 2001. - De
putado Inaldo Leitão, Presidente.

I - Relatório

Por meio da Mensagem n° 1.689, de 2000, o Se
nhor Presidente da República submete ao Congresso
Nacional, nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3° do art. 223 da Lei Maior, o ato a que se re
fere a Portaria n° 429, de 3 de agosto de 2000, que
autoriza a Associação dos Produtores e Moradores
do Município de Condeúba a executar de radiodifusão
comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, na Cidade de Condeúba, Estado da
Bahia.

A matéria foi analisada, inicialmente, pela
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática, que, unanimemente, aprovou o pa
recer do Relator, o nobre Deputado Saulo Coelho,
nos termos do anexo projeto de decreto legislati
vo.

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.083-A, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MENSAGEM N° 1.689/00
TVR N° 562/00

Aprova o ato que autoriza a Asso
ciação dos Produtores e Moradores do
Município de Condeúba a executar ser
viço de radiodifusão comunitária, na
localidade de Condeúba, Estado da Ba
hia; tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa (Relator: Deputado
Coriolano Sales).

(À Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação (art. 54))

*Projeto inicial publicado no OCO de 21-6-01

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

. '.
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Assim, nosso voto é pela constitucionalidade,
juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de De
creto Legislativo n° 1.083, de 2001.

Sala da Comissão, 1° de outubro de 2001. 
Deputado Coriolano Sales, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 1.083/01, nos termos do parecer do Relator, Depu
tado Coriolano Sales.

Participaram da votação os Senhores Deputa
dos: Inaldo Leitão, Presidente; Zenaldo Coutinho e
Osmar Serraglio, Vice-Presidentes; Aldir Cabral, Ale
xandre Cardoso, André Benassi, Antônio Carlos Kon
der Reis, Coriolano Sales, Custódio Mattos, Dr. Anto
nio Cruz, Fernando Gonçalves, Geovan Freitas, Jai
me Martins, Jarbas Lima, José Antonio Almeida, José
Dirceu, José Genoíno, José Roberto Batochio, Luiz

Eduardo Greenhalgh, Marcos Rolim, Moroni Torgan,
Nelson Marchezan, Paulo Magalhães, Renato Vian
na, Ricardo Ferraço, Sérgio Carvalho, Sérgio Miran
da, Vicente Arruda, Vilmar Rocha, Zulaiê Cobra, Do
miciano Cabral, Jairo Carneiro, Léo Alcântara, Nelo
Rodolfo, Orlando Fantazzini e Osvaldo Reis.

Sala da Comissão, 4 de outubro de 2001. 
Deputado Inaldo Leitão, Presidente.

DESIGNAÇÃO

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
E SERViÇO PÚBLICO

DESIGNAÇÃO

José Múcio Monteiro
PROJETO DE LEI N°5.483/01 - do Poder Exe

cutivo (MSC n° 1.061/01) - que "Altera dispositivo da
Consolidação das Leis do Trabalho, Decreto-Lei n°
5.452, de 1° de maio de 1943",

Em 4 de outubro de 2001. - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.
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Nelson Meurer PPB
Odilio Balbinotti PSDB
Oliveira Filho PL
Osmar Serraglio PMDB
Padre Roque PT
Ricardo Barros PPB
Rubens Bueno PPS
Santos Filho PFL
Werner Wanderer PFL

Santa Catarina
Antônio Carlos Konder Reis PFL
Carlito Merss PT
Edinho Bez _ . _ _ _ _.. PMDB
Edison Andrino PMDB
Eni Voltolini PPB
Fernando Coruja __ " .PDT
Gervásio Silva PFL
Hugo Biehl PPB
João Matos _ PMDB
João pizzolatti PPB

Luci Choinacki PT
Paulo Gouvêa PFL
Pedro Bittencourt PFL
Renato Vianna PMDB
Serafim Venzon PDT
Vicente Caropreso PSDB

Rio Grande do Sul
Adão Pret to PT
Airton Dipp PDT
Alceu Collares PDT
Ana Corso PT
Augusto Nardes PPB
Cezar Schirmer PMDB
Clovis Ilgenfritz PT
Darcísio Perondi PMDB
Edir Oliveira PTB
Enio Bacci PDT
Esther Grossi PT
Ezidio pinheiro PSB
Fetter Junior PPB
Fioravante PT
Germano Rigotto PMDB
Henrique Fontana PT
Jarbas Lima PPB
Luis Carlos Heinze PPB
Marcos Rol im o ••••• , • • • o •• PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB
Nelson Marchezan PSDB
Nelson Proença PMDB
Orlando Desconsi PT
Osmar Terra PMDB
Osvaldo Biolchi PMDB
Paulo José Gouvêa PL
Paulo Paim _. PT
Poropeo de Mattos PDT
Roberto Argenta PHS
Telmo Kirst .. 0 __ •• o •••• o. o •••••• PPB
Yeda Crusius PSDB



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E POLíTICA RURAL

Bloco (PSOB, PTB)

Antônio Jorge
Armando Abllio
Carlos Mosconi
Félix Mendonça
Júlio Semeghini

Luiz Ribeiro
Paulo Kobayash
Rose de Freitas

Sérgio Barros
Sérgio Carvalho

Welinton Fagundes
lHa Bezerra

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Suplentes

Fax: 318-2142

Agnaldo Muniz
2 vagas

Eujácio Simões
Paulo José Gouvêa

Bloco (PSOB, PTB)

Bloco (PL, PSL)

Presidente: Cesar Bandeira (PFL)
1° Vice-Presidente: Francistônio Pinto (PFL)
2° Vice-Presidente: Júlio Semeghini (PSDB)
3° Vice-Presidente:
Titulares

Romel Anfzio (PPB)
Salomão Cruz (PPB)

Secretário: Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo li, Térreo, Ala C, sala 36
Telefones: 318-6916/6978 16979/6981

Bloco (POT, PPS)

Dilceu Sperafico (PPB)
Giovanni Queiroz
Pompeu de Mattos

Suplentes

Anivaldo Vale
B. Sá
Carlos Batata
Carlos Dunga
Helenildo Ribeiro
José Carlos Elias
Josué Bengtson
Nelson Marquezelli
Nilo Coelho
Odflio Balbinotti
Saulo Pedrosa
Xico Graziano

Presidente: Luis Carlos Heinze (PPB)
1° Vice-Presidente: Ronaldo Caiado (PFL)
2° Vice-Presidente: Moacir Micheletto (PMDB)
3° Vice-Presidente: Josué Bengtson (PTB)
Titulares

Alex Canziani
Átila Lira

José Anlbal
José Carlos Martinez

José Militão
Josué Bengtson

Léo Alcântara
Mareio Fortes

Osmânio Pereira
Roberto Rocha
Romeu Queiroz

Salvador limbaldi
Sérgio Reis

Alberto Goldman
Augusto Franco
Domiciano cabral
Iris Simões
João Almeida
Julio Semeghini
Luiz Piauhylino
Magno Malta (PST)
Mattos Nascimento (PL)
Narcio Rodrigues
Pedro Canedo
Saulo Coelho
Silas Câmara

Bloco (PFL, PST)

Carlos Alberto Rosado
Gervásio Silva
Jaime Martins

Joaquim Francisco
José Múcio Monteiro

José Rocha
Luiz Dantas

Marcondes Gadelha
Reginaldo Germano

Werner Wanderer
lezé Perrella

Abelardo Lupion
Adauto Pereira
Francisco Coelho
Jaime Fernandes
Joel de Hollanda
Kátia Abreu
Paulo Braga
Roberto Balestra (PPB)
Roberto Pessoa
Ronaldo Caiado
1 vaga

PMOB Bloco (PFL, PST)

Confúcio Moura
Igor Avelino
Marcelo Castro
Moacir Michelelto
Nelson Meurer (PPB)
Osvaldo Reis
Silas Brasileiro
Themlstocles Sampaio
Waldemir Moka
Wilson Santos

Abérico Filho
Alberto Fraga
Ana Catarina

Darcfsio Perondi
Jurandil Juarez
Luiz Bittencourt
Múcio Sá (PTB)
Olavo Calheiros

2 vagas

Arolde de Oliveira
Cesar Bandeira
Corauci Sobrinho
Francistônio Pinto
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Luiz Moreira
Mário Assad Júnior
Santos Filho
Yvonilton Gonçalves

Adauto Pereira
Ariston Andrade

Francisco Coelho
Gerson Gabrielli
Heráclito Fortes

José Carlos Aleluia
Luciano Castro

Neuton Lima
Paulo Magalhães
Sérgio Barcellos

Adão Preito
João Grandão
Luci Choinacki
Nilson Mourão
Padre Roque

Augusto Nardes
Cleonâncio Fonseca
Hugo Biehl
Luis Carlos Heínze
Telmo Kirst

PT

PPB

Babá
Jair Meneguelli
José Pimentel

Orlando Desconsi
Wellington Dias

Almir Sá
Enivaldo Ribeiro

Fetter Júnior
Júlio Redecker (licenciado)

Vadão Gomes

PMOB

Benito Gama
Hermes Parcianello
Jorge Pinheiro
Marçal Filho
Maurllio Ferreira Lima
Nair Xavier Lobo
Nelson Proença
Pinheiro Landim
Ricardo Izar
1 vaga

Gastão Vieira
Gilberto Kassab (PFL)

Gustavo Fruet
Jonival Lucas Júnior

José Borba
Leur Lomanto

Luiz Biltencourt
Marcelo Barbieri
Marinha Raupp
Rofand Lavigne

PT

Ezldio Pinheiro
Kincas Mattos
Márcio Bittar (PPS)

Bloco (PSB, PCdoB)

Eliseu Moura (PPB)
João Tota (PPB)

1 vaga

Ana Corso
Babá
Gilmar Machado
Jorge Bitlar
Marcos Afonso

Adão Pretto
Angela Guadagnin

Esther Grossi
Luciano lica

Paulo Delgado



PPB

Francisco Silva (PL) (Licenciado)

Márcio Reinaldo Moreira
Pedro Irujo (PFL)
Vic Pires Franco (PFL)
1 vaga

Arnaldo Faria de Sá
Ary Kara

Gerson Peres
Nelson Meurer

Wigberto Tartuce

Dr. Antonio Cruz
Geovan Freitas
Jarbas Lima (PPB)
José Priante
Mendes Ribeiro Filho
Osmar Serraglio
Renato Vianna
Ronald Lavigne

Michel Temer
Nelo Rodolfo
Osvaldo Reis
Predo Novais
Rita Camata

Themfstocles Sampaio
Wilson Santos

1 vaga

Bloco (P5B, PCdoB)

Aldo Arantes
Luiza Erudina
Valdeci Paiva (PSL)

Agnaldo Muniz
Dr. Hélio
Olimpio Pires

Bispo Wanderval
Oliveira Filho

Givaldo Carimbão
Kincas Mattos

1 vaga

Bloco (POT, PPS)

Marcos de Jesus (PL)
Pimentel Gomes
Vivaldo Barbosa

Bloco (PL, PSL)

Bispo Rodrigues
José Egydio

Geraldo Magela
José Dirceu
José Genofno
Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcos Rolim

Augusto Farias
Edmar Moreira
Eurico Miranda
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Hackel

PT

PPB

João Paulo
Nelson Pellegrino

Orlando Fantazzini
Professor Luízinho

Waldir Pires

Ary Kara
Cleonâncio Fonseca

Dr. Benedito Dias
Roberto Balestra

Wagner Salustiano

Aldo Arantes
Aldo Rebelo

lédio Rosa

Bispo Wanderval
José Aleksandro

Pedro Eugênio
Pompeo de Mattos

Wo\ney Queiroz

Bloco (PL, PSL)

Bloco (POT, PPS)

Bloco (PSB, PCdoB)

Alexandre Cardoso
José Antonio Almeida
Sérgio Miranda

Bispo Rodrigues
Luciano Bivar

Alceu Collares
Fernando Coruja
José Robertn Batochio

Suplentes

Fax: 318·2143

Secretária: Maria Ivone do Espirito Santo
Local: Anexo 11, Térreo, Ala A, Sala 13
Telefones: 318-6906 a 318-6908

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

Presidente: Inaldo Leitão (PSOB)
1° Vice-Presidente: Zenaldo Coutinho (PSDB)
2° Vice-Presidente: Robson Tuma (PFL)
3° Vice-Presidente: Osmar Serraglio (PMOB)
Titulares

Secretário: Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Local: Anexo 11, Térreo, Ala, Sala 21
Telefone: 318-6922 a 318-6925 Fax: 318-2144

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

André Benassi
Custódio Mattos
Fernando Gonçalves
Inaldo Leitão
Murilo Domingos
Nelson Marchezan
Nelson Otoch
Nelson Trad
Ricardo Ferraço
Sérgio Carvalho·
Vicente Arruda
Zenaldo Coutinho
Zulaiê Cobra

Bloco (PSOB, PTB)

Anivaldo Vale
Átila Lira

Bonifácio de Andrada
Edir Oliveira
Edir Oliveira

João Almeida
João Leão

Léo Alcântara
Luiz Antonio Fleury

Nicias Ribeiro
Odflio Balbinolti

Ricardo Rique
Sampaio Oória

Presidente: Ana Catarina (PMDB)
1° Vice-Presidente: Tilden Santiago (PT)
2° Vice-Presidente: Glycon Terra Pinto (PMDB)
3Q Vke-Presidente: Luciano Pizzatto (PFL)
Titulares

Bloco (PSDB, PTB)

Suplentes

Bloco (PFL, PST)
Aldir Cabral
Antônio Carlos Konder Reis
lédio Rosa
Jaime Martins
Moroni Torgan
Ney Lopes
Paes Landim
Paulo Magalhães
Robson Tuma
Vilmar Rocha

Átila Lins
Claudio Cajado

Corauci Sobrinho
Jairo Carneiro
Luis Barbosa

Paulo Marinho
Pedro Irujo

Raimundo Santos
Ricardo Fiuza

Vic Pires Franco

Badu Picanço
Clovis Volpi
Luiz Ribeiro
Ricarte de Freitas
Salatiel CarvalhO (PMDB)
Welinton Fagundes

Bloco (PFL, PST)
José Carlos Coutinho
Luciano Pizzatto
Mílton Barbosa
Pedro Bittencout
Ricardo Fiuza

Dulio Pisaneshi
Elias Murad

Fátima Pelaes
Iris Simões

Max Rosenmann
Xico Graziano

Jaime Fernandes
Laura Carneiro

Luis Barbosa
Paes Landim

Paulo GouvÊla

PMOB PMOB

Cezar Schirmer
Coriolano Sales

Freire Júnior
Maria Lúcia

Ana Catarina
Anfbal Gomes

João Colaço
Mauro Lopes



Flávio Derzi
Glycon Terra Pinto
Luiz Bittencout

Ricardo Izar
Silas Brasileiro
Wagner Rossi

Maria do Carmo Lara Henrique Fontana

PPB

João Paulo
Luiz Alberto
Tilden Santiago

PT

Fernando Gabeira (PV)
Jaques Wagner

Manoel Vitório

Eliseu Moura
Simão Sessim

Moacir Michelelto (PMDB)
1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)

Djalma Paes Evandro Milhomen

PPB

Celso Russomanno
José Borba (PMDB)

Cunha Bueno
José Janene João Sampaio

Bloco (POT, PPS)

Pedro Eugênio

Inácio Arruda
Paulo Baltazar

Bloco (PSB, PCdoB)

Sérgio Novais
Vanessa Grazzioltin

Bloco (PL, PSL)

Socorro Gomes (PCdoB) Lincoln Portela

Secretário: Jorge Henrique Cartaxo de Arruda
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Ala C, Sala 184
Telefones: 318-7072/7073 Fax: 318-2147

Rubens Bueno

Ronaldo Vasconcellos

Bloco (POT, PPS)

Olfmpio Pires

Bloco PL, PSL
Valdeci Paiva

PV

Nilmário Miranda (PT) Marcos Afonso (PT)

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Secretário: Aurenillon Araruna de Almeida
Local: Anexo li, Pav. Superior, Ala C, Sala 150
Telefones: 318-6929 a 318-6935 Fax: 318-2146

Bloco (PSOB, PTB)

Presidente: Djalma Paes (PSB)
1° Vice-Presidente: Socorro Gomes (PCdoB)
2° Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
3° Vice-Presidente: Paulo Octávio (PFL)
Titulares

Suplentes

Laura Carneiro
Moroni Torgan

Nice Lobão
2 vagas

Alceste Almeda
Freire Júnior

Maurllio Ferreira Lima
2 vagas

Danilo de Castro
Fernando Gabeira (PV)

Inaldo Leitão
3 vagas

PMOB

Bloco (PFL, PST)

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

Bloco (PSOB, PTB)

Presidente: Nelson Pellegrino (PT)
1° Vice-Presidente: Padre Roque (PT)
2° Vice-Presidente: lédio Rosa (PSB)
3° Vice-Presidente: Regis Cavalcante (PPS)
Titulares

Airton Roveda
Ana Corso (PT)
Eduardo Barbosa
Flávio Arns
Nelson Trad
Sebastião Madeira

Jaime Martins
José Rocha
Marcondes Gadelha
Neuton Uma
Reginaldo Germano

Alberto Fraga
Jorge Pinheiro
Lamarline Posella
Nair Xavier Lobo
Rita Camata

Suplentes

Cesar Bandeira
Jorge Pinheiro (PMDB)

Luiz Durão
Pedro Fernandes

Roberto Pessoa

André Benassi
Antonio Carlos Pannunzio

Juquinha
Lúcia Vânia

Mário Negromonte
Ricardo Rique

PMOB

Bloco (PFL, PST)

Adolfo Marinho
Edir Oliveira
João Castelo
João Leão
Maria Abadia
1 vaga

Luisinho
Mauro Fecury
Paulo Octário
Sérgio Barcellos
Sérgio Novais (PSB)

Euler Morais Asdrubal Bentes PT
Gustavo Fruet João Mendes
José Chaves Jorge Tadeu Mudalen Luiz Eduardo Breenhalgh
José índio Marcelo Teixeira Nelson Pellegrino
1 vaga Norberto Teixeira Padre Roque

PT PPB

Clovis IIgenfritz Dr. Rosinha Arnaldo Faria de Sá
Iara Bernardi Fernando Ferro José Unhares

Marcos Rolim
Nilmário Miranda

Orlando Fantazzini

De Velasco (PSL)
José Janene



Secretária: Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo li, Térreo, Ala A, Sala 27
Telefones: 318-7024a318-7026 Fax: 318-2148

Agnelo Queiroz
lédio Rosa

Bloco (P5B, PCdoB)

José Antônio Almeida
Paulo Baltazar

Bloco (PDT, PPS)

Almeida de Jesus

Bloco (PL, P5L)

Ronaldo Vasconcellos

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Secretário: Mareio Marques de Araujo
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala A, Sala 185
Telefone: 318-8285 Fax: 318-2170

Regis Cavalcante

Cabo Júlio

1 vaga

Bloco (PL, PSL)

Oliveira Filho

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Presidente: Walfrido Mares Guia (PTB)
1° Vice-Presidente: Átila Lira (PSDB)
2° Vice-Presidente: Dino Fernandes (PSDB)
3° Vice-Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)
TItulares

Bloco (PSDB, PTB)

Suplentes

Presidente: Marcos Cintra (PFL)
1° Vice-Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
2° Vice-Presidente: Jaques Wagner (PT)
3° Vice-Presidente: Maria Abadia (PSDB)
Titulares

Bloco (PSOB, PTB)

Suplentes

Átila Lira
Bonifácio de Andrada
Dino Fernandes
Eduardo Seabra
Flávio Arns
Marisa Serrano
Walfrido Mares Guia

Clovis Volpi
Fernando Gonçalves

Lldia Quinan
Nelson Marchezan

Paulo Mourão
Rafael Guerra

Raimundo Gomes de Matos

Alex Canziani
Arthur Virgflio
Léo Alcântara
Mareio Fortes
Sérgio Barros
Zila Bezerra

Gerson Gabriefli
Jairo Carneiro
Marcos Cintra
Osório Adriano
Rubem Medina

Antônio do Valle
Edison Andrino
Jurandil Juarez
Múcio Sá
1 vaga

Bloco (PFL, PST)

PMOB

PT

Alfonso Camargo
Badu Picanço

Lidia Quinan
Marisa Serrano

Ricardo Ferraço
Veda Crusíus

Arolde de Oliveira
Chico Sardelli

Francisco Garcia
Paulo Octávio
Ricardo Fiúza

Armando Monteiro
Elcione Barbalho
Nelson Proença
Waldemir Moka

1 vaga

Celcita Pinheiro
Costa Ferreira
Luis Barbosa
Nice Lobão
Osvaldo Coelho
Zezé Perrella

Gastão Vieira
João Matos
Nelo Rodolfo
Osvaldo Biolchi
Paulo Lima

Esther Grossi
Ivan Valente
Professor Luizinho

Pastor Amarildo
Tânia Soares (PCdoB)
1 vaga

Bloco (PFL, PST)

Divaldo Suruagy
Ivan Paixão (PPS)

Joel de Hollanda
Mauro Fecury

Raimundo Santos
Santos Filho

PMOB
Jonival Lucas Junior

Luiz Bittencourt
Maria Elvira
Milton Monti

Osmar Serraglio

PT
Gilmar Machado

Iara Bernardi
Padre Roque

PPB
Antonio Joaquim Araújo

Eurico Miranda
José Unhares

Divaldo Suruagy (PST)
Jaques Wagher
Virgflio Guimarães

Aloizio Mercadante
Carlito Merss

Ricardo Berzoini
Agnelo Queiroz
Miriam Reid

Bloco (PSB, PCdoB)

Djalma Paes
Evandro Milhomen

PPB
Delfim Netto Augusto Nardes
João Pizzolatti Luiz Fernando

Bloco (PSB, PCdoB)

Givaldo Carimbão Herculano Anghinetti (PPB)

Bloco (POT, PPS)

Wolney Queiroz Clementino Coelho

Bloco (PL, PSL)

Paulo José Gouvêa Luciano Bivar

Emerson Kapaz
Enio Bacci

Bloco (PDT, PPS)

João Sampaio
Rubens Bueno

Secretária: Carla Rodrigues de Medeiros

Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala C, Sala 170

Telefones: 318-6900 a 69051701117012 Fax: 318-2149



COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO Roberto Argenta

PHS

1 vaga

Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
1° Vice-Presidente: Pedro Novais (PMDB)
2° Vice-Presidente: José Carlos Fonseca Jr. (PFL)
3° Vice-Presidente: José Pimetel (PT)
Titulares Suplentes

Bloco (PSDB, PTB)
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E CONTROLE

Secretária: Maria Linda Magalhães
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala C, Sala 124
Telefones: 318-6960 a 6989/6955 Fax: 318-2150

Antônio Kadir
Félix Mendonça
José Anfbal
José Militão
Max Rosenmann
Rodrigo Maia
Sampaio Dória
Sebastião Madeira
Silvio Torres
Veda Crussius

Adolfo Marinho
Anivaldo Vale

Antonio Cambraia
Basilio Villani

Juquinha
Luiz Carlos Hauly

Magno Malta (PST)
Sebastião Madeira

Walfrido Mares Guia
1 vaga

Presidente: Wellington Dias (PT)
1° Vice-Presidente: João Magalhães (PMDB)
2° Vice-Presidente: Marcos de Jesus (PL)
3° Vice-Presidente: João Caldas (PL)
Titulares

Bloco (PSOB, PTB)

Suplentes

PMOB

João Caldas (PTB)
Wigberto Tartuce (PPB)
3 vagas

Bloco (PFL, PSn

Chico Sardelli
Deusdeth Pantoja
João Carlos Bacelar
Jorge Khoury
José Carlos Fonseca Jr.
Luiz Dantas
Mussa Demes
Pauderney Avelino

PMOB

Armando Monteiro
Germano Rigotto
João Eduardo Dado
Jorge Tadeu Mudalen
Michel Temer
Milton Monti
Pedro Novais

PT

Darci Coelho
Euler Ribeiro

Marcos Cintra
Moreira Ferreira

Nice Lobão
Osvaldo Coelho
Osório Adriano

1 vaga

Benito Gama
João Henrique
José Lourenço

4 vagas

Dr. Heleno
Expedito Júnior
Manoel Salviano
Max Mauro
Rommel Feij6
1 vaga

Fernando Diniz
João Magalhães
Luiz Fernando (PPB)
Wagner Rossi
1 vaga

João Almeida
João Leão

Márcio Matos
Nelson Trad

Zenaldo Coutinho
1 vaga

Bloco (PFL, PST)

Deusdeth Pantoja
José Carlos Coutinho

Luisinho
Mário Assad Júnior

Ursicino Queiroz

Antônio do Valle
João Matos

Salatiel Carvalho
Saraiva Felipe

1 vaga

Bloco (PSB, pedoB)

Carlito Merss
João Coser
José Pimentel
Ricardo Berzoini

PPB

Edinho Bez (PMDB}
Enivaldo Ribeiro
Felter Júnior
João Mendes (PMDB)

Clovis IIgenfritz
Geraldo Magela

Ivan Valente
José Dirceu

Delfim Netto
Eni Voltolini

Francisco Dornelles
Salomão Cruz

PT
João Magno
Waldomiro Banancelli Fioravante
Wellington Dias

PPB
Iberê Ferreira
1 vaga

1 vaga

João Grandão
Milton Temer

Virgflio Guimarães

Márcio Reinaldo Moreira
Pedro Corrêa

Sérgio Miranda

2 vagas

Miro Teixeira
Pedro Eugênio

Bloco (PSB, PCdoB)

Gonzaga Patriota
1 vaga

Bloco (POT, PPS)

Emerson Kapaz
Rubens Furlan

Bloco (POT, PPS)

1 vaga

Bloco (PL, PSL)

Marcos de Jesus
Fernando Zuppo (S. Partido)1

Regis Cavalcante

Medeiros
1 vaga

Eujácio Simões

Bloco (PL, PSL)

Francisco Silva (Licenciado)

Secretária: Maria Helena Pinheiro Monteiro

Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala A, Sala 161

Telefones: 318-6888/6887 Fax: 318-2176



COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA Titulares Suplentes

Bloco (PSOB, PTB)

Chiquinho Feitosa
João Almeida

Luiz Piauhylino
Márcio Fortes

Raimundo Gomes de Matos
Renildo Leal

Presidente: Antonio Cambraia (PSDB)
1° Vice-Presidente: Salvador Zimbaldi (PSDB)
2° Vice-Presidente: Francisco Garcia (PFL)
3° Vice-Presidente: Antonio Feijão

Titulares

Antonio Cambraia
Antônio Jorge
Juquina
Nicias Ribeiro
Paulo Feijó
Salvador Zimbaldi

Suplentes

Bloco (PSOB, PTB)

Armando Abflio
Carlos Mosconi
Eduardo Barbosa
UdiaQuinan
Lúcia Vânia
Osmânio Pereira
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos
Renildo Leal
Sebastião Madeira
Vicente Caropreso

Bloco (PFL, PSn

Custódio Mattos
Eduardo Seabra

Feu Rosa
Itamar Serpa

Jovair Arantes
Max Mauro

Pedro Canedo
Ricarte de Freitas

Rommel Feij6
Saulo Coelho

Saulo Pedrosa

Francisco Garcia
Gervásio Silva
Gilberto Kassab
Ivanio Guerra
Moreira Ferreira

Bloco (PFL, PSn

Eliseu Resende
José Carlos Fonseca Jr.

Lael Varella
Pedro Bittencourt

Yvonlton Gonçalves

PMOB

Ariston Andrade
Cleuber Carneiro
Darci Coelho
Euler Ribeiro
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Marcondes Gadelha
Remi Trinta
Ursicino Queiroz

PMOB

Celcita Pinheiro
Costa Ferreira

IIdefonso Cordeiro
Ivanio Guerra

João Caldas (PL)
José Mendonça Bezerra

Kátia Abreu
Ronaldo Caiado

Wilson Braga

Bloco (PSB, pedoB)

José Carlos Aleluia (PFL) Jandira Feghali

Bloco (POT, PPS)

Antonio Feijão (PSDB)
Carlos Alberto Rosado (PFL)
João Colaço
Marcos lima
Rose de Freitas (PSDB)

Fernando Ferro
Luciano Zica
Luiz Sérgio

José Janene
Vadão Gomes

PT

PPB

Aníbal Gomes
Edinho Bez
Flávio Derzi

Jorge Wilson
Salatiel Carvalho

Avenzoar Arruda
Jorge Bittar
Luiz Alberto

Hadoldo Lima (PcdoB)
Romel Anizio

Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Darcfsio Perondi
Jonival Lucas Júnior
Jorge Alberto
Rita Camata
Salomão Gurgel (PDT)
Saraiva Felipe
Teté Bezerra

Angela Guadagnin
Dr. Rosinha
Henrique Fontana
Orlando Desconsi
Orlando Fantazzini

Antonio Joaquim Araújo
Dr. Benedito Dias
Eni Voltolini
José Linhares

PT

PPB

Dr. Antonio Cruz
Euler Morais

Jonival Lucas Júnior
Jorge Pinheiro

Marcelo Castro
Waldemir Moka

2 vagas

Ana Corso
Luci Choinacki

Maria do Carmo Lara
Paulo Paim

TeIma de Souza

Almerinda de Carvalho
Ezidio Pinheiro (PSB)

Mirian Reid (PSB)
Pastor Amarildo

Airton Dipp
Clementino Coelho

Olimpio Pires
Pedro Pedrossian (PPB) Bloco (PSB, PCdoB)

Eber Silva (PST)
Bloco (PL, PSL) Jandira Feghali

José Aleksandro Philemon Rodrigues Bloco (POT, PPS)

Agnelo Queiroz
Luiza Erundina

Secretária: Damaci Pires de Miranda
Local: Anexo 11, Térreo, Ala C, Sala 56
Telefones: 318-6944 a 318-6946 Fax: 318-2137

Ivan Paixão
Serafim Venzon

Bloco (Pl, PSL)

Alceu Col/ares
Dr. Hélio

Secretário: Elorzio Neves Guimarães
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala A, Sala 155
Telefones: 318-7016 a 7021 Fax: 318-2156

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA

Presidente: Laura Carneiro (PFL)
1° Vice-Presidente: José Unhares (PPB)
2° Vice-Presidente: Angela Guadagnin (PT)
3° Vice-Presidente: Vicente Caropreso (PSDB)

Elias Murad (PSDB)
José Egydio

Pimentel Gomes (PPS)
Sem Partido

Marcos de Jesus
Oliveira Filho

1 vaga



COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

Presidente: Freire Júnior (PMDB)
1° Vice-Presidente: Lino Rossi (PSDB)
2° Vice-Presidente: Luiz Antonio Fleury (PTB)
3° Vice-Presidente: Herculano Anghinetti (PPB)
Titulares Suplentes

Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Duilio Pisaneschi
Haroldo Bezerra
Márcio Matos
Roberto Rocha
Romeu Queiroz
Sérgio Reis
1 vaga

Candinho Maltos
Carlos Dunga

Narcio Rodrigues
Paulo Feijó

Silas Câmara
Silvio Torres

Vittorio Medioli
2 vagas

Bloco (PSOB, PTB)

PT

PPB

PMOB

Hugo Biehl
Jair Bolsonaro
Simão Sessim

Telmo Kirst

Pedro Valadares
1 vaga

Giovanni Queiroz
João Sampaio

PPB

Pedro Celso
João Coser
Luiz Sérgio

Nilson Moura

PT

Glycon Terra Pinto
Hermes Parcianello

Igor Avelino
João Magalhães

José Chaves
Marcos Lima
Osmar Terra

1 vaga

PMOB

Bloco (PFL, PST)

Antônio Carlos Konder Reis
Francistônio Pinto

lédio Rosa
Luiz Moreira

Milton Barbosa
Mussa Demes

Paulo Braga
Rubem Medina

1 vaga

Bloco (POT, PPS)

Gonzaga Patriota
Wanderley Martins

Asdrubal Bentes
Damião Feliciano
João Henrique
Marcelo Teixeira
Mauro Lopes
Norberto Teixeira
Olavo Calheiros
Pedro Chaves

Carlos Santana
Manoel Vitório
Nelson Pellegrino
Teima de Souza

Aracely de Paula
Eliseu Resende
IIdefonço Cordeiro
João Ribeiro
Neuton Lima
Oscar de Andrade
Pauo Gouvêa
Pedro Fernandes
Raimundo Santos

Airton Cascavel
Lael Varella (PFL)

Albérico Filho (PMDB)
Almir Sá
Ary Kara
Mário Negromonte (PSDB)

Bloco (PSB, PCdoB)

Alcione Athayde
Eduardo Campos

Eurlpedes Miranda

Arthur Virgflio
Bonifácio de Andrada

Dino Fernandes
José Carlos Elias

Lúcia Vânia
Nárcio Rodrigues

Nelson Marquezelli

Arnaldo Faria de Sá
OdelmoLeão

1 vaga

Carlos Santana
João Magro

Waldomiro Fioravante

Coriolano Sales
Edinho Bez

Enivaldo Ribeiro (PPB)
Nair Xavier Lobo
Osvaldo Biolchi

Bloco (PFL, PST)

Almerinda de Carvalho
Damião Feliciano (PMDB)

João Ribeiro
1 vaga

Bloco (PDT, PPS)

Bloco (PSB, PCdoB)

Vivaldo Barbosa

José Múcio Monteiro
Luciano Castro
Pedro Celso (PT)
Ricardo Barros (PPB)
Wilson Braga
1 vaga

Alexandre Santos
Candinho Mattos
Fátima Pelaes
Jovair Arantes
Luiz Antonio Fleury
Pedro Henry
Ricardo Rique

Avenzoar Arruda
Jajr Meneguelli
Paulo Paim

Freire Júnior
João Tota (PPB)
Laire Rosado
Lino Rossi (PSDB)
Zé Gomes da Rocha

Herculano Anghinetti
Jair Bolsonaro
Pedro Corrêa

Evandro Milhomen
Vanessa Grazziotin

Medeiros
Bloco (PL, PSL)

Almeida de Jesus

Bloco (PL, PSL)
Philemon Rodrigues
Robério Araújo

Cabo Júlio
João Tota (PPB)

Secretária: Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo li, Térreo, Ala C, Sala 46
Telefones: 318-6987/6990/7004/7007 FAX: 318-2152

1 vaga

COMISSÃO DA AMAZÔNIA
E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

PTN
José de Abreu

Secretário: Ruy Ornar Prudêncio da Silva
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Ala A, sala 175
Telefones: 318-6973 a 318-6976 Fax: 318-2153

Presidente: Airton Cascavel (PPS)
1° Vice-Presidente: Eurlpdes Miranda (PDT)
2° Vice-Presidente: Elcione Barbalho (PMDB)
3° Vice-Presidente: Marcos Afonso (PT)

Suplentes

Airton Roveda
Alex Canziani

Bloco (PSOB, PTB)

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente: Philemon Rodrigues (PL)
1° Vice-Presidente: Robério Araújo (PL)
2° Vice-Presidente: Ary Kara (PPB)
3° Vice-Presidente: Mauro Lopes (PMOB)
Titulares

Affonso Camargo
Basilio Villani



Bloco (PFL, PST)
Alceste Almeida (PMDB)
Átila Lins
Claudio Cajado
Francisco Rodrigues
Heráclito Fortes
Joaquim Francisco
José Thomaz Nonõ
Mário de Oliveira (PMDB)
Werner Wanderer

Titulares

Bloco (PSOB, PTB)
Antonio Feijão
Danilo de Castro
Josué Bengtson
Luiz Fernando (PPB)
Ricardo de Freitas
Sérgio Carvalho

Bloco (PFL, PST)
Airton Cascavel (PPS)
Átila Lins
Luciano Castro
Raimundo Santos
Vic Pires Franco

PMOB

Alceste Almeida
Elcione Barbalho
Freite Júnior
Jurandil Juarez
Mauro Lopes

PT
Babá
Manoel Vitório
Marcos Atonso

PPB

Suplentes

Anivaldo Vale
Badu Picanço

Haroldo Bezerra
João Castelo
Márcio Matos

Marinha Raupp

Euler Ribeiro
João Ribeiro
Kátia Abreu

Luisinho
Sérgio Barcellos

Asdrubal Bentes
Contúcio Moura
Marinha Raupp

Mário de Oliveira
Nair Xavier Lobo

Avenzoar Arruda
Tilden Santiago
WeJlington Dias

Paulo Kobayashi
Paulo Mourão
Vittório MedioU

PMOB
Alberto Fraga
Elcione Barbalho
Eunrcio Oliveira
Hélio Costa
Jorge Wilson
José Lourenço
Leur Lomanto
Maria Elvira
Maria Lúcia

PT
Aloizio Mercadante
Fernando Gabeira (PV)
Milton Temer
Pau/o Delgado
Waldir Pires

Vicente Arruda
Vicente Caropreso

Zulaiê Cobra

Abelardo Lupion
A/dir Cabral

Aracely de Paula
João Carlos Bacelar

Jorge Khoury
Luciano Pizzatto

Ney Lopes
Robson Tuma
Vilmar Rocha

Edison Andrino
Eunfcio Oliveira
Fernando Diniz

Flávio Derzi
Germano Rigotto

Laire Rosado
Lamartine Posella

Marcelo Barbieri
Paulo Lima

José Genolno
Luiz Eduardo Greenhalgh

Marcos Rolim
Nilmário Miranda

Tilden Santiago

Dr. Benedito Dias
Salomão Cruz

Pastor Amarildo
1 vaga PPB

Bloco (PSB, PCdoB)

Socorro Gomes Evandro Milhomen
Vanessa Grazziotin José Antonio Almeida

Cunha Bueno
Lincoln Portela (PSL)
Marcelo Barbieri (PMDB)
Wagner Salustiano

Celso Russomanno
Edmar Moreira
Jair Bolsonaro

Ricardo Ferraço (PSDB)

Bloco (POT, PPS) Bloco (PSB, PCdoB)

Eur(pedes Miranda

Bloco (PL, PSL)

Márcio Bittar Aldo Rebelo
Haroldo Lima
Pedro Valadares

Alexandre Cardoso
Delfim Netto (PPB)
Wanderley Martins

Robério Araújo

Secretário: James Lewis Gorman Júnior
Local: Anexo 11, Térreo, Ala A. Sala 55
Telefones: 318-6998/6999 e 6970

José Aleksandro

Fax: 318-2145

João Herrmann Neto
Neiva Moreira
Rubens Furlan

Bloco (PDT, PPS)

Airton Dipp
Fernando Coruja
Salomão Gurgel

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

Secretária: Walbia Lóra
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala A, Sala 125
Teletones: 318-8266/6992 a 6996 Fax: 318-2125

Presidente: Luiza Erundina (PSB)
1° Vice-Presidente: Ricardo Ferraço (PPS)
2° Vice-Presidente: Ney Lopes (PFL)
3° Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)

Autor: Mesa Diretora

Mattos Nascimento
Robério Araújo

Bloco (PL, PSL)

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO
PART'CIPATIVA

Proposição:

Cabo Júlio
De Velasco

Suplentes

Alberto Goldman
Antonio Feijão
Antonio Kandir

Dr. Heleno
Manoel Salviano
Murilo Domingos

Nelson Otoch
Sérgio Reis

Bloco (PSOB, PTB)
Antonio Carlos Pannunzio
Amon Bezerra
Feu Rosa
Itamar Serpa
José Carlos Martinez
José Teles
Luiz Carlos Hauly
Marcus Vicente

Presidente: Hélio Costa (PMDB)
1° Vice-Presidente: Jorge Wilson (PMDB)
2° Vice-Presidente: Neiva Moreira (PDT)
3° Vice-Presidente: Haroldo Lima (PCdoS)

Titulares



Titulares

Antônio Jorge
Bonifácio de Andrada
Feu Rosa
João Castelo
Udia Quinan
Márcio Matos
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

Bloco (PSOB, PTB)

Suplentes

Edir Oliveira
Luiz Ribeiro

Osmãnio Pereira
Sebastião Madeira

Sérgio Reis
Veda Crusius

2 vagas

Avenzoar Arruda
João Paulo
Professor Luzinho

Almerinda de Carvalho
Edmar Moreira
Pastor Amarildo

PT

PPB

Fernando Ferro
Geraldo Magela

Maria do Carmo lara

Antonio Joaquim Araújo
2 vagas

Secretária: Cláudia Braga T. De Almeida
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Ala A, salas 121/122
Telefone: 318-7958/318-7959 Fax: 318-2889

Gerson Gabrielli
Jaime Martins
José Thomaz Nonõ
Ney Lopes
Pedro Bittencourt
Rodrigo Maia

Armando Monteiro
Benito Gama
Gastão Vieira
João Colaço
João Magalhães
Silas Brasileiro

Bloco (PFL, PST)

PMOB

Celcita Pinheiro
Costa Ferreira
Gervásio Silva

IIdefonço Cordeiro
Luiz Durão

Zezé Perrella

Anfbel Gomes
Jorge Pinheiro

Jurandil Juarez
Laire Rosado
Teté Bezerra

1 vaga

Agnelo Queiroz
Luiza Erundina

Pompeo de Mattos
Ricardo Ferraço

Lincoln Portela

Bloco (PSB, pedoS)

Bloco (POT, PPS)

Bloco (PL, PSL)

Haroldo Lima
Sérgio Novais

Fernando Coruja
Regis Cavalcante

Eujácio Simões



COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 53,
DE 1999, QUE "ALTERA O INCISO V DO ART.

163 E O ART. 192 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL, E O CAPUTDO ART. 52

DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS" Secretária: Maria Terezinha Donati

Local: Servo Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-8783 Fax: 318-2140Proposição: PEC n° 53/99 Autor: Senado Federal

Salomão Gurgel

Eujácio Simões

Milton Temer (PT)

Bloco (PL, PSL)

PV

Neiva Moreira

Ronaldo Vasconcello

Wellington Dias (PT)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO, N° 76-A, DE 1999,
QUE "INCLUI ARTIGO NO ATO DAS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS

TRANSITÓRIAS" - RECURSOS DA CIÊNCIA E
TECNOLOGIA PARA AS REGiÕES NORTE,

NORDESTE E CENTRO-OESTE
Autor: Ubiratan Aguiar

e Outros

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Presidente: Max Rosenmann (PSDB)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Ricardo Berzoini (PT)
3° Vice-Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
Relator: Rubem Medina (PFL)

Titulares

Bloco (PSOB, PTB)

Antônio Kandir
Danilo de Castro
Edir Oliveira
Manoel Salviano
Max Rosenmann
Murilo Domingos
Narcio Rodrigues
Veda Crusius

Bloco (PFL, PST)

Gerson Gabrielli
Marcos Cintra
Paes Landim
Pedro Bitlencourt
Raimundo Santos
Rubem Medina

PMOB

Armando Monteiro
Benito Gama
Edinho Bez
João Mendes
Paulo Lima
Pedro Novais

PT

Aloisio Mercadante
Orlando Desconsi
Ricardo Berzoini

PPB

Suplentes

Adolfo Marinho
Antonio Cambraia

Felix Mendonça
Jovair Arantes

Luiz Carlos Hauly
Nilo Coelho

Xico Graziano
Zila Bezerra

Adauto Pereira
Chico Sardelli

Francisco Coelho
Jairo Carneiro

Pedro Irujo
1 vaga

Antônio do Valle
Coriolano Sales

Euler Morais
Nelson Proença

Pedro Chaves
Salatiel Carvalho

Geraldo Magela
João Coser

José Pimentel

Proposição: PEC 0076/99

Presidente: Rommel Feij6 (PSDB)
1° Vice-Presidente: Luciano Castro (PFL)
2° Vice-Presidente: Babá (PT)
3° Vice-Presidente: Salomão Cruz (PPB)
Relator: Laire Rosado (PMDB)

Titulares

Bloco (PSDB, PTB)

Adolfo Marinho
Antônio Jorge
B. Sá
Carlos Batala
Manoel Salviano
Maria Abadia (Licenciada)
Marisa Serrano
Rommel Feij6

Ana Catarina
Anlbal Gomes
Antonio Feijão (PSDB)
Armando Monteiro
Damião Feliciano
Laire Rosado
Luiz Bittencourt

PFL

Suplentes

Anivaldo Vale
Eduardo Seabra

Fátima Pelaes
Jovair Arantes

Juquinha
Zenaldo Coutinho

2 vagas

Pedro Chaves
6 vagas

Delfim Netto
Enivaldo Ribeiro
Felter Júnior

Agnelo Queiroz
Alexandre Cardoso

Pedro Eugênio

Eliseu Moura
Herculano Anghinetti

João Pizzolatli

Bloco (PSB, pedoB)
2 vagas

Bloco (POT, PPS)

Emerson Kapaz

Carlos Alberto Rosado
Celcita Pinheiro
Francisco Garcia
Ildefonço Cordeiro
José Mendonça Bezerra
Luciano Castro
Osvaldo Coelho

Avenzoar Arruda

PT

César Bandeira
Francisco Coelho
Gerson Gabrielli

José Thomaz Nonô
Luiz Durão

Ronaldo Caiado
Vilmar Rocha

Jorge Sittar



Babá
José Pimentel
1 vaga

3 vagas Kátia Abreu
Paulo Braga
Ronaldo Caiado

Sérgio Barcellos
2 vagas

Cleonânio Fonseca
Salomão Cruz
Wigberto Tartuce

PPB

Roberto Bales tra
Yvonilton Gonçalves (PFL)

1 vaga

Confúcio Moura
João Colaço
José índio
Moacir Michelelto
Roland Lavigne
Silas Brasileiro

PMOB
6 vagas

POT

Enio Bacci Serafim Venzon PT

Bloco (PSB, PCdoB)
3 vagas 3 vagas

Inácio Arruda Sérgio Novais

Eujácio Simões

Bloco (PL, PSL)

Almeida de Jesus (Licenciado)

PPS

Dilceu Sperafico
Salomão Cruz
Vadão Gomes

PPB

Eliseu Moura
João Tota

1 vaga

Agnaldo Muniz João Hermann Neto Bloco (PSB, PCdoB)

PV
Agnelo Queiroz
Ezldio Pinheiro

2 vagas

Clementino Coelho (PPS) Pedro Eugênio (PPS)
Bloco (POT, PPS)

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho Aguiar
Local: Anexo 11- Pavimento Superior - Sala 165-8
Telefone: 318-8790 Fax: 318·2140

Agnaldo Muniz
Airton Dipp

Márcio Bittar
1 vaga

Proposição: PLP 167/00 Autor: Xico Graziano
Presidente: Carlos Batata (PSDB)
10 Vice-Presidente: Silas Brasileiro (PMDB)
20 Vice-Presidente:
30 Vice-Presidente: Salomão Cruz (PPB)
Relator: Kátia Abreu (PFL)

Titulares Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 167, DE
2000, QUE "INSTITUI O NOVO ESTATUTO DA

TERRA, QUE DISPÕE SOBRE A POlíTICA
FUNDIÁRIA E AGRrCOLA, E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS"

PHS

Hugo Biehl (PPB) 1 vaga
Secretária: Fátima Moreira
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7060 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 222-A, DE 2000,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO ART. 145,11,

E § 2° DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(ILUMINAÇÃO PÚBLICA)

Proposição: PEC n° 222/00 Autor: Juquinha e outros
Presidente: Gervásio Silva (PFL)
10 Vice-Presidente: Luiz Ribeiro (PSDB)
20 Vice-Presidente: Padre Roque (PT)
30 Vice-Presidente: Eni Voltolini (PPB)
Relator: Osmar Serraglio (PMDB)

Titulares Suplentes

Bispo Rodrigues

Bloco (PL, PSL)

Bloco (PSOB, PTB)

Eujácio Simões

Carlos Dunga
Chiquinho Feitosa
Luiz Carlos Hauly

Luiz Piauhylino
Saulo Pedrosa

Sérgio Reis
2 vagas

Bloco (PSDB, PTB)

Anivaldo Vale
Antônio Jorge
Carlos Batata
Paulo Mourão
Sérgio Barros
Welinton Fagundes
Xico Graziano
ZHa Bezerra

Abelardo Lupion
Francisco Coelho
Jaime Fernandes

Bloco (PFL, PST)

Celcita Pinheiro
Luis Barbosa

Reginaldo Germano

Antônio Jorge
Juquinha
Luiz Carlos Hauly
Luiz Piauhylino
Luiz Ribeiro

Jovair Arantes
Saulo Coelho

Sérgio Carvalho
5 vagas



Márcio Matos Proposição: PEC 254/00 Autor: Senador Federal e
Paulo Feijó Outros
Sérgio Barros Presidente: Pedro Chaves (PMDB)

Bloco (PFL, PST)
1° Vice-Presidente: Jaime Fernandes (PFL)
2° Vice-Presidente: Avenzoar Arruda (PT)

Cleuber Carneiro Costa Ferreira 3° Vice-Presidente: Pastor Amarildo (PPB)
Gervásio Silva Expedito Júnior Relator: João Castelo (PSDB)
Gilberto Kassab Neuto Uma Titulares Suplentes
Ivanio Guerra Osvaldo Coelho
Santos Filho Pedro Bittencourt
Werner Wanderer Pedro Irujo Bloco (PSOB, PTB)

PMOB Antônio Jorge João Leão (PPB)
Anfbal Gomes Norberto Teixeira B.Sá Uno Rossi
Damião Feliciano 5 vagas Chiquinho Feitosa Lúcia Vânia
Edison Andrino João Castelo Ricardo Rique
Marcelo Teixeira José Teles Ricarte de Freitas
Osmar Serraglio Murilo Domingos 3 vagas
Roland Lavigne Nilo Coelho

Paulo Mourão

PT

Fernando Ferro Henrique Fontana
Bloco (PFL, PST)

Luciano Zica Jorge Bitlar Ariston Andrade Cleuber Carneiro
Padre Roque Luiz Sérgio Darci Coelho Costa Ferreira

Jaime Fernandes Jairo Carneiro

PPB
Osvaldo Coelho Kátia Abreu
Ronaldo Caiado Paes Landim

Dilceu Speralico Hugo Biehl Wilson Braga Vilmar Rocha

Eni Vollolini Luiz Carlos Heinze
Márcio Reinaldo Moreira Salomão Cruz PMOB

Bloco (PSB, PCdoS)
Marcelo Castro
Murilio Ferreira Lima

José Antonio Almeida Gonzaga Patriola Osvaldo Reis
Tânia Soares 1 vaga Pedro Chaves

Teté Bezerra

Bloco (POT, PPS)
1 vaga

Airton Dipp João Sampaio
João Herrmann Neto 1 vaga

Avenzoar Arruda

Bloco (PL, PSL)
João Grandão
Wellington Dias

Ronaldo Vasconcellos José Aleksandro

PTN Enivaldo Ribeiro

José de Abreu 1 vaga Pastor Amarildo
Roberto Balestra

Euler Morais
Igor Avelino

Jonival Lucas Júnior
Múcio Sá (PTB)

2 vagas

PT

Fernando Ferro
José Pimentel
Manoel Vitório

PPB

Eliseu Moura
Iberê Ferreira (PTB)

Mário Reinaldo Moreira

Secretário: Estavam dos Santos Silva
Local: Serviço Comissões Especiais - Anexo 11 - SaJa 165-8
Telefone: 318-7064/318-7060 Fax: 318-2140

Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, sala 165-B
Telefone: 318-7058 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 254-A, DE 2000,
00 PODER EXECUTIVO, QUE "ALTERA O ART.

42 00 ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS,
PRORROGANDO, POR DEZ ANOS, A

APLICAÇÃO, POR PARTE DA UNIÃO, DE
PERCENTUAIS MíNIMOS DO TOTAL DOS

RECURSOS DESTINADOS À IRRIGAÇÃO NAS
REGiÕES CENTRO-OESTE E NORDESTE"

Bloco (POT, PPS)

Clementino Coelho
Neiva Moreira

Bloco (PSB, pedoB)
Gonzaga Patriota
Sérgio Novais

Bloco (PL, PSL)

Eujácio Simões

PHS
Pauderney Avelino (PFL)

Regis Cavalcante
Wolney Queiroz

2 vagas

Marcos de Jesus

1 vaga



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
"ACRESCENTAR O ART. 79 AO ATO DAS

DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS, INCORPORANDO OS

POLICIAIS MILITARES DO EXTINTO
TERRITÓRIO FEDERAL DE RONDÔNIA

AOS QUADROS DA UNIÃO"

Eurlpedes Miranda

Oscar Andrade

José de Abreu

Bloco (PL, P5L)

PTN

Giovanni Queiroz

Robério Araújo

1 vaga

Autor: Poder ExecutivoProposição: PEC nO 289/00

Presidente: Expedito Júnior (PSDB)
1" Vice-Presidente: Marinha Raupp (PMOB)
20 Vice-Presidente: Nilson Mourão (PT)
30 Vice-Presidente: Salomão Cruz (PPB)
Relator: Luciano Castro (PFL)

Titulares

Bloco (PSOB, PTB)

Badu Picanço
Eduardo Seabra
Expedito Júnior
Fátima Pelaes
Juquinha
Sérgio Barros
Sérgio Carvalho
Zi/a Bezerra

Suplentes

Antonio Feijão
Candinho Mattos

Itamar Serpa
Josué Bengtson

Nicias Ribeiro
Osmãnio Pereira

Renildo Leal
Saulo Coelho

Secretária: Maria Terezinha Donali
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, sala 165-B
Telefone: 318-8783 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 308-A, DE 1996,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO PARÁGRAFO
2° DO ART. 17 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

(ACUMULAÇÃO DE EMPREGO PÚBLICO)
Proposição: PEC 308-A/96 Autor: Jandira Feghali

e Outros
Presidente: Claudio Cajado (PFL)
1° Vice-Presidente: Luiz Dantas (PST)
20 Vice-Presidente: Dr. Rosinha (PT)
30 Vice-Presidente: Almir Sá (PPB)
Relator: José Teles (PSOB)
Titulares Suplentes

Bloco (PFL, PST)
Bloco (PSOB, PTB)

Darci Coelho
Francisco Rodrigues
IIdefonço Cordeiro
Luciano Castro
Luis Barbosa
Moroni Torgan

PMDB

Aldir Cabral
Celcita Pinheiro

Francisco Garcia
João Ribeiro (Licenciado)

Pauderney Avelino
Sérgio Barcellos

Antônio Jorge
Dr. Heleno
Eduardo Seabra
Fátima Pelaes
José Múcio Monteiro (PFL)
José Teles
Ricardo Rique
1 vaga

Antonio Carlos Pannunzio
Raimundo Gomes de Matos

Rommel Feijó
5 vagas

Alceste Almeida Alberto Fraga
Bloco (PMOB, PST, PTN)Asdrubal Bentes 5 vagas

Confúcio Moura lédio Rosa 6 vagas

Elclone Barbalho Laire Rosado

Jurandil Juarez Luiz Dantas

Marinha Raupp Pedro Irujo (PFL)
Remi Trinta
1 vaga

PT
PFL

Babá 3 vagas Átila Lins Almerinda de Carvalho
Marcos Afonso Claudio Cajado Moroni Torgan
Nilson Mourão Jairo Carneiro Ney Lopes

José Múcio Monteiro Robson Tuma

PPB Luciano Castro Wilson Braga
Mário Assad Júnior 1 vaga

Edmar Moreira Roberto Balestra
Jair Bolsonaro 2 vagas PTSalomão Cruz

Avenzoar Arruda Agnelo Queiroz (PC do B)

Bloco (PSB, pedoB) Dr. Rosinha 3 vagas
Manoel Vitório

Evandro Milhomen 2 vagas Vanessa Grazziotin ( PC do B)
Gonzaga Patriota

PPB
Bloco (POT, PPS)

AlmírSá Herculano Anghinetli
Agnaldo Muniz Airton Cascavel Antonio Joaquim Araújo Hugo Biehl



1 vaga 1 vaga José Carlos Coutinho
Paulo Marinho

por Vilmar Rocha

João Sampaio Olimpio Pires

Bloco (PSB, PCdoB) Carlito Merss
Jandira Feghali 1 vaga Geraldo Magela

Waldir Pires
Bloco (PL, PSL) 1 vaga

Philemon Rodrigues José Aleksandro

PPS Eni Voltolini
Luiz Fernando

Agnaldo Muniz 1 vaga Nelson Meurer

PHS

Djalma Paes 1 vaga José Roberto Batochio

Paulo Braga
Paulo Gouvêa

Pedro Fernandes

PT

João Paulo
3 vagas

PPB

Df. Benedito Dias
Edmar Moreira

1 vaga

POT

Fernando Coruja

Secretário (a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo 11- Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefone: 318-8428/318-7052 Fax: 318-2140

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Almeida 1 vaga

1 vaga

Félix Mendonça
Feu Rosa

Léo Alcân tara
Rafael Guerra

Renildo Leal
3 vagas

PHS

Bloco (PSOB, PTB)

B.Sá
Fernando Gonçalves
Odflio Balbinotli
Max Mauro
Ricarte de Freitas
Saulo Pedrosa
Sebastião Madeira
Xíco Graziano

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL N° 618, DE 1998
QUE "ACRESCE INCISO AO ART. 20 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL" (INCLUI ENTRE OS
BENS DA UNIÃO O PATRIMÔNIO GENÉTICO)

Proposição: PEC 618/98 Autor: Poder Executivo
Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)

1° Vice-Presidente: Francistónio Pinto (PFL)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Dilceu Sperafico (PPB)
Relator: Ricarte de Freitas (PSDB)

Titulares Suplentes

Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7063 Fax: 318-2140

Suplentes

Cezar Schirmer
Laire Rosado

4 vagas

Cleuber Carneiro
Kátia Abreu
Lael Varella

Adolfo Marinho
Fernando Gonçalves

Feu Rosa
Jovair Arantes

Luiz Antonio Fleury
Sampoio D6ria
Sérgio Guerra

1 vaga

Autor: Senado Federal

PFL

Bloco (PMOB, PST, PTN)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE Bloco (PL, PSL)

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 281-A, DE 2000, Marcos Cintra (PFL) Eujácio Simões

QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO I
DO § 1° DO ART. 73 DA CONSTITUiÇÃO PPS

FEDERAL" (ALTERA CRITÉRIO DE Agnaldo Muniz Regis Cavalcante

NOMEAÇÃO DE MINISTRO DO TCU)

Átila Lins
Chico Sardelli
Jairo Carneiro

lédio Rosa
Mauro Benevides
Osmar Serraglio
Pinheiro Landim
Renato Vianna
Ricardo Izar

Augusto Franco
Bonifácio de Andrada
Inaldo Leitão
João Castelo
José Carlos Martinez
Lúcia Vânia
Maria Abadia (Licenciada)
Roberto Jefferson

Bloco (PSOB, PTB)

Proposição: PEC 281/00

Presidente: Aédio Rosa (PMDB)
1° Vice-Presidente: Augusto Franco (PSDB)
2° Vice-Presidente: Waldir Pires (PT)
3° Vice-Presidente: Átila Lins (PFL)
Relator: Nelson Meurer (PPB)

Titulares



Bloco (PMOB. PST, PTN)

Bloco (PL, PSL)

Paulo José Gouvêa Pastor Valdeci Paiva

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 175, DE 1995, QUE "ALTERA O CAPíTULO

DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"

PT

Sérgio Miranda

Suplentes

PFL

Carlos Alberto Rosado
Cleuber Carneiro

Deusdeth Pantoja
João Carlos Bacelar
José Carlos Aleluia
Pauderney Avelino
Pedro Pedrossian

Wilson Braga

PMOB

Barbosa Neto
Edinho Bez

Gastão Vieira
José Chaves

Waldemir Moka
2 vagas

PSOB

Alberto Goldman
Anivaldo Vale

Antonio Cambraia
Basilio Villani
Inaldo Leitão

Manoel Salviano
Silvio Torres

PT

Avenzoar Arruda
Henrique Fontana
Virgflio Guimarães

1 vaga

PPB
Eliseu Moura

Enivaldo Ribeiro
Gerson Peres

1 vaga

PTB

Eduardo Paes (Licenciado)
1 vaga

POT

Enio Bacci
Fernando Zuppo

Bloco (PSB, PCdoB)

Titulares

Antônio do Valle
Armando Monteiro
Germano Rigolto
José Priante
Luiz Biltencourt
Paulo Lima
1 vaga

Felter Júnior
João Pizzolalti
Romel Anizio
Sampaio Dória (PSDB)

Antonio Kandir
José Militão
Lúcia Vânia
Luiz Carlos Hauly
Mareio Fortes
Nilo Coelho
Ricardo Ferraço

Eurlpedes Miranda
1vaga

Milton Temer
Ricardo Berzoini
2 vagas

Eliseu Resende
Jorge Khoury
Moreira Ferreira
Mussa Demes
Paulo Magalhães
Pedro Fernandes
Roberto Brant (Licenciado)
Ronaldo Caiado

Félix Mendonça
Walfrido Mares Guia

Eduardo Campos

1 vaga

1 vaga

Fax: 318-2140

Fernando Coruja

João Grandão
Marcos Afonso

2 vagas

Elcione Barbalho
Moacir Michelelto

5 vagas

Fernando Gabeira (PV)

Gervásio Silva
José Carlos Coutinho

José Mendonça Bezerra
Luis Barbosa

Milton Barbosa
Paulo Marinho
Zezé Perrella

Augusto Nardes
Jonival Lucas Júnior (PMDB)

1 vaga

por

PFL

PPB

Bloco (PSB. PCdoB)

Vanessa Grazziotin

Adão Preito
Fernando Ferro
Luiz Sérgio
Padre Roque

Pompeo de Maltos

Claudio Cajado
Euler Ribeiro
Francisco Rodrigues
Gerson Gabrielli
Moreira Ferreira
Sérgio Barcellos
1 vaga

Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico
Hugo Bíehl

Carlos Dunga
Francistônio Pinto (PFL)
Glycon Terra Pinto
Luiz Biltencourt
Remi Trinta
Saraiva Felipe
1 vaga

Ayrton Xerêz (Ucenciado)

PPS

PHS

Walfrido Mares Guia (PTB)

Secretária: Edla Calheiros Bispo
Local: Anexo 11 - Sala 165-B
Telefone: 318-7062/318-7061

Bloco (PL, PST, PMN, PSO. PSL)

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-8437/8418 Fax: 318-8418

Proposição: PEC 175/95 Autor: Poder Executivo
Presidente: Germano Rigolto (PMDB)
1° Vice-Presidente: Antonio Kandir (PSDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Mussa Demes (PFL)

Eujácio Simões Ronaldo Vasconcellos (S. Part.)



COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A OCUPAÇÃO DE
TERRAS PÚBLICAS NA REGIÃO AMAZÔNICA

Proposição: RCP 2/99 Autor: Sérgio Carvalho e Outros

Presidente: Luciano Castro (PFL)
1° Vice-Presidente: Alceste Almeida (PMOB)
2° Vice-Presidente: Nilson Mourão (PT)
3° Vice·Presidente: Almir Sá (PPB)
Relator: Sérgio Carvalho (PSOB)

Titulares Suplentes

Bloco (PSOB, PTB)
Josué Bengtson
Nilson Pinto (Ucenciado)
Sérgio Barros
Sérgio Carvalho

Badu Picanço
Bonifácio de Andrada

Max Rosenmann
Nicias Ribeiro

Titulares

Alex Canzian;
Alexandre Santos
Iris Simões
Léo Alcântara
Max Rosenmann
Silvio Torres

Darc'sio Perondi
Geovan Freitas
Jurandil Juarez
Nelo Rodol/o
Ricardo Izar

Suplentes

Bloco {PSDB, PTB}

Basilio Vil/ani
Fernando Gonçalves

Juquinha
Pedro Canedo

Raimundo Gomes de Matos
Veda Crusius

Bloco (PMOB, PST, PTN)
Antônio do Valle
João Magalhães

Jorge Pinheiro
José Borba

Pedro Chaves
Ricardo Izar

PFL

Alceste Almeida
Confúcio Moura
Asdrubal Bentes

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Jorge Costa (PT)
Osvaldo Reis

1 vaga

PFL

Corauci Sobrinho
Jaime Martins
José Mendonça Bezerra
José Rocha
José Múcio Monteiro

PT

IIdefonço Cordeiro
Luis Barbosa

Roberto Pessoa
Ronaldo Vasconcellos (PL)

Chico Sardel/i

~irton Cascavel (PPS)
Atila Lins
Luciano Castro

Babá
Nilson Mourão

Almir Sá
Luiz Fernando

PT

PPB

POT

Expedito Júnior
Oscar Andrade

Sérgio Barcellos

2 vagas

João Tota
Salomão Cruz

Arlindo Chinaglia (Licenciado)
Dr. Rosinha
Pedro Celso

PPB

Euríco Miranda
José Janene

POT

Olimpio Pires

Geraldo Magela
José Genofno

Tânia Soares (PCdoB)

Herculano Anghinelti
José Janene

JoãO Sampaio

Giovanni Queiroz Eurfpedes Miranda Bloco (PSB, PCdoB)

Bloco (PSB, PCdoB)
Evandro Milhomen Vanessa Grazziotin

Bloco (PL, PSL)

Aldo Rebelo Eduardo Campos

Bloco (PL, PSL)

Presidente: Aldo Rebelo (PcdoB)
1° Vice-Presidente: Nelo Rodolfo (PMDB)
2° Vice-Presidente: Pedro Celso (PT)
3° Vice-Presidente: Eurico Miranda (PPB)
Relator: Silvio Torres (PSDB)

Secretário: Erles Janner Costa Gorini
local: Serviço de CP/, Anexo 11, sala 151-8
Telefone: 318-7067 /318-7055

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A APURAR A REGULARIDADE

DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE
A CBF E A NIKE

Secretário: Marcos Figueira
Local: Anexo 11 - Sala 151-6
Telefones: 318-8430 17064 /7055

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A "INVESTIGARVÃRIAS

IRREGULARIDADES PRATICADAS DURANTE A
VIGÊNCIA DO REGIME DE ADMINISTRAÇÃO

ESPECIAL TEMPORÁRIA (RAET) NO BANESPA
- BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A."

Robério Araújo

Renildo Leal (PTB)

Proposição: RCP 3/99

José Aleksandro

PHS
Francisco Rodrigues (PFL)

Autor: Aldo Rebelo e Outros

Luciano Bivar

Rubens Furlan

Proposição: RCP 5/99

Pastor Valdeci Paiva

PPS

Regis Cavalcante

Autor: Deputado Luiz Antonio
Fleury e Outros



Presidente: Luiz Antonio Fleury (PTB)
1° Vice-Presidente: Roland Lavigne (PMDB)
2" Vice-Presidente: Ricardo Berzoini (PT)
3" Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Robson Tuma (PFL)

Titulares Suplentes

Presidente: Damião Feliciano (PMDB)
1" Vice-Presidente: Francisco Garcia (PFL)
2° Vice-Presidente: João Coser (PT)
3° Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPS)
Relator: Anivaldo Vale (PSDB)

Bloco (PSOB, PTB)

Bloco (PSOB, PTB)

Anivaldo Vale
Luiz Antonio Fleury
Luiz Carlos Hauly
Veda Crusius

Bloco (PFL, PST)

Chico SardeUi
Corauci Sobrinho
Robson Tuma

PMOB

Alex Canziani
Clovis Volpi

Léo Alcântara
Saulo Coelho

Luiz Durão
Neuton Uma

1 vaga

Augusto Franco
Anivaldo Vale
Nelson Otoch
Sérgio Reis

Bloco (Pfl, PST)
Carlos Alberto Rosado
Francisco Garcia
Roberto Pessoa

PMOB
Damião Feliciano
João Matos
Norberto Teixeira

Clovis Volpi
Eduardo Seabra

Luiz Ribeiro
1 vaga

Cleuber Carneiro
Luciano Pizzatto

Luiz Moreira

João Henrique
José Borba

1 vaga

PT
Lamartine Posella
Marcelo Barbieri
Roland lauigne

Iara Bernardi
Ricardo Berzoini

Celso Russomanno
Cunha Bueno

Kincas Mattos

Dr. Hélio

Bispo Wanderval

José de Abreu

João Eduardo Dado
2 vagas

PT

José Pimentel
Teima de Souza

PPB

Wagner Salustiano
1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)

Aldo Rebelo

Bloco (POT, PPS)
João Herrmann Neto

Bloco (PL, PSL)
De Velasco

PTN
1 vaga

João Coser
José Pimentel

Augusto Nardes
Luiz Fernando

Paulo Baltazar

Regis Cavalcante

Magno Malta

Avenzoar Arruda
Waldomiro Barancelli Fioravante

PPB

José Janene
Simão Sessim

Bloco (PSB, PCdoB)

Gonzaga Patriota

Bloco (POT, PPS)

Pompeo de Mattos

Bloco (PL, PSL)

Eujácio Simões

Secretário: Francisco de Assis Diniz
Local: Anexo li, sala 151-B
Telefone: 318-8436 Fax: 318-2182 Geraldo Magela (PT)

PV

Tânia Soares (PCdeS))

Presidente: Gustavo Fruet (PMOB)
1° Vice-Presidente: João Carlos Bacelar (PFL)
2° Vice-Presidente: Milton Temer (PT)
3" Vice-Presidente: Romel Anízio (PPB)
Relator: Alberto Goldman (PSDB)

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A "INVESTIGAR AS RELAÇÕES

DO BANCO CENTRAL DO BRASIL COM O
SISTEMA FINANCEIRO PRIVADO" - PROER

Autor: Milton Temer e Outros

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A "INVESTIGAR AS POSSíVEIS
IRREGULARIDADES ATENTATÓRIAS AOS

PRINCípIOS CONSTITUCIONAIS DA
LEGALIDADE, DA MORALIDADE

ADMINISTRATIVA E DA ECONOMICIDADE,
NAS OBRAS INICIADAS E NÃO CONCLUíDAS

E NOS BENS IMÓVEIS QUE NÃO
ESTÃO SENDO UTILIZADOS,

OU UTILIZADOS INADEQUADAMENTE,
PELA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL"

Proposição: RCP 15/95 Autor: Augusto Nardes e outros

Secretário: Regina Maria Veiga Brandão
Local: Anexo li, Sala 151-B
Telefone: 318-8786

Proposição: RCP 21/96

Fax: 318-2182



Titulares

Bloco (PSDB, PTB)
Alberto Goldman
Oanilo de Castro
Fernando Gonçalves
Márcio Fortes

Bloco (PFL, PST)

João Carlos Bacelar
José Carlos Fonsceca Jr.
Pedro Bittencourt

PMDB

Gustavo Fruet
Rita Camata
Wagner Rossi

PT

Ivan Valente
Milton Temer

PPB

Suplentes

Antonio Kandir
Luiz Carlos Hauly
Roberto Jefferson

Veda Crusius

Ney Lopes
Paes Landim

Rubem Medina

Antônio do Valle
José Borba

José Lourenço

José Pimentel
Ricardo Berzoini

Titulares

Antonio Feijão
Luiz Piauhylino
Márcio Fortes
Silas Câmara
Zenaldo Coutinho

Aldir Cabral
Darci Coelho
Francisco Rodrigues
Gilberto Kassab
Jairo Carneiro

Alberto Fraga
Confúcio Moura
Jurandil Juarez
Marinha Raupp

Suplentes

Bloco (PSDB, PTB)

Armando Abllio
Badu Picanço
Sérgio Barros

Sérgio Carvalho
Zila Bezerra

Bloco (PFl, PST)

Chico Sardelli
Luiz Moreira

Mauro Fecury
Sérgio Barcellos

Yvonilton Gonçalves

PMDB

Alceste Almeida
3 vagas

PT
Enivaldo Ribeiro
Romel Anizio

Haroldo Lima

João Tota
Ricardo Barros

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Almeida

Bloco (PDT, PPS)

Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcos Afonso

PPB

João Tota
Luiz Fernando

Babá
Ivan Valente

Jair Bolsonaro
Salomão Cruz

José Roberto Batochio

Bloco (Pl, PSL)

Almeida de Jesus

PTN

José de Abreu

Secretário: Manoel Alvím
Local: Anexo li. Sala 151-B
Telefone: 318-8429

Pedro Eugênio

João Caldas

1 vaga

Fax: 318-2182

Bloco (PSB, PCdoB)

Evandro Milhomen

Bloco (PDT, PPS)

Márcio Bittar

Bloco (PL, PSL)

Ronaldo Vasconcellos

PHS

Socorro Gomes

Neiva Moreira

José Aleksandro

Presidente: Gilberto Kassab (PFL)
10 Vice-Presidente: Luiz Piauhylino (P8DB)
20 Vice-Presidente: Marcos Afonso (PT)
30 Vice-Presidente: João Tota (PPB)
Relator: Confúcio Moura (PMOB)

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
"APURAR AS ATIVIDADES, RELAÇÕES E ENVOLVIMENTO
DO SR. JOSÉ AFONSO ASSUMPÇÃO E DO EMBAIXADOR
JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS NO EXERCíCIO DE

ADVOCACIA ADMINISTRATIVA, TRÁFICO DE
INFLUÊNCIAS. OFERECIMENTO DE PROPINAS

(CORRUPÇÃO ATIVA) E ESPECIALMENTE TODAS AS
DENÚNCIAS REFERENTES AO PROJETO SIVAM 

SISTEMA DE VIGILÂNCIA DA AMAZÔNIA

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA AO
ESTUDO DAS REFORMA pOLíTICAS

Proposição: RCP 23/96 Autor: Deputado Arlindo Chinaglia
e Outros

Pompeo de Mattos (POT)
Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Anexo 11. sala 151-B
Telefone: 318·7061

Presidente: Olavo Calheiros (PMDB)
10 Vice-Presidente: Gilberto Kassab (PFL)
2° Vice-Presidente: João Paulo (PT)
3° Vice-Presidente: Romel Anlzio (PPB)
Relator: João Almeida (PSDB)

Titulares

Bloco (P50B, PTB)

Bonifácio de Andrada

1 vaga

Fax: 318-2182

Suplentes

André Benassi



Custódio Maltos
Eduardo Seabra
João Almeida
Josué Bengston
Marisa Serrano
Pedro Canedo
Rommel Feijó
Salvador Zimbaldi
Xico Graziano

AraceJy de Paula
Cláudio Cajado
Corauci Sobrinho
Gilberto Kassab
João Mendes
Paulo Octávio
Rubem Medina
Vilmar Rocha

Coriolano Sales
João Colaço
Jorge Alberto
Jorge Wilson
Mendes Ribeiro Filho
Nair Xavier Lobo
Olavo Calheiros
1 vaga

Anivaldo Vale
Dino Fernandes

Fernandes Gonçalves
Júlio Semeghini

Rafael Guerra
Roberto Jefferson

Sebastião Madeira
Vicente Caropreso

Zulaiê Cobra

Bloco (PFL, PST)

Aldir Cabral
José Rocha

Mário Assad Júnior
Neuton Lima

Reginaldo Germano
Vic Pires Franco

2 vagas

PMOB

Gastão Vieira
Jorge Pinheiro

Laire Rosado
Mário de Oliveira
Osmar Serraglio

Paulo Uma
2 vagas

PT

Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7063 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA ÀCONSTITUIÇÃO N° 203, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 1° DO ART.

222 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,
SUPRIMINDO-SE O § 2° DO REFERIDO

ARTIGO, QUE TRATA DA PROPRIEDADE DE
EMPRESAS JORNALíSTICAS E DE

RADIODIFUSÃO SONORA E DE SONS E
IMAGENS", E À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO N° 455, DE 1997, "QUE DÁ

NOVA REDAÇÃO AO ART. 222 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL",

APENSADA ÀQUELA
Proposição: PEC 203/95 Autor: LaprovitaVieira e Outros
Presidente: Ayrton Xerêz (PPS) (Licenciado)
1° Vice-Presidente: Arolde de Oliveira (PFL)
2° Vice-Presidente: Walter Pinheiro (PT)
3" Vice-Presidente: Wagner SaJustiano (PPB)
Relator: Henrique Eduardo Alves (PMDB)

Titulares Suplentes

PFL

João Paulo
José Dirceu
Milton Temer
Nilmário Miranda

Dr. Rosinha
Geraldo Magela

José Genolno
Virgllio Guimarães

PPB

Arolde de Oliveira
Euler Ribeiro
Francisco Garcia
Joel de Hollanda
Santos Filho
Vic Pires Franco
José Carlos Fonseca Jr.

José Mendonça Bezerra
Lavoisier Maia

Luciano Pizzalto
Pedro Pedrossian

Ronaldo Caiado
Sérgio Barcellos

1 vaga

Antonio Joaquim Araújo
Gerson Peres
Romel Anizio
Wagner Salustiano

Bloco (PSB, pedoB)

Haroldo Uma
José Antonio Almeida

Bloco (POT, PPS)

João Sampaio
Márcio Bittar

Bloco (PL, P5L)

Bispo Rodrigues
Ronaldo Vasconcellos

Nelson Meurer
Simão Sessim

2 vagas

Aldo Rebelo
Alexandre Cardoso

Dr. Hélio
Rubens Bueno

Bispo Wanderval
Lincoln Portela

PMOB

Henrique Eduardo Alves (Licenciado)
Jorge Pinheiro
Luiz Biltencourt
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim
1 vaga

psoa
Anivaldo Vale
Ayrton Xerêz (PPS) (Licenciado)
José Thomaz Nonô (PFL)
Luisinho (PST)
Roberto Brant (PFL) (Licenciado)
Viltorio MedioU

PT

Maria Elvira
5 vagas

Alberto Goldman
Fernando Gabeira (PV)

Marisa Serrano
Zenaldo Coutinho

2 vagas

PH5

Roberto Argenta Régis Cavalcante (PPS)

Dr. Rosinha
Gilmar Machado
Pedro Celso
Walter Pinheiro

Regis Cavalcante (PPS)
3 vagas



PPB João Paulo
Professor Luizinho

Antonio Joaquim Araújo José Janene 1 vaga
Oliveira Filho (PSDB) Robêrio Araújo (PL)
Wagner Salustiano 1 vaga

Arnaldo Faria de Sá
PTB Herculano Anghinetti

José Unhares
José Carlos Martinez Iris Simões
1 vaga Murilo Domingos

POT
Eduardo Seabra
Fernando Gonçalves

Neiva Moreira Agnaldo Muniz (PPS)

José Genofno
Paulo Delgado

Virgflio Guimarães

PPB

3 vagas

PTB

Walfrido Mares Guia

Bloco (PSB, PCdeB)

Clementino Coelho (PPS) Jandira Feghali

POT

José ROberto Batochio

Bloco (PSB, PCdeB)

Fernando Coruja

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL) Pedro Valadares Djalma Paes
Bispo Rodrigues Bispo Wanderval

Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-8
Telefone: 318-7063

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ELABORAR ANTEPROJETO COM VISTAS À

REFORMA DO REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Proposição: Autor: Presidente
Presidente: De Velasco (PSL)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Professor Luizinho (PT)
3° Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Relator:

Titulares Suplentes
PFL

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

De Velasco Lincoln Portela

Secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 129-B
Telefone: 318-8434

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N° 9, DE 1999, QUE "DISPÕE
SOBREASNORMASGERA~PARAA

INSTITUiÇÃO DE REGIME DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR PELA UNIÃO, PELOS
ESTADOS, PELO DISTRITO FEDERAL

E PELOS MUNICrPIOS"

PFL

Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
1° Vice-Presidente: Pedro Canedo (PSDB)
2° Vice-Presidente: Osvaldo Biolchi (PMDB)
3° Vice-Presidente: Dr. Rosinha (PT)
Relator: Robson Tuma (PFL)
Titulares

Cesar Bandeira
Claudio Cajado
Heráclito Fortes
Jaime Martins
Joel de Holianda
Kátia Abreu
Paes Landim

Albérico Filho
Freire Júnior
Nelson Proença
Osmar Serraglio
Renato Vianna
1 vaga

Arthur Virgflio
Bonifácio de Andrada
João Almeida
Mareio Fortes
Nelson Marchezan
Zulaiê Cobra

Geraldo Magela

PMOB

PSOB

PT

Aracely de Paula
Celcita Pinheiro

Luis Barbosa
Pedro Fernandes
Sérgio Barcellos

2 vagas

Glycon Terra Pinto
5 vagas

Adolfo Marinho
Alberto Goldman

Antonio Carlos Pannunzio
Arnaldo Madeira

Jutahy Junior
Luiz Carlos Hauly

Gifmar Machado

Proposição: PLP 9/99

Gilberto Kassab
Paulo Braga
Paulo Marinho
Paulo Octávio
Robson Tuma
Ursicino Queiroz
Wilson Braga

Gustavo Fruet
Milton Monti
Norberto Teixeira
Osvaldo Biolchi

PMOB

Autor: Poder Executivo

Suplentes

Antônio Jorge (PTB)
Jaime Martins

João Ribeiro
Mauro Fecury

Raimundo Santos
Vilmar Rocha

1 vaga

Albérico Filho
João Colaço

4 vagas



Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S/169-B
Telefone: 318-7060

Pedro Chaves
Wilson Santos

PSOB
Anivaldo Vale José de Abreu (PTN)
Helenildo Ribeiro Maria Abadia (Licenciada)
João Castelo Paulo Mourão
Max Rosenmann 3 vagas
Pedro Canedo
Saulo Pedrosa

PT

Dr. Rosinha Ângela Guadagnin
Fernando Ferro Jair Meneguelli
Gilmar Machado Márcio Matos (S. Par!.)
1 vaga 1 vaga

PPB
Antonio Joaquim Araújo Pastor Amarildo
Enivaldo Ribeiro Robério Araújo (PL)
Nilton Baiano (Licenciado) Yvonilton Gonçalves (PFL)

PTB

Max Mauro Chico da Princesa (PSDB)
1 vaga Walfrído Mares Guia

Marcos de Jesus

Alceu Collares

Djalma Paes

POT

Dr. Hélio

Bloco (PSB, PC do B)

Pedro Eugênio (PPS)

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Remi Trinta

Pauderney Avelino Luciano Pizzatto
Rubem Medina Paes Landim
1 vaga Robson Tuma

PMOB

Coriolano Sales Antônio do Valle
Edinho Bez Armando Monteiro
Nelson Proença Euler Morais
Paulo Lima Flávio Derzi
Pedro Chaves Freire Júnior
Salatiel Carvalho Milton Monti

PSOS

Antonio Cambraia Adolfo Marinho
Antonio Kandir Jovair Arantes
Danilo de Castro Luiz Carlos Hauly
Manoel Salviano Nilo Coelho
Narcio Rodrigues Sampaio D6ria
Veda Crusius Xico Graziano

PT

Geraldo Magela Carlos Santana
João Coser João Grandão
Ricardo Berzoini José Pimentel
Wellington Dias Milton Temer

PPB
Edmar Moreira Delfim Netto
José Janene Herculano Anghinetti
Luiz Fernando Márcio Reinaldo Moreira

PTB

Eduardo Paes (Licenciado) Fernando Gonçalves
Rodrigo Maia José Carlos Elias

POT

Pompeo de Mattos

Sérgio Miranda

Ronaldo Vasconcellos (S. Part.)

Bloco (PSB, PCdoS)

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Eujácio Simões

Enio Bacci

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, 5/165-B
Telefone: 318-7061

Djalma Paes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 277-A, DE 2000,
DO PODER EXECUTIVO, QUE "ALTERA OS

ARTS. 149 E 177 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL" (COMBUSTíVEIS)

Proposição: PEC 277/00 Autor: Poder Executivo
Presidente: Eliseu Resende (PFL)
1° Vice-Presidente: Flávio Derzi (PMDB)
~ Vice-Presidente: Carlos Santana (PT)
3° Vice-Presidente: Vadão Gomes (PPB)
Relator: Basflio Villani (PSDB)

Suplentes

Corauci Sobrinho
Darci Coelho

João Carlos Bacelar
José Carlos Coutinho

PFL

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E DAR PARECER SOBRE TODOS
OS PROJETOS DE LEI EM TRÂMITE NESTA

CASA, ESPECIALMENTE OS CONTANTES NO
ANEXO ÚNICO DO ATO DE CRIAÇÃO,

RELATIVOS À REGULAMENTAÇÃO DO
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,

CONFORME PREVISTO NO
ARTIGO 192 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Presidente: Danilo de Castro (PSDB)
1° Vice-Presidente: Rubem Medina (PFL)
2° Vice-Presidente: Ricardo Berzoini (PT)
3° Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator: Edinho Bez (PMDB)
TItulares

Jorge Khoury
Marcondes Gadelha
Mário Assad Júnior
Mussa Demes



Titulares

Badu Picanço
Basilio Villani
Clovis Volpi
João Almeida
Luiz Antonio Flaury
Márcio Fortes
Roberto Jefferson
Vitlório Medioli

Chico Sardelli
Eliseu Resende
Gervásio Silva
Joel de Hollanda
José Carlos Aleluia
Moreira Ferreira

Antônio do Valle
Fernando Diniz
José Borba
José Priante
Paulo Lima
Waldemir Moka

Carlos Santana
Jaques Wagner
Luciano Zica

José Janene
Pedro Pedrossian
Vadão Gomes

Haroldo Uma
Miriam Reid

Airton Dipp
Pedro Eugênio

João Caldas

Fernando Gabaira

Suplentes

Bloco (PSOB, PTB)

Expedito Júnior
Fernando Gonçalves

Itamar Serpa
Jovair Arantes

Juquinha
Nicias Ribeiro

Paulo Feij6
Rodrigo Maia (PFL)

Bloco (PFL, PST)

IIdefonço Cordeiro
Luís Barbosa

Mussa Demas
Paulo Marinho
Paulo Octávio

Werner Wanderer

PMOB

Armando Monteiro
Edinho Bez

Gastão Vieira
Salatiel Carvalho

2 vagas

PT

Fernando Ferro
2 vagas

PPB

Almir Sá
Roberto Balestra

Romel Anlzio

Bloco (P5B. PCdoB)
Sérgio Miranda

1 vaga

Bloco (POl, PPS)
Joâo Hermann Neto

Olímpio Pires

Bloco (Pl, PSl)
Eujácio Simões

PV
1 vaga

Presidente: Domiciano Cabral (PMDB)
1" Vice-Presidente: João Castelo (P5DB)
2" Vice-Presidente:
3" Vice-Presidente: Ary Kara (PPB)
Relator: Neuton Uma (PFL)
Titulares

PFL

Almerinda de Carvalho
Átila Lins
Courauci Sobrinho
Gervásio Silva
IIdefonço Cordeiro
Luis Barbosa
Nauton Lima

PMOB

Albérico Filho
Barbosa Neto
Domiciano Cabral
Gustavo Fruet
2 vagas

PSOB

André Benassi
Halenildo Ribeiro
João Castelo
Nelson Otoch
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

PT

4 vagas

PPB

Ary Kara
Augusto Farias
Gerson Peres

PTB

Nelson Marquezelli
1 vaga

POT

Suplentes

Celeita Pinheiro
Cesar Bandeira

Kátia Abreu
Marcondes Gadelha

Nice Lobão
Robson Tuma

1 vaga

Jorge Wilson
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim

3 vagas

Alexandre Santos
Léo Alcântara

Zanaldo Coutinho
3 vagas

4 vagas

Arnaldo Faria de Sá
Eurico Miranda

1 vaga

Max Mauro
Nilton Capixaba

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Espaciais, Anexo 11
Telefone: 318-8428

Bloco (PI.., PST, PMN, PSO, PSL)

Bloco (PSB. PCdoB)

José Antonio Almeida

Secretária: Edra Calheiros Bispo
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7062 J7052 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 374,
DE 1996, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À ALÍNEA

"E" DO INCISO 11 00 § 50 00 ART. 128
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL li

Proposição: PEC 374/96 Autor: Senado Federal

Enio Bacci

Bispo Wanderval

Coriolano Sales (PMDB)

Djalma Paes

Ronaldo Vasconcellos (5. Part.}



COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A INCIDÊNCIA DE

MORTALIDADE MATERNA NO BRASIL
Proposição: RCP 22/96 Autor: Fátima Pelaes e Outros
Presidente: Fátima Pelaes (PSDB)
1° Vice-Presidente: Almerinda de Carvalho (PFL)
2° Vice-Presidente: Iara Benardi (PT)
3° Vice-Presidente: Dr. Benedito Dias (PPB)
Relator: Elcione Barbalho (PMDB)
Titulares Suplentes

Bloco (PSOB, PTB)

Fátima Pelaes
Udia Quinan
Maria Abadia (licenciada)
Marinha Raupp

Eduardo Barbosa
Flávio Arns

Marisa Serrano
Veda Crusius

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 89, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO IV DO

ARTIGO 29 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(TRE FIXARÁ O NÚMERO DE VEREADORES

PROPORCIONAL À POPULAÇÃO)
Proposição: PEC 89/95 Autor: Nicias Ribeiro e Outros
Presidente: Rafael Guerra (PSDB)
1° Vice-Presidente: Norberto Teixeira (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: João Pizzolatti (PPB)
Relator: Zezé Perrella (PFL)

Titulares Suplentes

PFL

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Ana Catarina
Elcione Barbalho
Geovan Freitas

PFL

Almerinda de Carvalho
Kátia Abreu
Nice Lobão

PT

Marcelo Barbieri
Nair Xavier Lobo

1 vaga

Celcita Pinheiro
Laura Carneiro

1 vaga

Aldir Cabral
José Mendonça Bezerra
Paulo Braga
Roberto Pessoa
Sérgio Barcellos
Vilmar Rocha
Zezé Perrella

Ana Catarina
Anlbal Gomes
Igor Avelino
João Magalhães
José índio
Norberto Teixeira

PMDB

PSOB

Francisco Rodrigues
Jaime Martins

Kátia Abreu
Moreira Ferreira

Paulo Marinho
Roland Lavigne (PMDB)

1 vaga

Hermes Parcianello
João Mendes

4 vagas

Angela Guadagnin
Iara Bernardi

1 vaga
Dr. Benedito Dias

Miriam Reid

Jandira Feghali

Robério Araújo

Ivan Paixão

Arlindo Chinaglia (Licenciado)
Dr. Rosinha

PPB

Antonio Joaquim Araújo
1 vaga

POT

Dr. Hélio

Bloco (PSB, PCdoB)

Teima de Souza (PT)

Bloco (PL, PSL)

Philemon Rodrigues

PPS

Regis Cavalcante

Antonio Feijão
Nicias Ribeiro
Nilo Coelho
Rafael Guerra
Romeu Queiroz
Zulaiê Cobra

Wellington Dias
3 vagas

Cunha Bueno
João Pizzolatti
1 vaga

Max Mauro
1 vaga

Eber Silva

PT

PPB

PTB

POT

Fátima Pelaes
Maria Abadia

Max Rosenmann
Nilson Pinto (Licenciado)

2 vagas

4 vagas

Antonio Joaquim Araújo
Hugo Biehl

Romel Anizio

Renildo Leal
1 vaga

Pompeo de Mattos

Secretário (a): Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Anexo li, Sala 151-B
Telefone: 318-7066/318-7055

Bloco (PSB, PCdoB)

Pedro Eugênio (PPS) 1 vaga



Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Almeida de Jesus (Licenciado) Remi Trinta Haroldo Lima

Bloco (PSB, PCdoB)

1 vaga

PV

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 168-A
Telefone: 318-8428 Fax: 318-2140

Regis Cavalcante (PPS) Airton Cascavel (PPS)
Bloco (PL, PSL)

Almeida de Jesus (Licenciado)

PPS

Marcos Cintra (PFL)

1 vaga

Agnaldo Muniz

PV

Secretário: Marcos Figueira de Almeida
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-8430 Fax: 318-2140

Rubens Furlan

Sérgio Novais

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO
PROJETO DE LEI N° 203, DE 1991, QUE

"DISPÕE SOBRE O ACONDICONAMENTO, A
COLETA, O TRATAMENTO, O TRANSPORTE E

A DESTINAÇÃO DOS RESíDUOS DE
SERViÇOS DE SAÚDE", E APENSADOS.

Proposição: PL 293/91 Autor: Senado Federal
Presidente: José Indio (PMDB)
1° Vice-Presidente: Joaquim Francisco (PFL)
2° Vice-Presidente: Marcos Afonso (PT)
3° Vice-Presidente: Dr. Benedito Dias (PPB)
Relator: Emerson Kapaz (PPS)

Titulares Suplentes

Suplentes

Autor: Fernando Zuppo
e Outros

Bloco (PSOB, PTB)
Antonio Carlos Pannunzio

Danilo de Castro
Iris Simões

José Carlos Elias
Jutahy Junior

Narcio Rodrigues
Saulo Pedrosa

Silvio Torres

Proposição: PEC 98/99

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N° 98, DE 1999, QUE "ALTERA
O ART. 30 PARA ACRESCENTAR INCISO

CONFERINDO COMPETÊNCIA AO MUNiCípIO
PARA DETERMINAR ATRIBUiÇÕES

DE VICE-PREFEITO"

Presidente: Coriolano Sales (PMDB)
1° Vice-Presidente: Alex Canziani (PSDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
Relator: Joaquim Francisco (PFL)

Titulares

Alex Canziani
Augusto Franco
José Teles
Raimundo Gomes de Matos
Roberto Rocha
Sérgio Reis
2 vagas

Bloco (PMOB, PST, PTN)
Coriolano Sales
Gustavo Fruet
João Matos
Nair Xavier Lobo
2 vagas

Aracely de Paula
Euler Ribeiro
Francistônio Pinto
Joaquim Francisco
Paulo Braga
Vic Pires Franco

Avenzoar Arruda
Márcio Matos (S. Part.)
2 vagas

Cezar Schirmer
5 vagas

PFL
Adauto Pereira

Gilberto Kassab
Kátia Abreu

Pedro Pedrossian
ZHa Bezerra

1 vaga
PT

4 vagas

Carlos Mosconi
Clovis Volpi
Iris Simões
Luiz Antonio Fleury
Max Rosenmann
Rafael Guerra
Ricarte de Freitas
Vicente Caropreso

Claudio Cajado
Euler Ribeiro
Joaquim Francisco
Luciano Pizzalto
Neuton Lima
Santos Filho

Bloco (PSOB, PTB)

Bloco (PFL, PST)

Armando Abflio
Arnon Bezerra

Eduardo Barbosa
José Coimbra

Julio Semeghini
Udia Quinan
Renildo Leal

Rose de Freitas

Cleuber Carneiro
Gilberto Kassab

Jaime Fernandes
José Carlos Aleluia

Laura Carneiro
Mário Assad Júnior

Antonio Joaquim Araújo
Pedro Henry (PSD8)
Simão Sessim

Fernando Zuppo

PPB

POT

Telmo Kirst
2 vagas

Eber Silva

Darcfsio Perondi
José Borba
José índio
Ricardo Izar
Saraiva Felipe
1 vaga

PMOB

José Borba
5 vagas



PT PSOB

Ivan Valente
Luciana Zica
Marcos Afonso

Dr. Rosinha
Henrique Fontana

Jaques Wagner

PPB

Alexandre Santos
Bonifácio de Andrada
Helenildo Ribeiro
Inaldo Leitão
João Castelo
Vicente Arruda

André Benassi
Feu Rosa

José Militão
Nelson Otoch

2 vagas

Arnaldo Faria de Sá
Dr. Benedito Dias
Eni Voltolini

Celso Russomanno
Mário Negromonte (PSDB)

1 vaga

Bloco (P5B, PCdoB)

Iara Bernardi
Marcos Rolim
2 vagas

PT
Fernando Ferro
Geraldo Magela

José Pimental
Waldir Pires

Alexandre Cardoso
1 vaga

Paulo Baltazar
1 vaga Augusto Nardes

Edmar Moreira
Wagner Salusliano

PPB
Celso Russomanno

2 vagas

Bloco (POT, PP5)

Dr. Hélio
Emerson Kapaz

Fernando Coruja
Pedro Eugênio Luiz Antonio Fleury

Roberto Jefferson

PTB

Fernando Gonçalves
1 vaga

Ronaldo Vasconcellos

Bloco (PL, P5L)

José Egydio
José Roberto Batochio

POT
Coriolano Sales (PMDB)

Rubens Furlan (PPS)

PHS

Regis Cavalcante (PPS)

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Almeida Aldo Rebelo

Secretária: Leila Machado
Local: Anexo 11, pavimento superior, Sala 165-B
Telefone: 318-8431 Fax: 31802140

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, P5L)

Lincoln Portela João Caldas

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER SOBRE AS

EMENDAS DO SENADO FEDERAL AO
PROJETO DE LEI N° 634, DE 1975, QUE

"INSTITUI O CÓDIGO CIVIL"

Proposição: PL 634nS Autor: Poder Executivo
Presidente: João Castelo (PSOB)
1° Vice-Presidente: Ricardo Izar (PMOB)
2° Vice-Presidente: Iara Bernardi (PT)
3° Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator: Ricardo Fiuza (PFL)

Titulares 5uplentes

Secretário: SlIvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7061

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N° 1.483, DE 1999, QUE
"INSTITUI A FATURA ELETRÔNICA E

A ASSINATURA DIGITAL NAS
TRANSAÇÕES DE COMÉRCIO ELETRÔNICO"

Proposição: PL 1.483/99 Autor: Dr. Hélio
Presidente: Arolde de Oliveira (PFL)
1° Vice-Presidente: Marçal Filho (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Wigberto Tartuce (PPB)
Relator: Julio Semeghini (PSDB)

Airton Cascavel

PP5

Ayrton Xerêz (licenciado)

Cesar Bandeira
Francisco Garcia

Paes landim
Raimundo Santos
Werner Wanderer

2 vagas

PFL

Antônio Carlos Konder Reis
Jaime Martins
Marcondes Gadelha
Paulo Magalhães
Ricardo Fiuza
2 vagas

Titulares Suplentes

PMOB

Gustavo Fruet
Osmar Serraglio
Renato Vianna
Ricardo Izar
Rita Camata
1 vaga

Mauro Benevides
Nair Xavier lobo

4 vagas
Alex Canziani
Julio Semeghiní
Luiz Piauhylino
Narcio Rodrigues

Bloco (P50B, PTB)

Augusto Franco
Iris Simões

Mareio Fortes
Maria Abadia (Licenciada)



Ricardo Ferraço Nelson Marquezelli Titulares Suplentes
Rodrigo Maia Paulo Kobayashi
Salvador Zimbaldi Romeu Queiroz PFLWalfrido Mares Guia Zenaldo Coutinho

Bloco (PMOB, PST, PTN) Antônio Carlos Konder Reis Cesar Bandeira

Hermes Parcianello 7 vagas Jaime Martins Francisco Coelho

Jorge Pinheiro Laura Carneiro IIdefonço Cordeiro

Marçal Filho Leur Lomanto (PMDB) João Mendes

Marcelo Barbieri Paes Landim José Carlos Fonseca Jr.

Maria Elvira Paulo Magalhães Sérgio Barcellos

Nelson Proença Vilmar Rocha 1 vaga

Pinheiro Landim

PFL
PMOB

Arolde de Oliveira Francisco Rodrigues Darcfsio Perondi Cezar Schirmer
Corauci Sobrinho Kália Abreu Edison Andrino Germano Rigotto
Gerson Gabrielli Moroni Torgan Elcione Barbalho Maria Elvira
Luciano Pizzatto Paulo Marinho Luiz Bittencourt 3 vagas
Paulo Octávio Zezé Perrella Rita Camata
Rubem Medina José Carlos Fonseca Jr. 1 vaga
Vic Pires Franco 1 vaga

PSOB
PT Adolfo Marinho Custódio Mattos

Jorge Bittar 4 vagas Bonifácio de Andrada Feu Rosa
Professor Luizinho Carlos Mosconi João Almeida
2 vagas Luiz Carlos Hauly Mareio Fortes

Paulo Kobayashi Ricardo Ferraço
Zulaiê Cobra Saulo Pedrosa

PPB

Cunha Bueno Celso Russomanno
PT

Eliseu Moura Yvonilton Gonçalves Gilmar Machado Eduardo Jorge (Licenciado)
Wigberto Tartuce 1 vaga João Paulo Virgflio Guimarães

José Genolno 2 vagas

POT Milton Temer

Dr. Hélio Luisinho

Bloco (PSB, pedoB) PPB

1 vaga 1 vaga
Cunha Bueno Augusto Nardes
Felter Júnior Júlio Redecker (Licenciado)

Bloco (Pl, PSL) Nelson Meurer Nelo Rodolfo (PMDB)

Marcos Cintra (PFL) Pastor Valdeci Paiva
PTB

PPS Duilio Pisaneschi Fernando Gonçalves

Emerson Kapaz Pedro Eugênio
Eduardo Seabra Magno Malta

PV POT

Fernando Gabeira Marcos Rolim (PT) Neiva Moreira 1 vaga

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 165-8
Telefone: 318-6874

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 20, DE 1995,
QUE "ESTABELECE O PARLAMENTARISMO"

Haroldo Lima

Bispo Wanderval

Bloco (PSB, pedoS)

Pedro Valadares

Paulo José Gouvêa

Proposição: PEC 20/95 Autor: Eduardo Jorge e Outros
PV

Presidente: Rita Camata (PMDB)
1° Vice-Presidente: Leur Lomanto (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Bonifácio de Andrada (PSDB)

Fernando Gabeira

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 1\
Telefone: 318-8428

1 vaga



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 57-A, DE 1999,
QUE "ALTERA O ART. 159 PARA INSTITUIR

O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DO SEMI-ÁRIDO E PREVÊ SUAS

FONTES DE RECURSOS"

Wolney Queiroz

João Caldas

Ariston Andrade (PFL)

Bloco (PL, PSL)

PHS

Salomão Gurgel

Eujácio Simões

1 vaga

Autor: João Leão e OutrosProposição: PEC 57/99

Presidente: João Leão (PPB)
1° Vice-Presidente: Paulo Braga (PFL)
2° Vice-Presidente: Waldir Pires (PT)
3° Vice-Presidente: Helenildo Ribeiro (PSDB)

Titulares Suplentes

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Anexo I - Pavimento Superior s/165-B
Telefone: 318-7064 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ACOMPANHAR A APLICAÇÃO DA LEI N° 9.503,

DE 1997, QUE "INSTITUI O CÓDIGO DE
TRÂNSITO BRASILEIRO"

Bloco (PSDB, PTB)

Armando Abflio
Armon Bezerra
Carlos Batata
Carlos Dunga
Félix Mendonça
Helenildo Ribeiro
Manoel Salviano
Nelson Ot~h

B.Sá
Inaldo Leitão

José Teles
Raimundo Gomes de Matos

Rommel Feij6
3 vagas

Proposição: Autor: José Carlos Aleluia
,Presidente: Ary Kara (PPB)
1° Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)

Titulares Suplentes

PFL
Bloco (PFL, PST) Couraci Sobrinho Luiz Durão

Cleuber Carneiro Carlos Alberto Rosado Joaquim Francisco Wilson Braga
Jorge Khoury Francisco Coelho José Carlos Aleluia 1 vaga
José Rocha José Thomaz Nonô PMDB
Lavoisier Maia Osvaldo Coelho Euler Morais Glycon Terra Pinto
Paulo Braga Paes Landim Jorge Tadeu Mudalen Marçal Filho
Roberto Pessoa Wilson Braga Salatiel Carvalho Mauro Lopes

PMDB
PSDB

Chico da Princesa Vicente
Armando Monteiro Albérico Filho Chiquinho Feitosa Zulaiê cobra
Fernando Diniz Antônio do Valle Aroldo Bezerra 1 vaga
João Magalhães 4 vagas PT
Jonival Lucas Junior Marcos Afonso João Coser
Jorge Alberto Wellington Dias 1 vaga
Marcelo Castro

PPB

PT
Ary Kara Almir Sá
Simão Sessim João Tola

Avenzoar Arruda Fernando Ferro
Waldir Pires Luiz Alberto PTe
Wellington Dias Virgflio Guimarães

Duilio Pisaneschi 1 vaga

Augusto Faras
João Leão
Pedro Corrêa

PPB

José Unhares
Márcio Reinaldo Moreira

Mário Negromonte (PSDB)

POT

Dr. Hélio Fernando Zuppo

Bloco (PSB, pedoB)
Gonzaga Patriota 1 vaga

Haroldo Uma
Pedro Valadares

Bloco (PSB, pedoB)

Djalma Paes
Tânia Soares

Bloco (PL, PST, PMN, P5D, P5L)

Lincoln Portela João Caldas

Pimentel Gomes

Bloco (PDT, PPS)

Clementino Coelho

Secretária: Edla Calheiro Bispo
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-706217061 Fax: 318-2140



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI N° 2.905, DE

1997, QUE "IMPÕE CONDiÇÕES PARA A
COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS

GENETICAMENTE MODIFICADOS" Secretária: Ana Clara Fonseca Serejo
Local: Anexo 11, pavimento Superior. sala 165-B
Telefone:318-7555 Fax: 318-2140

Proposição: PL 2.905/97 Autor: Fernando Gabeira

Ronaldo Vasconcellos

Fernando Gabeira

Bloco (Pl, PSl)

PV

Paulo José Gouvêa

Marcos Rolim (PT)

Bloco (PSOB, PTB)

Presidente: Carlos Alberto Rosado (PFL)
1° Vice-Presidente: Saulo Pedrosa (PSDB)
2° Vice-Presidente: João Grandão (PT)
3° Vice-Presidente: Hugo Biehl (PPB)
Relator: Confúcio Moura (PMDB)

Titulares

Bloco (PFl, PST)

Proposição: PL 3.198/00 Autor: Paulo Paim
Presidente: Saulo Pedrosa (PSDB)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Luiz Alberto (PT)
3° Vice-Presidente: Almerinda de Carvalho (PPB)
Relator: Reginaldo Germano (PFL)

Titulares Suplentes

Airton Roveda
Eduardo Seabra

Nelson Trad
Rose de Freitas

4 vagas

Átila Lins
Cleuber Carneiro

Costa Ferreira
Lavoisier Maia

Nice Lobão
Pedro Irujo

PMOB

Bloco (PFl, PST)

Bloco (PSOB, PTB)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N° 3.198, DE 2000, QUE
"INSTITUI O ESTATUTO DA IGUALDADE
RACIAL, EM DEFESA DOS QUE SOFREM
PRECONCEITO OU DISCRIMINAÇÃO EM

FUNÇÃO DE SUA ETNIA, RAÇA E10U COR, E
DÁ OUTRAS PROVID~NCIAS"

Celcita Pinheiro
IIdefonço Cordeiro
Milton Barbosa
Reginaldo Germano
Yvonilton Gonçalves
Zezé Perrella

Eduardo Barbosa
Flávio Arns
João Almeida
Uno Rossi
Marisa Serrano
Murilo Domingos
Narcio Rodrigues
Saulo Pedrosa

Suplentes

Fernando Ferro
Luci Choinacki

2 vagas

Freire Júnior
José Borba

Marcelo Castro
Osvaldo Reis

Wilson Santos
1 vaga

Elias Murad
José Carlos Elias

José Carlos Martinez
Odflío Balbinotti

Paulo Mourão
Pedro Canedo

Welinton Fagundes
1 vaga

Adauto Pereira
Deusdeth Pantoja

Jaime Martins
Joaquim Francisco

Paulo Octávio
Pedro Pedrossian (PPB)

1 vaga

PT

PMOB

Carlos Alberto Rosado
Celcita Pinheiro
Francisco Coelho
Jaime Fernandes
José Rocha
Luciano Pizzatto
Mário Assad Júnior

Carfos Batata
Carlos Dunga
Clovis Volpi
Luiz Ribeiro
Nelson Marquezelli
Rose de Freitas
Saulo Pedrosa
Xico Graziano

Alberto Fraga
Confúcio Moura
Darcfsio Perondi
Igor Avelino
Moacir Micheletto
Silas Brasileiro

Iara Bernardi
João Grandão
Luiz Eduardo Freenhalgh
Marcos Afonso

Fettar Júnior
Hugo Biehl
Salomão Cruz

Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico
Roberto Balestra

Alberto Fraga
Damião Feliciano
Freire Júnior
Jorge Pinheiro
Maurilio Ferreira Lima
Osmar Terrai

Alceste Almeida
Nair Xavier Lobo

4 vagas

Bloco (PSB, PCdoB) PT

Aldo Arantes
1 vaga

Vanessa Grazziotin
1 vaga

Gilmar Machado
João Grandão
Luiz Alberto

Carlos Santana
Manoel Vitório

Paulo Paim

Emerson Kapaz
Pompeo de Mattos

Bloco (POl, PPS)

Alceu Collares
Márcio Bittar

PPB
Almerinda de Carvalho
José Unhares
Pastor Amarildo

3 vagas



Secretária: Maria Terezinha Donali
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-8783 Fax: 318-2140/2995

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO PROJETO

DE LEI N° 3.561, DE 1997,
QUE "DISPÕE SOBRE O ESTATUTO

DO IDOSO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Proposição: PL 3.561/97 Autor: Paulo Paim
Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)
1° Vice-Presidente: Almerinda de Carvalho (PFL)
2° Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (PT) (Licenciado)
3° Vice-Presidente: Celso Russomano (PPB)
Relator: Silas Brasileiro (PMDB)
Titulares Suplentes

Bloco (PSB, PCdoB)

Evandro Milhomen Agnelo Queiroz
Tânia Soares 1 vaga

Bloco (POT, PPS)

Alceu Collares Dr. Hélio
Ivan Paixão Regis Cavalcante

Bloco (PL, PSL)

Lincoln Portela Marcos de Jesus

PV

Fernando Gabeira 1 vaga

Suplentes

Freire Júnior
Luiz Bittencourt

Angela Guadagni
Carlilo Merss

Geraldo Magela
Padre Roque

Alexandre Santos
Dr. Heleno

Lúcia Vânia
Paulo Mourão

Walfrido Mares Guia
3 vagas

Autor: Eduardo Jorge e
Fernando Gabeira

Antonio Joaquim Araújo
1 vaga

PT

POT

PPB

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Fernando Coruja Dr. Hélio

Bloco (PSB, PCdoB)

OjaJma Paes Alcione Athayde

Bloco (PL, PSL)
Lincoln Portela Robério Araújo

PPS
1 vaga 1 vaga

PHS
Roberto Argenta 1 vaga

Proposição: PL 2.186/96

Bloco (PSOB, PTB)

Arnaldo Faria de Sá
Celso Russomanno
José Unhares

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N° 2.186, DE 1996,
DOS SENHORES DEPUTADOS EDUARDO
JORGE, FERNANDO GABEIRA E OUTROS,

QUE "DISPÕE SOBRE A SUBSTITUiÇÃO
PROGRESSIVA DA PRODUÇÃO E DA

COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS QUE
CONTENHAM ASBESTO/AMIANTO E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Secretário (a): HeloIsa Pedrosa Diniz
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7056

Arlindo Chinaglia (Licenciado)
Eduardo Jorge (Licenciado)
Maria do Carmo Lara
Paulo Paim

Presidente: Flávio Derzi (PMDS)
1° Vice-Presidente: Lidia Quinan (PSDS)
2° Vice-Presidente: João Paulo (PT)
3° Vice-Presidente: Salomão Cruz (PPB)
Relator: Ronaldo Caiado (PFL)

Titulares

Airton Roveda
Jovair Arantes
Juquinha
Lidia Quinan
Marcus Vicente
Nelson Marquezelli
Pedro Canedo
1 vaga

Flávio Derzi
MarçaJ Filho

Freire Júnior
Osvaldo Biolchi

5 vagas

Carlos Mosconi
Eduardo Seabra

Feu Rosa
Flávio Arns

Nelson Marchezan
Saulo Pedrosa

2 vagas

Celcita Pinheiro
Expedito Júnior

Kátia Abreu
Lavoisier Maia

Luis Barbosa
Medeiros (S. Part.)

Roland Lavigne (PMDB)

Bloco (PSDB, PTB)

Eduardo Barbosa
Fátima Pelaes
Lidia Quinan
Lúcia Vânia
Maria Abadia (Licenciado)
Max Mauro
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos

PFL

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Darcrsio Perondi
Euler Morais
João Matos
Maria Elvira
Silas Brasileiro
Teté Bezerra
Themlstocles Sampaio

Almerinda de Carvalho
Euler Ribeiro
Laura Carneiro
Marcondes Gadelha
Moroni Torgan
Nice Lobão
Ursicino Queiroz



Nair Xavier Lobo
Pedro Chaves
Salatiel Carvalho
Themfstocles Sampaio
Zé Gomes da Rocha

Benito Gama
Darci Coalho
Kátia Abreu
Lael Varella
Moroni Torgan
Ronaldo Caiado
Sérgio Barcellos

DL Rosinha
Jair Meneguelli
Jaques Wagner
João Paulo

PFL

PT

PPB

5 vagas

José Carlos Coutinho
José Mendonça Bezerra

Pedro Pedrossian
Ursicino Queiroz

3 vagas

Ivan Valente
João Grandão

Luciano Zica
1 vaga

Titulares Suplentes
PFL

Gerson Gabrielli Adauto Pereira
Lavoisier Maia Costa Ferreira
Mussa Demas Expedito Júnior
Paulo Magalhães lldefonço Cordeiro
Paulo Octávio Luis Barbosa
Ricardo Fiuza Paulo Marinho
Rubem Medina Zezé Perrella

PMOB
João Henrique Gastão Vieira
João Magalhães Mendes Ribeiro Filho
Jorge Alberto Osmânío Pereira (PSOB)
Marcelo Barbieri 3 vagas
Osvaldo Biolchí
1 vaga

PSOB
Chico da Princesa Anivaldo Vale
Custódio Mattos Basflio Villani
Jovair Arantes Nelson Otoch
Max Rosenmann Vicente Caropreso
2 vagas Veda Crusius

1 vaga

Roberto Balestra
Salomáo Cruz
Yvonilton Gonçalves (PFL)

Fernando Coruja

POT

Arnaldo Faria de Sá
Cleonâncio Fonseca

1 vaga

Miriam Reid

PT

Arlindo Chinaglia (Licenciado)
Jair Meneguelli
Waldomiro Fioravante
1 vaga

4 vagas

Bloco (pSB, PCdoB)

Pedro Valadares

Bloco (PL, PSL)
Pastor Valdeci Paiva

PPS

Emerson Kapaz

PHS
Ronaldo Vasconcellos (S. Par!.)

1 vaga

Marcos de Jesus

Rubens Furlan

1 vaga

PPB

Ary Kara
Ibrahim Abi-Ackel
Márcio Reinaldo Moreira

PTB

Duilio Pisaneschi
1 vaga

Almir Sá
José Janene

Simáo Sessim

2 vagas

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho Aguiar
Local: Anexo 11 - Sala. 165-8
Telefone: 318-8790 Fax: 318-2140

POT

Fernando Coruja 1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL DeSTINADA A
APRECIAR o PROJETO DE LEI N° 4.376, DE

1993, DO PODER EXECUTIVO, QUE "REGULA
A FALÊNCIA, A CONCORDATA PREVENTIVA E

A RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE
EXERCEM ATIVIDADE ECONÔMICA REGIDA

PELAS LEIS COMERCIAIS,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Bloco (PSB, PCdoB)

CJementino Coelho (PPS) 1 vaga

Bloco (PL, PST, PMN, P5D, P5l)

Paulo José Gouvêa De Velasco

Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7060

Proposição: PL 4.376/93 Autor: Poder Executivo
Presidente: Chico da Princesa (PSDB)
10 Vice-Presidente:
20 Vice-Presidente: Waldomiro Fioravante (PT)
3° Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PPB)
Relator: Osvaldo Biolchi (PMDB)

Rubens Bueno

PPS

Pedro Eugênio



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 151, DE 1995,
QUE "ALTERA A REDAÇÃO DO INCISO 11 DO
ART. 37 DO PARÁGRAFO]o DO ART. 144 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL", E APENSADA
(SEGURANÇA PÚBLICA)

Proposição: PEC 151/95 Autor: Gonzaga Patriota e Outros
Presidente: Aldir Cabral (PFL)
1°Vice-Presidente: Uno Rossi (PSDB)
2° Vice-Presidente: Marcos Rolim (PT)
3° Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator: Alberto Fraga (PMDB)
Titulares Suplentes

PFL

Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone.: 318-6874

Suplentes

Agnelo Queiroz

Regis Cavalcante

Átila Lins
Gervásio Silva

IIdefonço Cordeiro
José Mendonça Bezerra

Pauderney Avelino
Pedro Irujo

Pedro Pedrossian

Paulo José Gouvêa

PFL

PPS

PMOB

Bloco (PSB, pedoB)

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Ayrton Xerêz (Licenciado)

Cabo Júlio

Gonzaga Patriota

Aracely de Paula
Deusdeth Pantoja
Gerson Gabrielli
José Rocha
Kátia Abreu
Moreira Ferreira
Paulo Octávio

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 639, DE 1999,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 5° DO ART. 14
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL" E À PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 4, DE 1999,

QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 5° DO ART. 14
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,

RESTABELECENDO A INELEGIBILIDADE PARA
OS MESMOS CARGOS, NO PERíODO
SUBSEQÜENTE, DO PRESIDENTE DA

REPÚBLICA, DOS GOVERNADORES DE
ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL, DOS

PREFEITOS E DE QUEM HOUVER SUCEDIDO
OU SUBSTITUíDO NOS SEIS MESES

ANTERIORES AO PLEITO", APENSADA
ÀQUELA (INELEGIBILIDADE)

Proposição: PEC 639/99 Autor: José Carlos Aleluia e Outros

Presidente: Deusdeth Pantoja (PFL)
1° Vice-Presidente: Mattos Nascimento (PST)
2° Vice-Presidente: João Paulo (PT)
3° Vice-Presidente: Augusto Franco (PSDB)
Relator: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

Titulares

Jair Bolsonaro
2 vagas

Antonio Feijão
Arnon Bezerra
Badu Picanço

Feu Rosa
Max Rosenmann

Zenaldo Coutinho

Adauto Pereira
Francisco Coelho

Francisco Rodrigues
IIderonço Cordeiro

Reginaldo Germano
Sérgio Barcellos
Vic Pires Franco

Mendes Ribeiro Filho
Synval Guazelli

4 vagas

Carlos Santana
Luiz Eduardo Greenhalgh

Nelson Pellegrino
Wellington Dias

PT

PPB

PSOB

PMOB

Alberto Fraga
Hélio Costa
Jorge Pinheiro
Marcelo Barbieri
Nair Xavier Lobo
1 vaga

Arnaldo Faria de Sá
Edmar Moreira
Pedro Corrêa

Geraldo Magela
José Dirceu
Marcos Rolim
José Geno/no

Uno Rossi
Marcus Vicente
Moroni Torgan (PFL)
Paulo Feijó
Wanderley Martins (PSB)
Zulaiê Cobra

Abelardo Lupion
Aldir Cabral (PSDB)
Gervásio Silva
José Thomaz Nonõ
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Wilson Braga

Luiz Antonio Fleury

PTB

POT

Roberto Jefferson

Jorge Alberto
Mattos Nascimento (PST)
Norberto Teixeira
Paulo Lima
2 vagas

Hermes Parcianello
José fndio

Osvaldo Reis
3 vagas

Eurfpedes Miranda Wanderley Martins



PSOB

Augusto Franco
Dr. Heleno
João Almeida
Jovair Arantes
Silvio Torres
Vicente Arruda

PT

Fernando Ferro
João Paulo
Milton Temer
Wellington Dias

PPB

Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Luiz Fernando

PTB

1 vaga

POT

José Roberto Batochio

Bloco (PSB, PCdoB)

Allonso Camargo
Alberto Goldman

Carlos Batata
Léo Alcântra

Nelson Otoch
Sérgio Carvalho

4 vagas

Dr. Benedito Dias
Roberto Balestra

Vadão Gomes

Josué Bengtson

Fernando Coruja

1° Vice-Presidente: Basflio Villani (PSDB)
2° Vice-Presidente: Teima de Souza (PT)
3° Vice-Presidente:
Relator: Eliseu Resende (PFL)

Titulares

PFL

Affonso Camargo
Aracely de Paula
Eliseu Resende
IIdelonço Cordeiro
José Rocha
Neuton Uma
Oscar Andrade

PMOB

Antônio do Valle
Domiciano Cabral
João Henrique
José Borba
Osmar Serraglio
Pedro Chaves

PSOB

Alberto Goldman
Chico da Princesa
Mário Negromonte
Paulo Feij6
Romeu Queiroz
Silvio Torres

PT

Suplentes

Átila Lins
Francisco Rodrigues

João Ribeiro
Joaquim Francisco

Luis Barbosa
2 vagas

Barbosa Neto
Cezar Schirmer

Darclsio Perondi
Lamarline Posella

Múcio Sá
Ricardo Izar

Alex Canziani
Feu Rosa

Mareio Fortes
Marcus Vicente

Nelson Marchezan
1 vaga

Secretário: Edla Calheiros Bispo
Local: Anexo li, pavimento superior sala 168-A
Telefone: 318-7062 Fax: 318-2140

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Sérgio Novais

Almeida de Jesus (Licenciado)

PPS

1 vaga

José Antonio Almeida

Cabo Júlio

Regis Cavalcante

Carlos Santana João Coser
Pedro Celso Luiz Sérgio
Teima de Souza 2 vagas
Wellington Dias

PPB
Almir Sá Francisco Silva (PST)
Ary Kara Júlio Aedecker
1 vaga Telmo Kirst

PTB

Dullio Pisaneschi 1 vaga

POT
Olímpio Pires 1 vaga

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 129-B
Telefone: 318-8431

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI NO 1.615, DE 1999, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "DISPÕE SOBRE A

CRIAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES, DO DEPARTAMENTO
NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE

TRANSPORTES, REESTRUTURA O SETOR
FEDERAL DE TRANSPORTES,

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
Proposição: PL 1.615/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: João Henrique (PMDB)

Eujácio Simões

Jandira Feghali

Airton Cascavel

Almeida de Jesus (Licenciado)

Bloco (PSB, PCdoB)

1 vaga

PV
1 vaga



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 136, DE 1999,
QUE "DISPÕE SOBRE A CONTRIBUiÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DOS
MILITARES DA UNIÃO E DOS MILITARES DOS

ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL
E DOS TERRITÓRIOS"

PFL

Presidente: Carlos Mosconi (PSDB)
1° Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice·Presidente: Herculano Anghinetti (PPB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)

Titulares

Secretário: Sflvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7061 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 137, DE 1999,
QUE "ESTABELECE LIMITE PARA

REMUNERAÇÃO, SUBsíDIO, PROVENTO OU
PENSÃO, APLlCAvEL AOS TRÊS PODERES

PÚBLICOS E AO MINISTÉRIO PÚBLICO"
Proposição: PEC 137/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
1° Vice-Presidente: Jaime Martins (PFL)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Jonival Lucas Júnior (PMDB)
Relator: Vicente Arruda (P5DB)

Titulares Suplentes

PFL

1 vaga

PPs

Bloco (PSB, pedoB)

José Antonio Almeida

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Almeida de Jesus (Licenciado)

Pedro Eugênio

Jandira Feghali

João Caldas

Suplentes

Cláudio Cajado
Expedito Júnior

Francisco Coelho
Lael Varella
Luiz Durão

Pedro Fernandes
Werner Wanderer

Autor: Poder Executivo

PMOB

Proposição: PEC 136/99

Ariston Andrade
Corauci Sobrinho
José Carlos Aleluia
Luis Barbosa
Mussa Demes
Neuton Lima
Pedro Irujo

Armando Monteiro
Darcfsio Perondi
Jorge Alberto
Nelson Proença
Osmânio Pereira (PSDB)
Osmar Serraglio

psoa
Alexandre Santos
Carlos Mosconi
Inaldo Leitão
Luiz Carlos Hauly
Nelson Otoch
Veda Crusius

PT

Arlindo Chinaglia (Licenciado)
José Pimentel
2 vagas

PPB
Herculano Anghinetti
Nelson Meurer
Pedro Corrêa

PTB

Fernando Gonçalves
José Carlos Elias

POT

Fernando Coruja

Darci Coelho José Carlos Coutinho
Armando Abflío Jaime Martins Luiz Durão
Confúcio Moura José Carlos Aleluia Nice Lobão

Salatiel Carvalho José Thomaz NonO Paulo Braga
3 vagas Kátia Abreu Robson Tuma

Luciano Castro Wilson Braga
Paes Landim 1 vaga

André Benassi
B.Sá PMOB

Fátima Pelaes
Mário Negromonta Cezar Schirmer Freire Júnior

Ronaldo Cezar Coelho Gastão Vieira Marçal Filho
1 vaga Hélio Costa Osvaldo Biolchi

Jorge Alberto Osvaldo Reis
Jorge Wilson Philemon Rodrigues (PL)
Ricardo Izar 1 vaga

Dr. Rosinha
Henrique Fontana

PSOBProfessor Luizinho
1 vaga

Antonio Carlos Pannunzio Alexandre Santos

Edmar Moreira Helenildo Ribeiro Dr. Heleno

Jair Bolsonaro Léo Alcântara Jutahy Júnior

Ricardo Barros Raimundo Gomes de Matos Uno Rossi
Saulo Pedrosa Marcus Vicente
Vicente Arruda Nicias Ribeiro

Antônio Jorge
PTNelson Marquezelli

Geraldo Magela Henrique Fontana
3 vagas José Genorno

1 vaga 2 vagas



Hugo Biel
Ibrahim Abi-Ackel
Jonival Lucas Júnior (PMDB)

PPB

Gerson Peres
Romel Anlzio

Yvonilton Gonçalves (PFL)

Jorge Tadeu Mudalen
Luisinho
Pinheiro Landim
1 vaga

Nair Xavier Lobo
Philemon Rodrigues

2 vagas

PSDB

Walfrido Mares Guia
1 vaga

PTB

Luiz Antonio Fleury
Silas Câmara

Elias Murad
Uno Rossi
Rafael Guerra
Roberto Rocha
Silvio Torres
Zulaiê Cobra

Feu Rosa
Mário Negromonte

Osmânio Pereira
Paulo Kobayashi

Sérgio Barros
1 vaga

POT

Eurlpedes Miranda Fernando Coruja PT

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Almeida de Jesus (Licenciado) Paulo José Gouvêa

Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcos Afonso
Marcos Rolim
Orlando Fantazzini

José Pimentel
Nelson Pellegrino

Wellington Dias
1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB) PPB

Alexandra Cardoso

PPS

DL Evifásio (Licenciado) Ary Kara
Gerson Peres
Luiza Erundina (PSDB)

Edmar Moreira
Jair Bolsonaro

Oliveira Filho (PSDB)

1 vaga 1 vaga PTB

Secretário: Erles Janner Costa Gorini
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, sala 168-A
Telefone: 318-7067 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
EXAMINAR TODAS AS QUESTÕES
RELACIONADAS À VIOLÊNCIA E À

SEGURANÇA PÚBLICA NO PAís, QUE
PODERÁ, MESMO EM MEIO AO ANDAMENTO

DE SEUS TRABALHOS, OFERECER
SUGESTÕES, INDICAÇÕES E ELABORAR

PROPOSiÇÕES DESTINADAS A MINIMIZAR
ESTE GRAVE PROBLEMA QUE AFLIGE A

SOCIEDADE BRASILEIRA
Presidente: Marcondes Gadelha (PFL)
1° Vice-Presidente: Roberto Rocha (PSDB)
2° Vice-Presidente: Orlando Fantazzini (PT)
3° Vice-Presidente:
Relator: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)

Titulares Suplentes

PFL

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-8428 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 294, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 1° DO ART. 54

DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS" 

BATALHÃO SUEZ
Proposição: PEC 294/95 Autor: Sérgio Barcellos e Outros

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSl)

Bloco (PSB, PCdoB)

Dr. Evilásio (Licenciado) Jandira Feghali

Fernando Gonçalves
José Carlos Martinez

Wanderley Martins (PFL)

Ayrton Xerêz (Licenciado)

Paulo José Gouvêa

POT

PPS

Cabo Júlio

Luiz Antonio Fleury
Roberto Jefferson

Neiva Moreira

Emerson Kapaz

Alberto Fraga
Jorge Pinheiro

Abelardo Lupion
Corauci Sobrinho

Gervásio Silva
Mário Assad Júnior

Reginaldo Germano
Werner Wanderer

1 vaga

PMOB

João Carlos Bacellar
José Carlos Fonseca Jr.
José Thomaz Nonõ
Laura Carneiro
Marcondes Gadelha
Moroni Torgan
Robson Tuma

João Colaço
João Magalhães



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI N°

2.763, DE 2000, QUE "DISPÕE SOBRE A
POlÍTICA NACIONAL DE SANEAMENTO, SEUS

INSTRUMENTOS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS"

Autor: Sérgio Novais
e Maria do Carmo Lara

Presidente: Iberê Ferreira (PPB)
1°Vice-Presidente: Sérgio Barcellos (PFL)
2° Vice-Presidente: Carlos Santana (PT)
3° Vice-Presidente: Dino Fernandes (PSDB)
Relator: Jorge Wilson (PMDB)
Titulares

PFL
Francisco Rodrigues
IIdefonço Cordeiro
Laura Carneiro
Rubem Medina
Sérgio Barcellos
Werner Wanderer
1 vaga

PMDB

Suplentes

Deusdeth Pantoja
Francisco Garcia
Gilberto Kassab

Neuton Lima
Paulo Marinho

Ronaldo Caiado
1 vaga

Proposição: PL 2.763/00

Presidente: Rodrigo Maia (PTB)
1° Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMOB)
2° Vice-Presidente: Maria do carmo Lara (PT)
3° Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
Relator: Adolfo Marinho (PSDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFL, PSn

Bloco (PSDB, PTB)
Alceste Almeida
Carlos Dunga (PTB)
Edison Andrino
Jorge Wilson
Marcelo Barbieri
Freire Júnior

PSDB
Dino Fernandes
Dr. Heleno
Helenildo Ribeiro
Rommel Feijó
Sérgio Reis
1 vaga

6 vagas

Antonio Carlos Pannunzio
Bonifácio de Andrada

Saulo Pedrosa
3 vagas

Adolfo Marinho
Antonio Carlos Pannunzio
Custódio Mattos
Julio Semeghini
Márcio Fortes
Paulo Kobayshi
Ricardo Ferraço
Rodrigo Maia

Alex Canziani
Antonio Cambraia
Candinho Mattos

Dino Fernandes (PPB)
Dr. Heleno

João Castelo
Juquinha

Ronaldo Cezar Coelho

Adão Pretto
Carlos Santana
Marcos Afonso
1 vaga

Almir Sá
Iberê Ferreira
Yvonilton Gonçalves (PFL)

Murilo Domingos

PT

PPB

PTB

PDT

4 vagas

João Tota
2 vagas

Nelson Marquezelli

Carlos Alberto Rosado
Gilberto Kassab
José Carlos Aleluia
Luciano Pizzatto
Marcos Cintra
Pedro Fernandes

Benito Gama
Jorge Alberto
José Chaves
Leur Lomanto
Milton Monti
Pinheiro Landim

Cleuber Carneiro
Eliseu Resende

Francisco Garcia
João Mendes

Mário Assad Júnior
Neuton Lima

PMDB

Hermes Parcianello
Jorge Tadeu Mudalen

Marinha Raupp
Mendes Ribeiro Filho

Saratiel Carvalho
1 vaga

PT

Neiva Moreira

Bloco (PSB, pedoB)

Paulo Baltazar

Serafim Venzon

1 vaga

Iara Bernardi
Maria do Carmo lara
Professor Luizinho

Henrique Fontana
Iara Benardi
João Magno

PPB

Bloco (PL, PST, PMN, PSD. PSL)

Eujácio Simões

PPS

Cabo Júlio

Eliseu Moura
Eni Voltolini
Simão Sessim

Alexandre Cardoso
Sérgio Novais

Dr. Benedito Dias
Fetter Júnio

João Pizzolatti

Bloco (PSB. PCdoB)
Inácio Arruda

José Antonio Almeida

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, SI 165-B
Telefone: 318-7066

1 vaga Airton Cascavel
Ivan Paixão
João Sampaio

Ronaldo Vasconcellos

Bloco (POT, PPS)
Olimpio Pires

Pedro Eugênio

Bloco (PL, PSL)
Philemon Rodrigues



Dajalma Paes (PSB)
PHS

1 vaga
Luciano Bivar

Bloco (PL. PSL)

Ronaldo Vasconcellos

Secretário: Marcos Figueira
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7056 Fax: 318-2140

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA
A "ESCLARECER EM QUE CIRCUNSTÂNCIA
OCORREU A MORTE DO EX-PRESIDENTE

JOÃO GOULART, EM 6 DE DEZEMBRO
DE 1976, NA ESTÂNCIA DE SUA

PROPRIEDADE, NA PRovíNCIA DE
CORRIENTES, NA ARGENTINA"

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N° 3.846, DE 2000,
DO PODER EXECUTIVO, QUE

"DISPÕE SOBRE A ORDENAÇÃO DA
AVIAÇÃO CIVIL, CRIA A AGÊNCIA

NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Proposição: PL 3.846/00 Autor: Poder Executivo
Presidente: Nelson Marchezan (PSD8)
1° Vice-Presidente: Paulo Magalhães (PFL)
2° Vice-Presidente: Jair Meneguelli (PT)
3° Vice-Presidente: CLmha Bueno (PPB)
Relator: Leur Lomanto (PMOB)

Bloco (PSDB, PTB)

José de Abreu

Proposição:

PTN

1 vaga

Autor: Miro Teixeira

Alberto Goldman
Anivaldo Vale
Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Eduardo Seabra
Feu Rosa
Nelson Marchezan
Nelson Trad

Alexandre Santos
Antonio Feijão

Fernando Gonçalves
Iris Simões

Léo Alcântara
Luiz Carlos Hauly

Luiz Piauhylino
Márcio Fortes

Bloco (PFL, PST)

Presidente: Reginaldo Germano (PFL)
1° Vice-Presidente: Coriolano Sales (PMDB)
2° Vice-Presidente: Marcos Rolim (PT)
3° Vice-Presidente: Luis Carlos Heinze (PPB)
Relator: Miro Teixeira (PDT)

Titulares

Bloco (PSOB, PTB)

Suplentes

Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7058 Fax: 318-2140

Eliseu Resende
Francisco Rodrigues
Heráclito Fortes
José Mendonça Bezerra
Paulo Magalhães
Robson Tuma

PMDB
Albérico Filho
Eunicio Oliveira
João Henrique
Leur Lomanto
Olavo Calheiros
Wagner Rossi

PT
Jair Meneguelli
Ricardo Berzoini
TeIma de Souza

PPB

Cunha Bueno
Herculano Anghinetti
Iberê Ferreira

Bloco (PSB, PCdoB)

Jandira Feghali
Pedro Valadares

Bloco (PDT, PPS)

Airton Dipp
João Herrmann Neto

Luis Barbosa
Paes Landim

Paulo Gouvêa
Paulo Octávio
Ricardo Fiuza

Vic Pires Franco

José Chaves
José Priante
Marçal Filho

Roland Lavigne
2 vagas

José Genoíno
Orlando Fanlazzini

Paulo Delgado

Augusto Nardes
Pedro Corrêa

Simão Sessim

Gonzaga Patriota
1 vaga

Airton Cascavel
Dr. Hélio

Nelson Marchezan
Vicente Caropreso
Veda Crusius

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Coriolano Sales
Osvaldo Biochi

PFL
Reginaldo Germano
Robson Tuma

PT
Marcos Rolim

PPB

Luis Carlos Heinze

POT

Miro Teixeira

Bloco (PSB, PCdoB)

Pedro Valadares

Bloco (PL. PSL)

De Velasco

Luiz Piauhylino
Marisa Serrano

1 vaga

Jorge Pinheiro
Luiz Bittencourt

Laura Camero
Sérgio Barcellos

Nilmário Miranda

1 vaga

Neiva Moreira

Agnelo Queiroz

Cabo Júlio



COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A
"ESCLARECER EM QUE CIRCUNSTÂNCIA
OCORREU A MORTE DO EX-PRESIDENTE

JUSCELINO KUBITSCHEK, EM 22 DE AGOSTO
DE 1976, EM ACIDENTE RODOVIÁRIO

OCORRIDO NA RODOVIA PRESIDENTE
DUTRA, KM 165, NO MUNiCípIO DE RESENDE"

Autor: Paulo Octávio

Bloco (PSDB, PTB)

João Almeida Alberto Goldman
Lino Rossi Narcio Rodrigues
Saulo Pedrosa

Bloco (PMDB, PST, PTN)
Damião Feliciano Albérico Filho
Pinheiro Landim João Colaço

PFL
Ra·lmundo Santos Benito Gama
ReginaJdo Germano Costa Ferreira

Suplentes

Autor: Gilmar MachadoProposição:

Presidente: Pinheiro Landim (PMDB)'0 Vice.Presidente: Uno Rossi (PSD8)
2° Vice-Presidente: Gilmar Machado (PT)
Relator: Reginaldo Germano (PFL)

Titulares

Suplentes

Proposição

Presidente: Paulo Octávio (PFL)
1° Vice-Presidente: Carlos Mosconi (PSDB)
2° Vice-Presidente: Pedro Celso (PT)
3° Vice·Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator: Osmânio Pereira (PMDB)

Titulares

Bloco (PSDB, PTB)
PT

Carlos Mosconi
Danilo de Castro
Maria Abadia

Inaldo Leitão
João Castelo
Zulaiê Cobra

Gilmar Machado João Grandão

PPB

Bloco (PMOB,PST,PTN)
1 vaga Pastor Amarildo

Hélio Costa
Osmânio Pereira (PSDB)

Jorge Pinheiro
Luiz Biltencourl

POT

Dr. Hélio José Roberto Batochio

PFL

Cleuber Carneiro
Paulo Octávio

Aracely de Paula
Jaime Martins Agnelo Queiroz

Bloco (PSB, PCdoB)

Tânia Soares

PT
PV

Pedro Celso , vaga
Fernando Gabeira Luiz Alberto (PT)

PPB

Edmar Moreira Herculano Anghinetti

Secretária: Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165·8
Telefone: 318·8782 Fax: 318·2140

Secretário(a): Marcos Figueira de Almeida
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-8430 Fax: 318'2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR O PROJETO DE LEI N° 4.842, DE

1998, QUE "DISPÕE SOBRE O ACESSO A
RECURSOS GENÉTICOS E SEUS PRODUTOS

DERIVADOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" E
AOS PROJETOS DE LEI N°S 4579, DE 1998,

4751, DE 1998 E 1953, DE 1999, APESANDOS.

Olimpio Pires

Agnelo Queiroz

Regis Cavalcante

POT
Wanderley Martins

Bloco (PSB, PCdoB)
1 vaga

PPS
Ayrton Xerêz (Licenciado)

Proposição: PL n° 4.842/98 Autor: SENADO FEDERAL

Fátima Pelaes
Fernando Gonçalves

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A
"ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DAS OITO

AUDIÊNCIAS PREPARATÓRIAS DA
I CONFERÊNCIA MUNDIAL DE COMBATE AO
RACISMO, XENOFOBIA E INTOLERÂNCIAS

CORRELATAS, A REALIZAR-SE EM
AGOSTO DE 2001, NA ÁFRICA DO SUL"

Presidente: Zezé Perrella (PFL)
1° Vice-Presidente: Pedro Novais (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Ricarte de Freitas (PSDB)
Titulares

Bloco (PSOB, PTB)
B.Sá
Carlos Batata

Suplentes



Paulo José Gouvea Pastor Valdeci Paiva

Vanessa Grazziottin 1 vaga

Bloco (PL, PSL)

Iris Simões
Renildo Leal
Ricarte de Freitas
Saulo Pedrosa
Sebastião Madeira
Xico Graziano

Freire Júnior
Moacir Michelelto
Pedro Novais
Silas Brasileiro
Wilton Santos
2 vagas

Euler Ribeiro
José Thomaz NonO
Luciano Pizzatto
Neuton Uma
Ney Lopes
Zéze Perrella
1 vaga

João Grandão
3 vagas

Dirceu Sperafico
Roberto Balestra
Romel Anizio

Pompeo de Mattos

José Múcio Monteiro (PFL)
Lidia Quinan

Max Mauro
Sérgio Carvalho

2 vagas

Bloco (PMOB,P5T,PTN)

7 vaga(s)

PFL

Eliseu Resende
João Carlos Bacelar

José Carlos Fonseca Jr.
José Múcio Monteiro

Roberto Argenta (PHS)
Sérgio Barcellos

Wilson Braga

PT

Marcos Afonso
Padre Roque

Teima de Souza
1 vaga

PPB

Nelson Meurer
Salomão Cruz

1 vaga

POT

Dr. Hélio

Bloco (PSB, PedoB)

COMISSÃO GRUPO DE TRABALHO

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A
EFETUAR A CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO

COM VISTAS A IDENTIFICAR E REDUZIR,
SE FOR O CASO, O NÚMERO DE lEIS

EM VIGOR, EM FACE DE SUA
MULTIPLICIDADE E REPETiÇÃO

Proposição: Autor: Presidente
Coordenador: Bonifácio de Andrada (PSDB)

PFL

Darci Coelho
Jairo Carneiro
Ney Lopes
Paes Landim
Vilmar Rocha

PMOB

Henrique Eduardo Alves (Licenciado)

psoe

Bonifácio de Andrada
Zenaldo Coutinho

PT

1 vaga

PPB

Ibrahim Abi-Ackel

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

De Velasco

Secretário: Marcos Figueira de Almeida
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo II
Telefone: 318-8430

GRUPO DE TRABALHO PARA ANALISAR
AS PROPOSiÇÕES EM TRAMITAÇÃO

NA CÂMARA DOS DEPUTADOS
QUE DISPÕEM SOBRE IMUNIDADE

PARLAMENTAR E, SE FOR O CASO,
OFERECER SUGESTÕES ALTERNATIVAS

PPS

Emerson Kapaz

PV

Fernando Gabeira

Secretário(a): Cily Montenegro
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-8
Telefone: 318-7056

1 vaga

Marcos Rolim

Proposição:
Coordenador: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)
Titulares

PPB
Ibrahim Abi-Ackel

PFL
Jaime Martins

PSOB
Antonio Carlos Pannunzio
Bonifácio de Andrada

Autor: Presidnete

Suplentes



Suplentes

PMOB

Cezar Schirmer

PT

Jaques Wagner

PTB

Luiz Antonio Fleury

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Almeida

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Bispo Rodrigues

PPS

Regis Cavalcante

PV

Fernando Gabeira

POT

Pompeo de Mattos

Secretário (a): Liliane
Local: Ala C sala T04, Anexo 11
Telefone: 318-7592/318-7596

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A TRATAR
DA TRANSPOSiÇÃO DE ÁGUAS DO RIO SÃO

FRANCISCO E REVITALlZAÇÃO DO SEU
CURSO, BEM COMO APRESENTAR
PROPOSTAS AO ORÇAMENTO QUE

VIABILlZEM ESTAS AÇÕES
Presidente: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
1° Vice-Presidente: João Caldas (PL)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Mário Negromonte (PSDB)
Relator: Marcondes Gadelha (PFL)

Titulares
Albérico Filho (PMDB)
Almeida De Jesus (Licenciado) (PL)
AntOnio Jorge (PTB)
Ariston Andrade (PFL)
Armando Abllio (PMDB)
Aroldo Cedraz (PFL) (Licenciado)
Augusto Franco (PSDB)
Avenzoar Arruda (PT)
B. Sá (PSOB)
Carlos Alberto Rosado (PFL)
Carlos Dunga (PMDB)
Cesar Bandeira (PFL)
Ciro Nogueira (PFL)
Clementino Coelho (PPS)
Cleonâncio Fonseca (PPB)
Cleuber Carneiro (PFL)
Coriolano Sales (PMDB)

Damião Feliciano (PMDB)
Darci Coelho (Licenciado) (PFL)
Djalma Paes (PSB)
Edmar Moreira (PPB)
Eduardo Jorge (Licenciado) (PT)
Félix Mendonça (PTB)
Fernando Ferro (PT)
Fernando Gabeira (PV)
Gonzaga Patriota (PSB)
Haroldo Lima (PCdoB)
Henrique Eduardo Alves (PMOB) (Licenciado)
Herculano Anghinetti (PPB)
Iberê Ferreira (PPB)
Inácio Arruda (PCdoB)
João Caldas (PL)
João Leão (PSDB)
João Mendes (PMDB)
Joel de Hollanda (PFL)
Jorge Alberto (PMDB)
Jorge Khoury (PFL)
José Unhares (PPB)
José Pimentel (PT)
José Rocha (PFL)
José Thomaz Nonõ (PFL)
Laire Rosado (PMOB)
Lavoisier Maia (PFL)
Luiz Dantas (PST)
Manoel Salviano (PSDB)
Marcondes Gadelha (PFL)
Marcos de Jesus
Maria Abadia (PSDB) (Licenciada)
Maria do Carmo Lara (PT)
Mário Negromonte (PSDB)
Milton Andrade (PFL)
Múcio Sá (PMOB)
Neiva Moreira (PDT)
Nelson Marquezelli (PTB)
Nilo Coelho (PSDB)
Osvaldo Coelho (PFL)
Osvaldo Reis (PMDB)
Paes Landim (PFL)
Paulo Braga (PFL)
Paulo Magalhães (PFL)
Pedro Corrêa (PPB)
Pedro Eugênio (PPS)
Philemon Rodrigues (PL)
Pinheiro Landim (PMDB)
Rafael Guerra (PSDB)
Raimundo Gomes de Matos (PSDB)
Regis Cavalcante (PPS)
Ricardo Rique (PSDB)
Robério Araújo (PL)
Roberto Pessoa (PFL)
Roberto Rocha (PSDB)
Ronaldo Vasconcellos (S. Par!.)
Saulo Pedrosa (PSDB)
Sérgio Guerra (PSDB)
Sérgio Novais (PSB)
Silas Câmara (PTB)
Teima de Souza (PT)
Ursicino Queiroz (PFL)
Waldir Pires (PT)
Wellington Dias (PT)
Wilson Braga (PFL)
4 vagas

Secretária: Maria de Fátima Moreira
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B

Telefone: 318-7060



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBlICAÇÚES

TíTULOS PUBLICADOS - 2001

ESTATUTO DA CIDADE; GUIA PARA
IMPLEMENTACÃO PELOS MUNIClplOS E

CIDADÃOS

ISBN: 85-7365·168·7

R$15,40

POUT/CAS AGR{COLAS E AGRÁRIAS

ISBN: 85·1365·170·9

R$ 5,50

SEMINÁRIO Ações De CIDADANIA

:[R~

ISBN: 85-7365-177~

R$ 5,50

SEMINARIO DO LIXO ACIDADANIA;
CATADDRES DE MATERIAL RECICLAvEl E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

R$ 3,30

BALANÇO SOCIAL

ISBtJ: 85-1365·175·)(

R$ 3,30

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL (1988) (17. ed.)

: ~;iF~"" ",C, ":. 'j

I', cOIii~'ófii;lÍiçAo,,' ,i,'
",' 191!8 ,;",. l

I _ ..•.'"/ '_0,' .•~. o: •• ';".~ ....

R$ 5,00

Locais do vonda: Mídia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara d03 Deputado3. Telefones: (061) 316-6477/7271.
Informações: Coordenaçílo de Publicações. Telefone: (061) 318·6664. E·mail: publicacoes.cedi@camara.gov.br
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TíTULOS PUBLICADOS - 2001
___ •__""..\<.ol • ..........__...I_.....-.__~._~oIOl.Lm~_ __...._..._.~_....·_.__._ ___.........

~.

ISBN: 85·7365·180-6

R$1,10

MAJORAÇÃO DAS TARIFAS PORTUÂRIAS

ISBN: 85-7365-173-3

R$ 3,30

i '..~, ..._--,_......~_..- ..--'
ISBN: 85-7365·146-2

R$ 41,80
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ISB1~: 85·7365-151-2

MANDATO EM NOTíciA, O ; A DIVULGAÇÃO
OFICIAL DAS ATIVIDADES DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS

. l·-:l P.'~'~. -::::;~
()t':.al;os ;JOIO, ()

SéCl/(o XXI
I "_.
~

DESAl"IOS PAnA O SÉCULO X)U; COLETÂNEA
DE TEXTOS DA 1" CONFERÊNCIA NACIONAL DE

EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
..~.----_.,. ..... - ."

.. ~L.

FISCALIZAÇÃO DO FUNOEF : CARTILHA

ISBN: 85·7365-171·7

R$ 2,20

RELATÓRIO FINAL ...COMISSÃO EXTERNA...
MORTE 00 EX-PRESIDENTE JUSCELINO

KUBITSCHEK

ISBN: 85-7365-167-9

R$ 2,20

Locais de venda: Mldla Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-64nI7271.
Informações: Coordenaçao de Publicações. Telefone: (061) 318-6864. E-mail: publicacoes.cedi@camara.gov.br
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TíTULOS PUBUCADOS - 2001

LDB : DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇA0
NACIONAL (2. od.)

ISBN: 85-7365·154-7

R$ 2,20

POUTICAS PÚBLICAS E AÇOES AFIRMATIVAS
PARA A POPULAÇÃO AFRODESCENDENTE

ISBN: 65·7365·169-5

R$ 2,20

TURISMO EM DEBATE: CICLO DE
CONFERENCIA.S

ISBN: 85-7365-156-3

R$ 7,70

COMISSÃO PERMANENTE DE LEGISLAÇAo
PARTlCIPATIVA

Distribuição gratuita

IV CARAVANA NACIONAL DE DIREITOS
HUMANOS ...0 SISTEMA FEBEM E A

PRODUÇÃO DO MAL

ISBN: 85-7365-159-8

R$ 4,40

OUVIDORIA PARLAMENTAR: UMA PORTA
ABERTA PARA A CIDADANIA

,,,,•.... _. '''1'

Esgotado

Locais de venda: Mfdia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-6477f7271.
Informações: Coordenaçíio de Publicações. Telefone: (061) 318-6864. E-maU: publicacoes.cedi@camara.gov.br
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TíTULOS PUBLICADOS - 2001

SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO
CONSUMIDOR: AVALlAÇÁO E PERSPECTIVAS

~'i~~~Jt"\'~"'I:'l.t":i':no,4'~~
f~trJ.&bÍ('~:

f:~',iM;:t.·,_,.•".""~.;ji:..~!J.<;,,,; .•..L

ISBN: 85-7365-163-6

R$4,40

CONSTITUiÇÕES DOS PAíSES DO MERCOSUL:
1996·2000: TEXTOS CONSTITUCIONAIS:

ARGENTINA, BOlÍVIA, BRASil, CHilE,
PARAGUAI E URUGUAIr--..·..·_··_···_· ..__.. .-.-_.~.,

,",f~ ,....."..._.... .-...
.'.

~

!::s::~
C{).Nif't'-:.'l-:nl~1:{}:ZSnôt;
p:A,Ha':f.: nl) MilF.(~tr.·rH··L!

:::;;;,a;a:afà,..= =-==
i9%- :<íb.»

,,'Utr, 1I.\.t.n",. "'J'J.
'.l, l;.l;~":'.fal .. :J'l,,'JHI

1- ••• __ -

R$ 16,50

8RAZll CflAMBER OF DEPUTIES :
DOCUMENTATION AND INFORMATlON CENTER

Distribuição gratuita

PERFIL PARLAMENTAR TANCREDO NEVES
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------_.-_.
ISBN: 85-7365-121-0

R$ 22,00

ESTATUTO DA CRIANÇA E 00 ADOLESCENTE
(3. ed.)

ISBN', 65-7365-155-5

R$ 3,30

SOF1WARE LIVRE: A LIBERDADE CHEGOU

ISBN: 85-7365-165-2

R$ 2,20

Locais de venda: Mldia Uvraria, Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-6477fl271.
Infonnações: Coordenação de PublicaÇÕes. Telefone: (061) 318-6864. E-mail: publicacoes.cedi@camara.gov.br
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TíTULOS PUBLICADOS - 2001
~__b, • ~_""_·."'-:·I&' _

QUESTÃO INOiGENA: HOMENAGEM AO DIA DO
INDIO

ISBN: 85-7365·161·X

R$ 2.20

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2000: BRASIL 500
ANOS: DESCUBRA OS DIREITOS HUMANOS

ISBN: 85-7365·152'()

R$ 7,70

CRISE NO SETOR DA BORRACHA, A

;:j~~~~~
ISBN: 85.7365-144-X

R$ 3,30

POLICIA E OS DIREITOS HUMANOS, A (2. ed.)

", t"uLÍ.~v ... :, _.1':0
,-~ f,': ,f n)", Hft·. t.:\ ?\C: o;,; ,

L .._._. __.....
ISBN: 85-7365-166'()

R$ 3,30

CONFERENCIA NACIONAL DE DIREITOS
HUMANOS, V : BRASIL 500 ANOS: DESCUBRA

OS DIREITOS HUMANOS
r- - ··.c·..,.....· ..... ,."-" .. ,..,,, ..
! ., l1'J .

...". "' ..",·...r,....~ -...~.. ~ ...

',,1

ISBN: 85-7365·157-1

R$ 8,80

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA DE PROTEÇÃO E
DEFESA DO CONSUMIDOR (2. ed.)

<~.(.,.

ISBN: 85·7365-153·9

R$ 7,70

Locais de venda: Mfdia LIvraria. Ed. Principal e Anexo IV da Có'lmara dos Deputados. Telefones: (061) 318·647717271.
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6864. E·mail: publicaoo8s.cedl@camara.gov.br
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TíTULOS PUBLICADOS - 2001
~__,_. ~,........_. , ~ .......~.n,.e_... t'ltn

JUROS BANCARIOS

ISBN: 85-7365-150-4

R$4,40

COLAPSO ENERGÉTICO NO BRASIL E
ALTERNATIVAS FUTURAS

ISBN: 85·7365·141-5

R$4,40

CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2001 "VIDA
SIM, DROGAS, NÃO'" : SESSÃO SOLENE

HOME.NAGEM AOS ATLETAS PARAOLlMPICOS
DO BRASIL

f-·M __..-.~, _._ ..,_..,

,,-~_ ..

ISBN: 85-7365-147-4

R$1,10

UlB E LEI DO FUNDEF

R$ 2,20

LUl;<Ij:; til: vt:l,LI<l: MILlla Livraria. E(j. Prtnclpal e Anexo IV da C3mara dos Deputados. Telefones: \V01) 31lS-04HI7U1.
Informaçiles: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6864. E-mail: publicacoes.cedi@camara.gov.br
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