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CÂMARA DOS DEPUTADOS

-----------SUMÁRIO-----------

1 - ATA DA 593 SESSÃO DA CÃMARA
DOS DEPUTADOS, SOLENE, MATUTINA, DA
43 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA
51 3 LEGISLATURA, EM 9 DE ABRIL DE 2002

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

são anterior
11I - Leitura do expediente

MENSAGEM

N° 203/02 - Do Poder Executivo, submetendo
à deliberação dos membros do Congresso Nacional
o texto do Projeto de Lei que "Cria os Cargos em
Comissão que especifica e dá outras providências"
(PL n° 6.495/02 na Câmara dos Deputados). 14740

OFicIOS

N° 87/02 - Do Senhor Senador Ramez Te
bet, Presidente do Senado Federal, dando ciên
cia da tramitação do Projeto de Resolução n°
3/95-CN, com vistas à instalação do Conselho de
Comunicação Social. 14742

W 144/02 - Do Senhor Deputado Geddel
Vieira Lima, Líder do PMDB, comunicando o des
ligamento do Deputado Ricardo Izar da Comis
são Especial destinada a proferir parecer sobre o
Projeto de Lei n° 203/91.. 14742

N° 145/02 - Do Senhor Deputado Geddel
Vieira Lima, Líder do PMDB, comunicando o desli
gamento do Deputado Ricardo Izar da Comissão
Especial destinada a proferir parecer sobre a Pro-
posta de Emenda Constitucional n° 281-A/00. 14742

N° 146/02 - Do Senhor Deputado Geddel
Vieira Lima, Líder do PMDB, comunicando o desli
gamento do Deputado Ricardo Izar da Comissão
Especial destinada a proferir parecer sobre a Pro-
posta de Emenda Constitucional nO 137/99............. 14742

N° 147/02 - Do Senhor Deputado Geddel
Vieira Lima, Líder do PMDB, comunicando o des
ligamento do Deputado Múcio Sá do Grupo de
Trabalho destinado a tratar da transposição das
águas do rio São Francisco e da revitalização de
seu curso, bem como apresentar propostas ao
orçamento que viabilizem ações. 14743

W 148/02 - Do Senhor Deputado Geddel
Vieira Lima, Líder do PMDB, comunicando o des-

ligamento do Deputado Múcio Sá da Comissão
Especial destinada a proferir parecer sobre a
Proposta de Emenda Constitucional n° 254-A/00.. 14743

N° 152/02 - Do Senhor Deputado Geddel
Vieira Lima, Líder do PMDB, comunicando o des
ligamento do Deputado Wagner Rossi da Comis-
são de Educação, Cultura e Desporto. 14743

N° 153/02 - Do Senhor Deputado Geddel
Vieira Lima, Líder do PMDB, comunicando a inte
gração do Deputado Laire Rosado à Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço Público.. 14743

N° 26/02 - Do Senhor Deputado João Pau
lo, Líder do PT, solicitando o desligamento do De
putado Jorge Bittar da Comissão de Legislação
Participativa. 14743

W 98/02 - Do Senhor Deputado João Pau
lo, Líder do PT, indicando o Deputado Fernando
Gabeira como integrante da Comissão de Rela
ções Exteriores e de Defesa Nacional, em substi-
tuição ao Deputado Aloizio Mercadante. 14743

W 100/02 - Do Senhor Deputado João Pa
ulo, Líder do PT, solicitando o desligamento do
Deputado Jaques Wagner da Comissão de Eco-
nomia, Indústria e Comércio. 14744

N° 102/02 - Do Senhor Deputado João Pau
lo, Líder do PT, solicitando o desligamento do De
putado Fernando Gabeira da Comissão de Defesa
do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias. 14744

N° 18/02 - Do Senhor Deputado João Her
mann Neto, Líder do Bloco PDT/PPS, solicitando
o desligamento do Deputado Ricardo Ferraço da
Comissão de Agricultura e Política Rural... 14744

N° 88/02 - Do Senhor Deputado Valde
mar Costa Neto, Líder do Bloco PLlPSL, indi
cando o Deputado Jaques Wagner para a com
posição da Comissão de Relações Exteriores e
de Defesa Nacional. 14744

N° 36/02 - Do Senhor Deputado Haroldo
Lima, Líder do Bloco PSB/PCdoB, indicando o
Deputado Ricardo Ferraço para a composição da
Comissão de Economia, Indústria e Comércio. ..... 14744

N° 50/02 - Do Senhor Deputado Nelson
Meurer, Presidente da Comissão de Agricultura e



14710 Quarta-lCira lO DL\RlO DA C:\M.\RA DOS lWPIJT.\DOS Abril de 2002

Política Rural, comunicando a apreciação do Pro- Justiça e de Redação, encaminhando o Projeto
jeto de Lei n° 2.800/00 pelo referido Órgão. ..... 14744 de Decreto Legislativo n° 1.246/01, apreciado

N0 114/02 _ Do Senhor Deputado Nelso n pelo referido Órgão........................................ 14746

Meurer, Presidente da Comissão de Agricultura e N° 271/02 - Do Senhor Deputado Ney Lo-
Política Rural, comunicando a apreciação do Pro- pes, Presidente da Comissão de Constituição e
jeto de Lei n° 4.515-N01 pelo referido Órgão. 14745 Justiça e de Redação, encaminhando o Projeto

N0 257/02 - Do Senhor Deputado Ney Lo- de Decreto Legislativo n° 1.247/01, apreciado
pes, Presidente da Comissão de Constituição e pelo referido Órgão. 14747

Justiça e de Redação, encaminhando o Projeto W 272/02 - Do Senhor Deputado Ney Lo-
de Decreto Legislativo nO 1.180/01, apreciado pes, Presidente da Comissão de Constituição e
pelo referido Órgão. 14745 Justiça e de Redação, encaminhando o Projeto

N0 258/02 - Do Senhor Deputado Ney Lo- de Decreto Legislativo n° 1.248/01, apreciado
pes, Presidente da Comissão de Constituição e pelo referido Órgão. 14747

Justiça e de Redação, encaminhando o Projeto N° 273/02 - Do Senhor Deputado Ney Lo-
de Decreto Legislativo n° 1.183/01, apreciado pes, Presidente da Comissão de Constituição e
pelo referido Órgão. 14745 Justiça e de Redação, encaminhando o Projeto

N0 260/02 _ Do Senhor Deputado Ney Lo- de Decreto Legislativo n° 1.250/01, apreciado
pes, Presidente da Comissão de Constituição e pelo referido Órgão... 14747

Justiça e de Redação, encaminhando o Projeto W 274/02 - Do Senhor Deputado Ney Lo-
de Decreto Legislativo n° 1.187/01, apreciado pes, Presidente da Comissão de Constituição e
pelo referido Órgão....... 14745 Justiça e de Redação, encaminhando o Projeto

W 262/02 - Do Senhor Deputado Ney Lo- de Decreto Legislativo n° 1.254/01, apreciado
pes, Presidente da Comissão de Constituição e pelo referido Órgão........ .. 14747

Justiça e de Redação, encaminhando o Projeto N° 275/02 - Do Senhor Deputado Ney Lo-
de Decreto Legislativo n° 1.204/01, apreciado pes, Presidente da Comissão de Constituição e
pelo referido Órgão. 14745 Justiça e de Redação, encaminhando o Projeto

N° 263/02 - Do Senhor Deputado Ney Lo- de Decreto Legislativo n° 1.258/01, apreciado
pes, Presidente da Comissão de Constituição e pelo referido Órgão.................................... 14747

Justiça e de Redação, encaminhando o Projeto W 278/02 - Do Senhor Deputado Ney Lo-
de Decreto Legislativo nO 1.206/01, apreciado pes, Presidente da Comissão de Constituição e
pelo referido Órgão............... 14746 Justiça e de Redação, encaminhando o Projeto

W 265/02 - Do Senhor Deputado Ney Lo- de Decreto Legislativo n° 1.269/01, apreciado
pes, Presidente da Comissão de Constituição e pelo referido Órgão. 14747

Justiça e de Redação, encaminhando o Projeto N° 279/02 - Do Senhor Deputado Ney Lo-
de Decreto Legislativo n° 1.217/01, apreciado pes, Presidente da Comissão de Constituição e
pelo referido Órgão............................................... 14746 Justiça e de Redação, encaminhando o Projeto

N° 266/02 - Do Senhor Deputado Ney Lo- de Decreto Legislativo n° 1.272/01, apreciado
pes, Presidente da Comissão de Constituição e pelo referido Órgão.. 14748

Justiça e de Redação, encaminhando o Projeto W 280/02 - Do Senhor Deputado Ney Lo-
de Decreto Legislativo n° 1.218/01, apreciado pes, Presidente da Comissão de Constituição e
pelo referido Órgão. 14746 Justiça e de Redação, encaminhando o Projeto

N° 268/02 - Do Senhor Deputado Ney Lo- de Decreto Legislativo n° 1.274/01, apreciado
pes, Presidente da Comissão de Constituição e pelo referido Órgão......... 14748

Justiça e de Redação, encaminhando o Projeto N° 281/02 - Do Senhor Deputado Ney Lo-
de Decreto Legislativo n° 1.230/01, apreciado pes, Presidente da Comissão de Constituição e
pelo referido Órgão.. 14746 Justiça e de Redação, encaminhando o Projeto

N° 269/02 - Do Senhor Deputado Ney Lo- de Decreto Legislativo n° 1.275/01, apreciado
pes, Presidente da Comissão de Constituição e pelo referido Órgão... 14748

Justiça e de Redação, encaminhando o Projeto N° 282/02 - Do Senhor Deputado Ney Lo-
de Decreto Legislativo n° 1.231/01, apreciado pes, Presidente da Comissão de Constituição e
pelo referido Órgão. 14746 Justiça e de Redação, encaminhando o Projeto

W 270/02 - Do Senhor Deputado Ney Lo- de Decreto Legislativo nO 1.278/01, apreciado
pes, Presidente da Comissão de Constituição e pelo referido Órgão...................... 14748
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14750

14750

W 1/02 - Do Senhor Deputado Ben-Hur
Ferreira, comunicando a reassunção de seu
mandato de Deputado Federal. .

N° 23/02 - Do Senhor Deputado José
Melo, comunicando a reassunção de seu manda-
to de Deputado Federal. ..

N° 192/02 - Do Senhor Deputado Josué
Bengtson, solicitando o desapensamento do Proje
to de Lei n° 5.206/01 do Projeto de Lei n° 693/99....

N° 1/02 - Do Senhor Deputado Nilton Baia
no, comunicando a reassunção de seu mandato
de Deputado Federal. ..

W 79/02 - Do Senhor Deputado Aldo Re
belo, Presidente da Comissão de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional, comunicando
a apreciação do Projeto de Lei n° 2.324/00 pelo
referido Órgão .

W 10/02 - Do Senhor Deputado Rodrigo
Maia, Presidente da Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, solicitando a
apensação do Projeto de Lei n° 3.772/00 ao Pro-
jeto de Lei n° 3.814/89 .

N° 5/02 - Do Senhor Deputado Rommel
Feijó, Presidente da Comissão Especial destina
da a proferir parecer sobre a Proposta de Emen
da à Constituição n° 76-Al99 (Recursos da Ciên
cia e Tecnologia), solicitando prorrogação do pra-
zo para a conclusão dos trabalhos .

N° 313/02 - Do Senhor Deputado Ney Lopes,
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, solicitando novo despacho para o Pro-
jeto de Lei n° 2.667/96, do Senado Federal. .

N° 244/02 - Do Senhor Deputado Jaime
Martins, Presidente em exercício da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, encami
nhando o Projeto de Decreto Legislativo n°
1.052/01 pelo referido Órgão............... ........

N° 245/02 - Do Senhor Deputado Ja
im1475e Martins, Presidente em exercício da Co
missão de Constituição e Justiça e de Redação,
encaminhando o Projeto de Decreto Legislativo
n° 1.053/01, apreciado pelo referido Órgão .........

N° 20/02 - Do Senhor Deputado Pinheiro
Landim, Presidente da Comissão de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, solicitando
novo despacho para o Projeto de Lei nO 2.501/92 ....

N° 23/02 - Do Senhor Deputado Salvador
Zimbaldi, Presidente da Comissão de Minas e
Energia, solicitando novo despacho para o Proje-
to de Lei n° 28/99 .

14749

N° 283/02 - Do Senhor Deputado Ney Lo- de Decreto Legislativo n° 1.352/01, apreciado
pes, Presidente da Comissão de Constituição e pelo referido Órgão .
Justiça e de Redação, encaminhando o Projeto
de Decreto Legislativo n° 1.279/01, apreciado
pelo referido Órgão.............................................. 14748

W 286/02 - Do Senhor Deputado Ney Lo
pes, Presidente da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, encaminhando o Projeto
de Decreto ~egislativo n° 1.286/01, apreciado
pelo referido Orgão. 14748

N° 287/02 - Do Senhor Deputado Ney Lo
pes, Presidente da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, encaminhando o Projeto
de Decreto Legislativo n° 1.287/01, apreciado
pelo referido Órgão............ 14749

N° 288/02 - Do Senhor Deputado Ney Lo
pes, Presidente da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, encaminhando o Projeto
de Decreto Legislativo nO 1.288/01, apreciado
pelo referido Órgão. 14749

N° 290/02 - Do Senhor Deputado Ney Lo
pes, Presidente da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, encaminhando o Projeto
de Decreto ~egislativo n° 1.294/01, apreciado
pelo referido Orgão ..

N° 291/02 - Do Senhor Deputado Ney Lo
pes, Presidente da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, encaminhando o Projeto
de Decreto Legislativo n° 1.295/01, apreciado
pelo referido Órgão.......................................... 14749

N° 292/02 - Do Senhor Deputado Ney Lo
pes, Presidente da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, encaminhando o Projeto
de Decreto Legislativo n° 1.301/01, apreciado
pelo referido Órgão.. 14749

N° 294/02 - Do Senhor Deputado Ney Lo
pes, Presidente da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, encaminhando o Projeto
de Decreto Legislativo n° 1.312/01, apreciado
pelo referido Orgão. . .. 14750

N° 295/02 - Do Senhor Deputado Ney Lo
pes, Presidente da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, encaminhando o Projeto
de Decreto Legislativo n° 1.323/01, apreciado
pelo referido Órgão. 14750

N° 296/02 - Do Senhor Deputado Ney Lo
pes, Presidente da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, encaminhando o Projeto
de Decreto Legislativo n° 1.338/01, apreciado
pelo referido Órgão 14750

W 298/02 - Do Senhor Deputado Ney Lo-
pes, Presidente da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, encaminhando o Projeto
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Projeto de Lei n° 6.315, de 2002 (Do Sr. Feu
Rosa) - Altera dispositivo do novo Código Civil. ...... 14781

Projeto de Lei n° 6.317, de 2002 (Do Sr.
Lincoln Portela) - Proíbe a habilitação de qual
quer aparelho de telefonia sem o devido cadas-
tramento junto à prestadora dos serviços. 14782

Projeto de Lei n° 6.321, de 2002 (Do Sr.
Pompeo de Mattos) - Dispõe sobre o forneci
mento gratuito de medicamentos e insumos des-
tinados ao tratamento e controle da diabetes........ 14783

Projeto de Lei n° 6.324, de 2002 (Do Sr.
João Eduardo Dado) - Dispõe sobre a isenção do
Imposto sobre Produtos Industrializados incidente
sobre veículos adquiridos por fiscais federais, es-
taduais e por oficiais de justiça que especifica. ...... 14784

Projeto de Lei na 6.337, de 2002 (Do Sr.
José Carlos Coutinho) - Dispõe sobre a obrigato
riedade de que os cartões de crédito apresentem
o número da identidade do seu possuidor. 14787

Projeto de Lei n° 6.340, de 2002 (Do Sr.
José Carlos Coutinho) - Modifica a redação do
art. 59 da Consolidação das Leis do Trabalho....... 14788

Projeto de Lei n° 6.342, de 2002 (Do
Sr. Luiz Bittencourt) - Dispões sobre a imposição
de normas para a concessão de alvará de funcio-

14792

14795

14798

14790

14795

14794

namento para estabelecimentos que possuem
equipamentos de bronzeamento artificial...... ....... 14790

Projeto de Lei n° 6.345, de 2002 (Do
Sr.Luiz Ribeiro) - Acrescente Incisos I e 11 ao § 1°
do art. 23 da lei ou Diretrizes e Bases Da
Educação n° 9194/96 .

Projeto de Lei n° 6.350, de 2002 (Do Sr. Til-
den Santiago) - Define aGuarda Compartilhada ...

Projeto de Lei nO 6.355, de 2002 (Do Sr.
José Carlos Coutinho) - Estabelece a jornada de
trabalho dos empregados em estabelecimentos
de serviços de saúde .

Projeto de Lei nO 6.357, de 2002 (Do Sr.
José Carlos Coutinho) - Concede aposentadoria
especial aos 25 anos de serviço para auxiliares
de enfermagem e atendentes de enfermagem......

Projeto de Lei n° 6.359, de 2002 (Do Sr.
José Carlos Coutinho) - Modifica o inciso VII do
art. 5° e acrescenta parágrafo ao art. 6° da Lei na
8.313, de 23 de dezembro de 1991, e dá outras
providências .

Projeto de Lei n° 6.366, de 2002 (Do Sr.
Neuton Lima) - Dispõe sobre a obrigatoriedade
de inscrição na embalagem e na bula dos medi
camentos de advertência da existência de subs-
tância considerada doping no esporte ..

Projeto de Lei nO 6.368, de 2002 (Do Sr.
Waldemir Moka) - Dispõe sobre a obrigatorieda
de de cadastramento dos usuários de telefonia
celular da modalidade pré-paga. 14799

Projeto de Lei na 6.369, de 2002 (Do Sr.
Waldemir Moka) - Determina a obrigatoriedade
de cobertura da cirurgia de vasectomia pelas em-
presas de planos de saúde. ...... ......... 14800

Projeto de Lei na 6371, de 2002 (Do Sr.
Milton Monti) - Acrescenta novo parágrafo ao ar
tigo 20 da Lei na 10219/2001, que Cria o Progra
ma Nacional de Renda Minima vinculada à edu-
cação - Bolsa Escola. 14800

Projeto de Lei n° 6.376, de 2002 (Do Sr.
Paulo Rocha) - Altera o art. 46 do Estatuto da
Criança e do Adolescente. 14802

Projeto de Lei na 6.378, de 2002 (Da Sra.
Nair Xavier Lobo) - Modifica a Lei na 9.610, de
19 de fevereiro de 1998, assegurando direitos
morais aos dubladores de obras audiovisuais....... 14803

Projeto de Lei na 6.380, de 2002 (Do Sr.
João Sampaio) - Estabelece a obrigatoriedade
de as emissoras de radiodifusão identificarem os
autores e os intérpretes de toda música brasileira
veiculada em sua programação musical................ 14804

14757

14776

14757

14758

14759

14758

14759

REQUERIMENTOS

Do Deputado Haroldo Lima, Líder do Bloco
PSB/PCdoB, requerendo o desapensamento do
PL n° 5.607/01 do PL n° 3.294/97 ..

Do Senhor Deputado Moroni Torgan e ou
tros, requerendo a apensação dos Projetos de
Lei que mencionam .

Da Senhora Deputada Luci Choinacki e ou
tros, requerendo a retirada de tramitação do Pro-
jeto de Lei n° 6.208/02 .

Do Senhor Deputado Regis Cavalcanti e
outros, requerendo urgência para a apreciação
do Projeto de Lei n° 4.382-N94 .

PROJETOS DE LEI

Projeto de Lei n° 6251, de 2002 (Do Sr.
Carlos Nader) - Dispõe sobre incentivos fiscais
para doações de refeições destinadas a pes-
soas carentes .

Projeto de Lei n° 6.255, de 2002 (Da Sra.
Celcita Pinheiro) - Modifica a Lei n° 8.666, de 21
de junho de 1993, para incluir o pregão entre as
modalidades nela previstas ..

Projeto de Lei n° 6.260, de 2002 (Do Sr. Aloi
zio Mercadante) - Altera a Lei n° 8.069, de 13 de
julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Cri
ança e do Adolescente, e dá outras providências....
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Projeto de Lei na 6.382, de 2002 (Da Sr"
Teima de Souza) - Institui o Dia Nacional de
Assistência à Dor e Cuidados Paliativos. .. ... ... ... ... 14805

Projeto de Lei na 6.384, de 2002 (Da Sra.
Laura Carneiro) - Acrescenta artigo 232-A e pa
rágrafo único ao artigo 239; modifica os artigos
236, 241, 242 e 243 da Lei n° 8.069/90, de 13 de
julho de 1990, e dá outras providências. 14806

Projeto de Lei n° 6.385, de 2002 (Do Senado
Federal) - PLS n° 416/1999 - Proíbe a fabrica
ção, a importação, a exportação, a manutenção
em estoque, a comercialização e o uso de diclo
rodifeniltricloretano (DDT) e dá outras providên-
cias ,.. , , ,. 14808

Projeto de Lei n° 6.386, de 2002 (Do Senado
Fedral) - PLS n° 233/2001 - Denomina "Aero
porto de Palmas - Brigadeiro Lysias Rodrigues"
o Aeroporto de Palmas, no Estado do Tocan-
tins, "., , ,.. , , " ,............. 14812

Projeto de Lei nO 6.387, de 2002 (Do Senado
Federal) - PLS n° 236/2001 - Altera os arts. 60

,

30, 32 e 87 da Lei na 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, com o objetivo de tornar obrigatório o
início do ensino fundamental aos 6 (seis) anos
de idade ,.,., ,., ,', ,." ,. 14814

Projeto de Lei n° 6.388, de 2002 (Do Senado
Federal) - PLS nO 190/2001 - Aumenta o período
de concessão do salário-maternidade e dá licen-
ça à gestante em caso de parto antecipado , 14818

Projeto de Lei n° 6.389, de 2002 (Do Senado
Federal) - Altera o art. 18 da Lei n° 9.656, de 3
de junho de 1998, que dispõe sobre os planos
e seguros privados de assistência à saúde,
para proibir a exigência de caução por parte de
seus prestadores de serviços contratados e
credenciados ,.. , ,......... 14821

RECURSOS

Recurso n° 207, de 2002 (Do Sr. Agnelo
Queiroz) - Recorre na forma do art, 164, § 2°, do
Regimento Interno, contra a declaração de preju-
dicalidade do Projeto de Lei n° 2.487/2000 ........ ,. 14826

Recurso n° 209, de 2002 (Do Sr. José Lou
renço) - Requer com base no art. 132 do Regi
mento Interno, seja submetido ao Plenário o Pro-
jeto de Lei n° 4.512/1994. ...... ....... . '. ,............. 14828

Recurso nO 213, de 2002 (Do Sr. Geraldo
Magela) - Contra a apreciação conclusiva da
Comissão de Trabalho, de Administração e Ser
viço Público sobre o Projeto de Lei na
1.392/1999 ,.. , ,.,......................... 14834

Recurso n° 216, de 2002 (Do Sr. João Pau-
lo) - Contra declaração de inconstitucionalidade
do Projeto de Decreto Legislativo na 1.626, de

2002, que susta a aplicação do disposto no § 1°
do artigo 4° na Instrução Normativa n° 55, objeto
da Resolução n° 20.993, de 26 de fevereiro de
2002, do Tribunal Superior Eleitoral.... 14838

IV - Homenagem

Transcurso do 4° aniversário de fundação
do jornal Folha de Pernambuco. 14840

PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - Con-
vite ao Diretor Comercial e Industrial da Folha de
Pernambuco, Eduardo Gonçalves de Moraes, e
ao representante do periódico no Distrito Federal,
Aldo Braga, para composição da Mesa Diretora
dos trabalhos. Transcurso do 4° aniversário de
fundação do jornal Folha de Pernambuco. .. '....... 14840

MARCOS DE JESUS (Bloco/PL - PE),
JOEL DE HOLLANDA (PFL - PE), MAURíLIO
FERREIRA LIMA (PMDB - PE) - Transcurso
do 4° aniversário de fundação do jornal Folha
de Pernambuco. .......... ,........................... 14841

PRESIDENTE (Marcos de Jesus) - Agra
decimento ao Presidente Aécio Neves, aos Par
lamentares e convidados presentes. Competên
cia dos funcionários do jornal Folha de Per-
nambuco, '............................. 14847

V - Encerramento
2 - ATA DA 608 SESSÃO DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, DA 48 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA, DA 51 8 LEGISLATURA, EM 9 ABRIL
DE 2002

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

são anterior
11I - Leitura do expediente
IV - Pequeno Expediente

CORIOLANO SALES (PMDB - BA) - Aler
ta sobre o risco, no futuro, de escassez de água
doce no planeta, conforme dados de organismos
internacionais. Distribuição irregular dos recursos
hídricos do País. Necessidade de planejamento
habitacional com adequada infra-estrutura para
minimização dos problemas causados pela seca
no Nordeste. Defesa da priorização do setor de
saneamento básico ,.. ,' .,."., ,... 14854

L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG) 
Aumento da adulteração dos combustíveis à
venda no País. Sugestão à Agência Nacional
do Petróleo para divulgação de lista dos pos
tos de revenda de combustíveis reincidentes
na irregularidade , ,... .. ,' 14854

GUSTAVO FRUET (PMDB - PR) - Risco
de distorções no processo eletivo em face divul
gação irrestrita de pesquisas de intenção de
voto. .. , ,."., ,..... 14855



14864

DR. HELENO (PSDB - RJ) - Realização,
pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normatiza
ção e Qualidade Industrial, do Encontro Interna
cional de Metrologia e Qualidade, no Rio de Ja
neiro, Estado do Rio de Janeiro. Elogio ao Presi
dente do INMETRO, Armando Mariante, pela cri-
ação do Projeto Petrópolis-tecnópolis ..14858

EZIDIO PINHEIRO (Bloco/PSB - RS) 
Expectativa de renegociação das dívidas dos pe
quenos produtores rurais. Necessidade de provi
dências das autoridades governamentais acerca
da situação dos agricultores familiares atingidos
pela seca no Estado do Rio Grande do Sul. .........
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SOCORRO GOMES (Bloco/PCdoB - PA) EDINHO BEZ (PMDB - SC) - Excelência
- Resultado da pesquisa "Violência nas Esco- do Programa Passe Livre, de iniciativa do Minis-
las", realizada pela Organização das Nações tério dos Transportes, destinado a portadores de
Unidas para a Educação, Ciência e Cultura em deficiência física. 14863
14 Capitais brasileiras. 14856

LEODEGAR TISCOSKI (PPB - SC) 
Estréia do orador na tribuna da Câmara dos De
putados, após atuação à frente da Secretaria dos
Transportes e Obras do Estado de Santa Catari
na. Compromisso de luta em defesa dos interes-
ses do País, especialmente de Santa Catarina..... 14858

MOACIR MICHELETTO (PMDB - PR) 
Excelência do desempenho da Cooperativa
dos Produtores de Suínos e Leite do Oeste do
Paraná - COOPERLAC. 14859

JOÃO RIBEIRO (PFL - TO) - Reassunção
do mandato parlamentar pelo orador. Atuação do
Parlamentar à frente da Secretaria de Articulação
Política do Estado do Tocantins. Excelência da
administração do Governador Siqueira Campos... 14860

ALCESTE ALMEIDA (Bloco/PL - RR) 
Apresentação de projeto de lei sobre a instala
ção de unidades militares em áreas considera-
das indígenas. 14860

MAURO BENEVIDES (PMDB - CE) 
Implantação, pelo Grupo M. Dias Branco S. A.,
do Complexo Industrial do Mucuripe, no Estado
do Ceará. 14861

EURípEDES MIRANDA (Bloco/PDT - RO)
- Visita do orador aos Municípios de Alvorada
d'Oeste, São Miguel do Guaporé e Seringueiras,
no Estado de Rondônia. Reunião do Diretório
Municipal do Partido Democrático Trabalhista de
Cacoal para discussão de assuntos de interesse
do Município. Anúncio da realização de audiência
pública pela Comissão de Trabalho, de Adminis
traçào e Serviço Público para discussào da medi
da provisória sobre extinção da Fundação Nacio-
nal de Saúde - FUNASA 14862

ROBERTO BALESTRA (PPB - GO. Pela
ordem) - Questionamento à Presidência sobre a
liberação de recursos de emendas apresentadas
ao Orçamento Geral da União de 2002. 14863

PRESIDENTE (Lincoln Portela) - Apresen-
tação ao Presidente Aécio Neves da questão le-
vantada pelo Deputado Roberto Balestra 14863

LUCIANO ZICA (PT - SP) - Contrariedade
à anunciada expansão da oferta emergencial de
energia elétrica, com ônus para os usuários.
Conveniência de rejeição da Medida Provisória
n° 14, de 2001 , a respeito do tema....... 14864

NILSON MOURÃO (PT - AC) - Redução
de investimentos na área social do Governo Fer-
nando Henrique Cardoso.... 14865

YEDA CRUSIUS (PSDB - RS. Pela ordem)
- Anúncio de posse de Solange Bentes Jurema
no cargo de Secretária Nacional dos Direitos da
Mulher. Aplausos ao Governo Federal pela cria-
ção do órgào. 14866

WALDIR PIRES (PT - BA) - Regozijo com
a concessão, pelo Tribunal de Justiça do Estado
da Bahia, de habeas-corpus a favor do Verea
dor Emiliano José para sobrestamento de quei
xa-crime e processo criminal impetrados contra
o Parlamentar. .. 14866

AIRTON DIPP (Bloco/PDT - RS) - Apoio
ao Projeto de Lei n° 5.314, de 2001, sobre o
Plano de Cargos e Salários dos servidores do
Judiciário Federal. 14867

PAULO PAIM (PT - RS) - Inconveniência
de alteração de dispositivo da Consolidação das
Leis do Trabalho. .. ........ ........ ......... 14867

NILTON CAPIXABA (PTB - RO) - Artigo "A
Nova Transamazônica", do Prefeito Nicias Ribei
ro, do Município de Altamira, Estado do Pará, pu
blicado no jornal O Liberal. Necessidade de alo
cação de recursos orçamentários para conserva-
ção da BR-364............. 14869

FIORAVANTE (PT, RS) - Inverdades acer
ca da situação brasileira divulgadas na propa
ganda governamental. Expectativa de definição
de novos rumos do País após as eleições de ou-
tubro de 2002. .. 14870

MARÇAL FILHO (PMDB - MS) - Participa
ção na solenidade de posse da diretoria da Coo
perativa União do Assentamento Fortuna/COUAF
de Rio Brilhante, no Estado de Mato Grosso do
Sul. Apresentação, pelo orador, de emendas or-
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14881

14883

14881

14881

JOÃO GRANDÃO (PT - MS. Pela ordem) 
Empenho dos Vereadores de Nova Andradina,
Mato Grosso do Sul, pelo rápido processo de as
sentamento de seiscentas famílias de trabalha
dores rurais sem terra nos Municípios de Nova
Andradina e Batayporã, no Estado... 14890

WILSON SANTOS (PSDB - MT. Pela or
dem) - Conveniência de aprovação, pela Casa,
do projeto de lei, de autoria do orador, sobre in
clusão da disciplina Música Popular Brasileira no
currículo da educação básica.. 14891

SIMÃO SESSIM (PPB - RJ. Pela ordem) 
Saudação à nova Governadora do Estado do Rio
de Janeiro, Benedita da Silva. .... 14892

ADÃO PRETTO (PT, RS - Pela ordem) 
Aprovação, pela Assembléia Legislativa do Esta
do do Rio Grande do Sul, do projeto de lei do Go
vernador Olívio Dutra concessivo de anistia de
dívidas do setor agrícola. 14893

PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela or-
dem) - Solicitação à Presidência de informações
sobre a realização da Ordem do Dia. ... 14894

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Resposta
ao Deputado Professor Luizinho................... 14894

NELSON MARQUEZELU (PTB - SP) 
Realizações do Prefeito Oswaldo Ribeiro Junque
ira Neto, do Município de Orlândia, Estado de
São Paulo.................................... .. ..

JORGE KHOURY (PFL - BA) - Manifesta
ção de pesar pelo falecimento do ex-Secretário de
Saúde do Estado da Bahia, José Maria de Maga-
lhães Neto, e do ex-Senador Josaphat Marinho..

V - Grande Expediente

JOSÉ UNHARES (PPB - CE) - Considera
ções acerca dos atuais cenários nacional e inter-
nacional. Reflexão sobre as eleições de 2002. .. ..

LUIZ SÉRGIO (PT - RJ) - Crise no merca
do de trabalho nacional. Protesto contra a flexibi
lização da Consolidação das Leis do Trabalho.
Má distribuição de renda no País. Excessivos lu
cros obtidos pelo setor financeiro. Inexistência de
investimentos governamentais no setor de sane
amento básico. Alta incidência de hanseníase no
País. Conveniência de implementação da coleta
seletiva de lixo nos Municípios brasileiros. Solici
tação à Casa de rejeição da Medida Provisória n°
14, de 2001, sobre expansão da oferta de ener-
gia elétrica emergencial....................................... 14887

14873

14873

14871

PAULO MAGALHÃES (PFL - BA) - Críticas
à política de preços de combustíveis vigente no
País.... 14874

CARLOS MOSCONI (PSDB - MG) - Re
púdio à absolvição, pela Justiça do Estado de
Pernambuco, dos supostos responsáveis pela
morte de pacientes submetidos ao tratamento de
hemodiálise em hospital do Município de Carua
ruo Protesto contra descredenciamento e exclu
são de profissionais de saúde do Serviço Nacio
nal de Transplante, em Poços de Caldas, no
Estado de Minas Gerais. 14875

LAIRE ROSADO (PMDB - RN) - Realiza
ção do 3° Encontro Nacional das Frentes Parla
mentares do Cooperativismo, em Natal, Estado
do Rio Grande do Norte. 14876

MAX ROSENMANN (PMDB - PR) - Parci
alidade na cobrança da Contribuição Sindical Ru
ral. Necessária adoção de critérios claros de co
brança e transparência na aplicação dos recur
sos arrecadados. Urgente votação de projeto de
lei sobre alteração da base de cálculo para o pa-
gamento do referido tributo...................... 14876

JOÃO TOTA (PPB - AC) - Doação, pela
União, da área urbana do Município de Mâncio
Lima, no Estado do Acre. 14877

SÉRGIO BARCELLOS (PFL - AP) - Reali-
zações do Partido da Frente Liberal no Governo
do Estado do Amapá. .. 14878

PAUDERNEY AVEUNO (PFL - AM) 
Aspectos positivos da economia brasileira.
Expansão da economia regional no País. Capaci-
dade empreendedora da indústria nacional. .. ....... 14880

LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO) - Ma
nifestação de pesar pelo falecimento da Sra. Teo-
domira Alves Rosa, no Estado de Goiás. 14881

PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ) - Importãncia
dos recursos provenientes de royalties para o
desenvolvimento socioeconômico dos Municípios
da região norte do Estado do Rio de janeiro. Re
miniscência do posicionamento do orador, favorá
vel à quebra do monopólio estatal do petróleo ......

EXPEDITO JÚNIOR (PSDB - RO) - Apoio
ao Projeto de Lei n° 236, de 2001, do Senado
Federal, sobre redução da idade para acesso de
crianças ao ensino fundamental ..

PAULO DELGADO (PT - MG) - Indigna
ção com abusos sexuais praticados pelo pediatra
Eugênio Chipkevitch contra crianças e adoles
centes em São Paulo, no Estado de São Paulo ....

çamentárias em benefício da municipalidade. So- JOÃO HERRMANN NETO (Bloco/PPS -
licitação aos órgãos competentes de medidas em SP) - Realização de eleições presidenciais no
prol dos agricultores sul-mato-grossenses. 14870 Timor-Leste. Presença da diplomacia brasileira

na consolidação democrática timorense ..



14907

14907

14908

14907

14909

14912

14909

14911

14912

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aprovação
do requerimento com votos contrários de parti-
dos indicados no painel eletrônico .

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Satisfação
com a expressiva presença de Parlamentares no
plenário. Propósito da Presidência de inserção de
medidas provisórias na pauta da sessão da pró
xima quinta-feira. Encerramento da Ordem do
Dia .

Apresentação de proposições: ALCESTE
ALMEIDA, SOCORRO GOMES, FERNANDO
FERRO, ARMANDO ABíLlO, RICARDO
FERRAÇO, FEU ROSA, MIRIAM REID, JOÃO
HERRMANN NETO E OUTROS, CARLlTO
MERSS, LUIZ ALBERTO, ROBERTO PESSOA,
PAULO MOURÃO, JAIME MARTINS, LUIZ
RIBEIRO, JOSÉ CARLOS COTINHO, CHICO
SARDELLI, JOSÉ CARLOS COUTINHO .

JOÃO MAGNO (PT - MG. Pela ordem) 
Repúdio à Medida Provisória n° 14, de 2001, so
bre expansão da oferta de energia elétrica emer-
gencial. .

MIRIAM REID (Bloco/PSB - RJ. Pela or
dem) - Apresentação de projeto de lei sobre alte
ração da Lei de Execução Penal para ampliação
do número de presos trabalhadores em obras e
serviços públicos. .. ..

FEU ROSA (PSDB - ES. Pela ordem) 
Anúncio de apresentação do Projeto de Lei n°
6.497, de 2002, sobre definição de 26 de janeiro
de 1500 como a data do Descobrimento do Brasil.

VII- Comunicações Parlamentares
LUIZ ANTONIO FLEURY (PTB - SP) - So

licitação ao Governo Federal de edição de medi
da provisória para validação dos documentos de
identificação civil no País ..

CLAUDIO CAJADO (PFL - BA) - Reação
às denúncias do Deputado Nelson Pellegrino de

GILMAR MACHADO (PT - MG. Pela or
dem) - Apresentação de requerimento de infor
mações ao Conselho Nacional de Educação so
bre os critérios adotados para permissão de fun-
cionamento de cursos superiores ..

WELLlNGTON DIAS (PT - PI. Pela ordem)
- Preocupação com possibilidade de mudança
nas regras de eleição do Conselho Deliberativo e
da Diretoria Executiva da Caixa de Previdência
dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI.
Solicitação ao Ministro dos Transportes, João
Henrique, de providências acerca da situação
das rodovias federais no Estado do Piauí. ......

14902

14902

14903

14903

14903

14904

14903

14903

14906

14906
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JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Pela ordem) - Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
Necessidade de esclarecimento à opinião públi- do ARNALDO MADEIRA (PSDB - SP). 14906
ca, pela Presidência, sobre o real motivo da
não-realização de votações pela Casa.................. 14894

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Acolhimen-
to da sugestão do Deputado José Genoino. ......... 14894

VI- Ordem do Dia

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Discussão,
em turno único, da Medida Provisória n° 14, de
2001, que dispõe sobre a expansão da oferta de
energia emergencial e dá outras providências. ..... 14902

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Requeri-
mento para retirada da medida provisória de pa-
uta ..

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado JOÃO PAULO (PT - SP).

ALOIZIO MERCADANTE (PT, SP - Pela
ordem) - Anúncio de apresentação de requeri
mento à Presidência para abono de faltas do ora
dor. Pedido de orientação acerta das atividades
das Comissões, tendo em vista o horário de iní-
cio da Ordem do Dia ..

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Resposta
ao Deputado Aloizio Mercadante. Determinação
aos Presidentes das Comissões para imediato
encerramento das atividades .

ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP. Pela
ordem) - Indagação à Presidência sobre a deci
são acerca de questão de ordem apresentada
pelo orador em sessão anterior .

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Resposta
ao Deputado Arnaldo Faria de Sá .

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ
(PTB - SP) .

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados JOSÉ
ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB MA),
FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT - SC),
ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP), ODELMO
LEÃO (PPB - MG), PROFESSOR LUIZINHO (PT
- SP), WAGNER ROSSI (PMDB - SP), JUTAHY
JUNIOR (PSDB, BA), INOCÊNCIO OLIVEIRA
(PFL - PE), ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB 
SP), L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG) ..

INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pela
ordem) - Solicitação aos integrantes da ban
cada do PFL de presença em plenário para o
registro dos votos ..

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados JOSÉ
ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB - MA), EBER
SILVA (PST - RJ) ..
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envolvimento do orador em fraudes nas eleições da à Constituição n° 237-A, de 2000, de autoria
municipais de Dias D'Ávila, Estado da Bahia. do Deputado Paulo Mourão. 14921

Encaminhamento, ao Superintendente da Polícia BEN-HUR FERREIRA (PT _ MS) - Retor-
Federal, de pedido de abertura de inquérito polici- no do orador à Câmara dos Deputados. Realiza-
ai para apuração de responsabilidades. Excelên- ções do Governo Zeca do PT, do Estado de Mato
cia da qualidade do ensino público do Município.... 14913 Grosso do Sul. Conveniência de união dos parti-

CABO JÚLIO (PST - MG. Como Líder) - dos de Oposição na disputa eleitoral para a Pre-
Prisão de integrante de quadrilha especializada sidência da República....... 14921

em roubo de cargas, em Belo Horizonte, Estado FERNANDO FERRO (PT - PE) - Conve-
de Minas Gerais. Pedido de apuração, pela Polí- niência de rejeição da Medida Provisória n° 14,
cia Federal, de denúncia sobre plano de seqües- de 2001, sobre expansão da oferta de energia
tro de familiares do orador. .. 14915 elétrica emergencial. . 14922

CARLlTO MERSS (PT - SC. Pela ordem) 
Editorial do jornal A Notícia, de Joinville, Estado
de Santa Catarina, sobre fracasso do setor de
saneamento básico do País. 14916

LUIZ ALBERTO (PT - BA. Pela ordem) 
Denúncias de irregularidades nas obras de re
forma do Aeroporto Internacional de Salvador,
Estado da Bahia. Defesa de aprovação do Proje
to de Lei n° 6.106, de 2002, sobre restabeleci
mento da denominação original do aeroporto.
Posse das Governadoras Dalva Figueiredo e
Benedita da Silva, dos Estados do Amapá e do
Rio de Janeiro, respectivamente. 14917

MIRIAM REID (Bloco/PSB - RJ) - Realiza
ções do ex-Governador Anthony Garotinho na
administração do Estado do Rio de Janeiro. ......... 14918

DR. EVILÁSIO (Bloco/PSB - SP. Pela or
dem) - Excelência do trabalho desenvolvido pela
Associação Reciclázaro, de São Paulo, Estado
de São Paulo. Desempenho do Pe. José Carlos
de Freitas Espínola à frente da instituição.... ..... 14918

HAROLDO LIMA (Bloco/PCdoB - BA) 
Expectativa quanto ao resultado de ações diretas
de inconstitucionalidade ajuizadas junto ao Supre
mo Tribunal Federal para sustação de decisão do
Tribunal Superior Eleitoral acerca das coligações
partidárias. Caos no processo eleitoral brasileiro.
Manobras políticas destinadas ao favorecimento do
candidato do Governo Federal à disputa presiden-
cial. Insegurança do sistema eletrônico de votação.. 14919

MAURO BENEVIDES (PMDB - CE) 
Expectativa quanto à decisão do Supremo Tribu
nal Federal sobre ação direta de inconstituciona
lidade contra a resolução do Tribunal Superior
Eleitoral acerca da verticalização das coligações
partidárias nas eleições de 2002. Acolhimento,
pelo Senado Federal, de projeto de decreto legis-
lativo sobre suspensão da decisão do TSE........... 14920

PRESIDENTE (Regis Cavalcante) - Ato da
Presidência sobre criação de Comissão Especial
para elaboração de parecer à Proposta de Emen-

L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL, MG) - Gra-
vidade do quadro de desigualdade social no País.... 14923

ALEX CANZIANI (PSDB, PR - Pela ordem)
- Elogio à Caixa Econômica Federal e à Associa
ção dos Notários e Registradores do Brasil pela as
sinatura de convênio para agilização e baratea-
mento da contratação de financiamento imobiliário.. 14924

RONALDO CEZAR COELHO (PSDB - RJ -
Pela ordem) - Posse do neurocirurgião Paulo Nie-
meyer Filho na Academia Nacional de Medicina. .... 14924

RUBENS BUENO (Bloco/PPS - PR) 
Conveniência de rejeição da Medida Provisória
n° 33, de 2002, sobre criação da Agência Federal
de Prevenção e Controle de Doenças. 14924

REGIS CAVALCANTE (Bloco/PPS - AL) 
Despropósito da decisão do Tribunal Superior Ele
itoral de verticalização das coligações partidárias
nas eleições do corrente ano. Urgente julgamento,
pelo Supremo Tribunal Federal, das ações diretas
de inconstitucionalidade argüidas pelos partidos
políticos a respeito do veredicto do órgão. ..... 14925

INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB, CE - Pela
ordem) - Documento intitulado "História da Ques
tão Palestina", de autoria do Prof. Hanna Yousef
Emile Safieh, Secretário-Geral da Confederação
Palestina para a América Latina e o Caribe. .. 14925

ENI VOLTOLlNI (PPB - SC) - Pesquisa do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística so
bre nível de saneamento básico nos Municípios
brasileiros. Deficiência do setor no Brasil. Urgen
te discussão, pela Casa, de soluções para pro-
blemas ligados ao saneamento. .... ........ ....... .. ...... 14936

RICARDO IZAR (PTB, SP - Pela ordem) 
Criação, pela Frente Parlamentar da Habitação e
do Desenvolvimento Urbano, da Câmara dos De
putados, de serviço de utilidade pública destina-
do à aquisição de casa própria.......................... 14937

GERMANO RIGOTTO (PMDB - RS. Pela
ordem) - Realização de audiência pública pela
Comissão de Finanças e Tributação em conjunto
com a Comissão de Economia, Indústria e Co-



14947

14946

b) Nomeação: Antônio Soares Lopes, Cláu
dia Santos Coletti, Edit Pinto da Silva, Juarez Bo
aventura Barbosa, Luiz Carlos dos Santos, Maria
das Graças Gomes, Norberto Gualdi de Oliveira,
Roseli Rodrigues Cruz, Sarah Maria Coelho de
Souza, Terezinha Aparecida, Geraldo Andrade
Leite, Zenilda Oliveira Pacheco. 15011

c) Designação por acesso: Ana Márcia de
Andrade Petriz 15016

4 - REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÃO
nOs 4.110, 4.121, 4.135, 4.165, 4.168, 4.173,
4.180,4.181,4.183,4.184,4.186 a 4.188,4.190,
4.192, 4.193, 4.195, 4.196, 4.198, 4.200, 4.203 a
4.217, de 2002, com pareceres e despachos........ 15017

COMISSÕES

PRESIDENTE (DI'. Hélio) - Registro do
transcurso do 125°, do 1730 e do 53° aniversári
os de fundação, respectivamente, dos Municípi-
os de Mogi-Guaçu, Amparo e Arthur Nogueira,
Estado de São Paulo. . .

VIII - Encerramento
2 - ATO DA PRESIDÊNCIA

Decide criar Comissão Especial destinada
a proferir parecer sobre a PEC n° 237-A/00.......... 15008

3 - ATOS DO PRESIDENTE

a) Exoneração: Ana Waleska Sabino Car
valho, Felipe Gustavo de Ávila Carreira, Haroldo
Marques Pereira, José Rangel de Araújo Caval
cante, Nedite Linhares Ebrahim, Vanja Suely
Moreno Praciano. 15008

14937

14938

14938

14941

14939

POMPEO DE MATTOS (Bloco/PDT - RS.
Pela ordem) - Anúncio da elaboração, pela Co
missão Mista de Segurança Pública, de proposta
de emenda à Constituição sobre unificação das
Polícias Civil e Militar no Brasil. . .

JOVAIR ARANTES (PSDB - GO Pela or
dem) - Conveniência de lançamento, pelo Gover
no Federal, de programa contra o desperdício de
água potável .
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mércio para debate da implantação do novo Sis- EBER SILVA (PST - RJ) - Recuperação de
tema de Pagamento Brasileiro...... .... .... ..... ..... ..... 14937 trecho da BR-101 no Município de Casemiro de

Abreu, Estado do Rio de Janeiro. Solicitação ao
Ministério dos Transportes de providências para
total recuperação da rodovia no Estado. Conside
rações sobre o artigo "Polícia cumpre ordem do
Governador e evita trocar tiro com bandidos", pu-
blicado no jornal O Dia '" 14945

CARLOS BATATA (PSDB - PE. Pela or
dem) - Homenagem do Partido da Social Demo
cracia Brasileira ao jornal Folha de Pernambuco
pelo transcurso do quarto aniversário de funda-
~ 1~~

JOSÉ CARLOS COUTINHO (Bloco/PFL 
RJ. Pela ordem) - Elogio ao Deputado Eber Silva
pelo pronunciamento referente ao descaso polici
ai com relação a traficantes armados com fuzis
em entrada de morro no Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro. Críticas ao relatório elaborado
pelo Escritório de Comércio da Casa Branca
(USTR), dos Estados Unidos da América, sobre
barreiras alfandegárias e outras restrições impos-
tas no comércio internacional em prejuizo dos
produtos norte-americanos '" .

IÉDIO ROSA (PFL - RJ - Pela ordem) 
Posse de novos membros da Defensoria Pública
do Estado do Rio de Janeiro .

PAULO MOURÃO (PSDB - TO) - Apresen
tação de requerimento de informações aos Minis
térios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e
da Justiça acerca de proposta apresentada pela
organização não-governamental Focus a produ
tores de soja brasileiros. Críticas ao protecionis
mo dos países desenvolvidos, especialmente dos
Estados Unidos da América, aos setores agrícola
e siderúrgico. Excelência do programa de gover
no do pré-candidato do PSDB à Presidência da
República, José Serra . .

JUQUINHA (Bloco/PL - GO. Pela ordem)
- Redução do déficit habitacional no Estado
de Goiás. Necessidade de ampliação da oferta
de crédito para financiamento de projetos de
habitação popular. . .

LUIZ RIBEIRO (PSDB - RJ. Pela ordem) 
Reconhecimento, pelo Programa de Meio Ambi
ente das Nações Unidas, da Associação de Ho
téis Roteiros de Charme e do Hotel Rosa dos
Ventos, de Teresópolis, Estado do Rio de Janei-
ro, como modelos da indústria hoteleira mundial.. 14942

JOÃO SAMPAIO (Bloco/PDT - RJ. Pela or
dem) - Recrudescimento da tuberculose no Brasil,
segundo relatório da Organização Mundial da Saúde. 14942

JAIME MARTINS (PFL - MG. Pela ordem)
- Considerações acerca do artigo "A China, o
Brasil e a cor do gato", de Abram Szajman, publi-
cado no jornal Correio Braziliense. 14943

JOÃO LEÃO (PPB - BA. Pela ordem) 
Urgente alocação, pelo Ministério dos Transpor
tes, de recursos para recuperação da BR-135, no
trecho compreendido entre o Município de Barre
iras, no Estado da Bahia, até a divisa com o
Estado do Piauí. .. 14944

MÁRIO NEGROMONTE (PPB - BA. Pela
ordem) - Manifestação de pesar pelo falecimento
da Vereadora Nelci Teixeira de Araújo, do Municí-
pio de Glória, Estado da Bahia. 14944
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5 - ATAS DAS COMISSÕES
a) Comissão Especial destinada a proferir

parecer a PEC n° 306-NOO (Plano Nacional de
Cultura), *1" Reunião (Instalação) em 12-12-01,
2" Reunião (Eleição do Presidente e dos
Vice-Presidentes), em 20-2-02, 3" Reunião, em
13-3-02, e 4" Reunião, em 20-3-02 .

b) Comissão Especial destinada a estudar
as propostas existentes e apresentar projetos le
gislativos que amenizem os efeitos da tributação
cumulativa sobre a economia nacional, usando
como compensação a tributação de importação
(Tributação Cumulativa), 2" Reunião em 5-3-02,
3" Reunião, em 19-3-02, 4" Reunião, em 2-4-02 ...

6 - PARECERES - Projetos de Lei nOs
2.324-8/00, 2.800-NOO, 4.515-8/01, Projetos de
Decreto Legislativo nOs 1.052-N01, 1.053-N01,

15051

15075

1 .180-N01, 1.183-N01, 1.187-N01, 1 .204-N01,
1.206-N01, 1.217-N01, 1.218-N01, 1.230-N01,
1.231-N01, 1.246-N01, 1.247-N01, 1.248-N01,
1.250-A/01, 1.258-A/01, 1.269-A/01, 1.272-A/01,
1.274-A/01, 1.275-N01, 1.278-A/01, 1.279-A/01,
1.286-A/01, 1.287-N01, 1288-A/01, 1.294-A/01,
1.295-A/01, 1.312-N01, 1323-A/01, 1.238-A/01,
e 1 .352-N01 .

7 - DESIGNAÇÕES

a) Comissão de Minas e Energia, em
9-4-02 .

b) Comissão de Trabalho, de Administra-
ção e Serviço Público, em 9-4-02 .

S- MESA
9 - líDERES E VICE-líDERES
10 - DEPUTADOS EM EXERCíCIO
11 - COMISSÕES

15098

15141

15142
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Ata da 598 Sessão, Solene, Matutina,
em 9 de abril de 2002

Presidência dos Srs.: Severino Cavalcanti, 10 Secretário; Marcos de Jesus,
§ 2 0 do artigo 18 do Regimento Interno

I - ABERTURA DA SESSÃO
(Às 10 horas e 26 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. MARCOS DE JESUS, servindo como 2°
Secretário, procede à leitura da ata da sessão antece
dente, a qual é, sem observações, aprovada.

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

O SR..MARCOS DE JESUS., servindo como 1°
Secretário, procede à leitura do seguinte

111- EXPEDIENTE

Do Poder Executivo, nos seguintes termos:

MENSAGEM N° 203

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 61 da Constituição Federal,

submeto à elevada deliberação de Vossas Excelênci
as o texto do projeto de lei que "Cria os Cargos em
Comissão que especifica e dá outras providências".

Brasília, 28 de março de 2002. - Fernando
Henrique Cardoso.

EM nO 37-A/MP.

Brasília, 13 de fevereiro de 2002

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à superior deliberação de Vossa Exce

lência o anexo Projeto de Lei que dispõe sobre a cria
ção de cargos em comissão do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores - DAS, no âmbito do Po
der Executivo Federal.

2. A proposta em tela visa suprir a carência de car
gos em comissão gerenciados por este Ministério, a fim
possibilitar o atendimento das demandas dos órgãos e
entidades da Administração Pública Federal direta, au
tárquica e fundacional, dentre as quais destacam-se:

a) fortalecimento institucional do Ministério de
Minas e Energia para atuar como ente formulador da
política pública do setor energético e catalisador de
negócios e investimentos privados; e

b) projetos de Reestruturação Organizacional
de Ministérios e Entidades Vinculadas, em atuação
no Programa de Gestão Pública Empreendedora da
Secretaria de Gestão, nos quais destacam-se: Minis
tério da Cultura, Ministério do Meio Ambiente e Minis
tério da Justiça, dentre outros.

3. Ressalto que está sendo proposta a criação
de trezentos e quarenta cargos em comissão, assim
distribuídos: seis DAS 6; trinta e oito DAS 5; cento e
quarenta e seis DAS 4; setenta e três DAS 3; sessenta
e seis DAS 2; e onze DAS 1.

4. Quanto ao disposto nos arts. 16 e 17 da Lei
Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, pode ser
considerado plenamente atendido, uma vez que as
despesas relativas aos cargos em comissão em 2002,
da ordem de R$11 milhões, encontram-se prevista no
Projeto de Lei Orçamentária Anual, com recursos alo
cados em funcional específica junto ao Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, sendo absorvi
das pela margem líquida de expansão para despesas
de caráter continuado calculado e demonstrada no
anexo à Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2002.

5. Nos exercícios de 2003 e subseqüentes, a
despesa estimada em R$14,5 milhões representará
um acréscimo de R$3 milhões em relação a 2002,
montante que reduzirá a margem líquida de expansão
para despesas de caráter continuado daqueles exercí
cios, o que se mostra compatível com o aumento de re
ceita decorrente do crescimento real da economia pre
visto, conforme demonstra a série histórica relativa à
ampliação da base de arrecadação nos últimos anos.

6. Saliento, ainda, que a estimativa orçamentá
ria tomou como referência a média dos novos valores
propostos pelo Poder Executivo, para atualizar a re
muneração dos referidos cargos.

7. São essas, Senhor Presidente, as razões pe
las quais espero que o Projeto de Lei em tela, seja
acolhido por Vossa Excelência.

Respeitosamente, - Guilherme Gomes Dias,
Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e
Gestão, Interino.



Cria os Cargos em Comissão que
especifica e dá outras providências.

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1°Ficam criados no âmbito do Poder Execu
tivo Federal, trezentos e quarenta cargos em comis
são do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
- DAS, assim distribuídos: seis DAS 6; trinta e o~o
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PROJETO DE LEI N° 6.495/02 DAS 5; cento e quarenta e seis DAS 4; setenta e três
DAS 3; sessenta e seis DAS 2; e onze DAS 1.

Art. 2° As despesas resultantes da execução

desta lei correrão à conta de dotações constantes do
orçamento da União.

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua pu

blicação.

Brasília,

ANEXO

CARGOS EM COMISSÃO DO GRUPO-DIREÇÃO E
ASSESSORAMENTO SUPERIORES - DAS

CARGO QUANTITATIVO .

DAS 6 6
DASS 38
DAS 4 146
DAS 3 73
DAS 2 66
DAS 1 11

TOTAL 340
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Aviso n° 222 - C Civil.

Brasília, 28 de março de 2002

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

OF/GAB/l/n° 144
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretária Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República rela
tiva ao projeto de lei que "Cria os cargos em Comis
são que especifica e dá outras providencias".

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

Do Sr. Senador Ramez Tebet, Presidente do
Senado Federal, nos seguintes termos:

OF. N° 87/02-CN

Brasília, 2 de abril de 2002

Exmo Sr.
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,

Com referência ao Ofício SGM/P n° 234/02, des
ta data, informo a V. Exa que o Projeto de Resolução n°
3, de 1995, do Congresso Nacional, que "Regulamen
ta a escolha de membros do Conselho da Comunica
ção Social pelo Congresso Nacional", de autoria do
Senador José Eduardo Dutra, a que se refere à relação
entregue pelo Deputado Fernando Ferro;

- Em 1°-6-1995, foi lido e despachado às Me
sas do Senado Federal e da Câmara dos Deputados;

- Em 8-6-1995, foi distribuído ao Senador Júlio
Campos, para relatar;

- Em 12-3-02, foi redistribuído ao Senador Car
los Wilson, para relatar.

Por oportuno, apelo a V. Exa que o referido proje
to tenha tramitação prioritária nessa Casa, para que o
Conselho possa ser instalado.

Ao ensejo, renovo a V. Exa protestos de estima e
distinta consideração. - Senador Ramez Tebet, Pre
sidente do senado Federal.

Dê-se ciência à Comissão de Ciên
cia e Tecnologia, Comunicação e Infor
mática.

Publique-se e, após, arquive-se.
Em 9-4-02. - Aécio Neves, Presi

dente.

Brasília, 3 de abril de 2002

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Ricardo Izar - PTB deixa de integrar, na qualidade de ti
tular, a Comissão Especial destinada a proferir parecer
ao projeto de Lei nO 203, de 1991, que "dispõe sobre o
acondicionamento, coleta, o tratamento, transporte e a
destinação dos, resíduos de serviços de saúde".

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

Defiro. Publique-se.
Em 9-4-02. - Aécio Neves, Presidente.

OF/GAB/I/n° 145

Brasília, 3 de abril de 2002

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Ricardo Izar - PTB deixa de participar, na qualidade
de Titular, da Comissão Especial destinada a proferir
parecer à PEC n° 281-A, de 2000, que "da nova reda
ção ao inciso I § 1° do Art. 73 da Constituição Federal"
(altera critério de nomeação de ministro do TCU).

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

Defiro. Publique-se.
Em 9-4-02. - Aécio Neves, Presidente.

OF/GAB/I/n° 146

Brasília, 3 de abril de 2002

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Ricardo Izar - PTB deixa de participar, na qualidade de
Titular, da Comissão Especial destinada a proferir pare
cer a PEC nO 137, de 1999, que "Estabelece limite para
remuneração, subsídio, provento ou pensão, aplacável
aos Três Poderes Públicos e ao Ministério Público".

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

Defiro. Publique-se.
Em 9-4-02. - Aécio Neves, Presidente.
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Em 9-4-02. - Aécio Neves, Presidente.

Brasília, 3 de abril de 2002

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Múcio Sá - PTB deixa de integrar, na qualidade de Ti
tular, o Grupo de Trabalho destinado a tratar da trans
posição de águas do rio São Francisco e revitalização
do seu curso, bem como apresentar propostas ao or
çamento que viabilizem ações.

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

Defiro. Publique-se.
Em 9-4-02. - Aécio Neves, Presidente.

OF/GAB/N° 148

Brasília, 3 de abril de 2002

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Múcio Sá - PTB deixa de participar, na qualidade de
Suplente, da Comissão Especial destinada a proferir
parecer à Proposta de Emenda à Constituição n°
254-A, de 2002, que "altera o artigo 42 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, prorrogan
do, 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".

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

Defiro. Publique-se.
Em 9-4-02. - Aécio Neves, Presidente.

OF/GAB/I/N° 152

Brasília, 5 de abril de 2002

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Wagner Rossi deixa de integrar, na qualidade de Titu
lar, a Comissão de Educação, Cultura e Desporto.

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

Defiro. Publique-se.

OF/GAB/N° 153

Brasília, 5 de abril de 2002

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Laire Rosado passa a integrar, na qualidade de Su
plente, a Comissão de Trabalho, Administração e Ser
viço Público, em vaga existente.

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

Defiro. Publique-se.
Em 9-4-02. - Aécio Neves, Presidente.

Do Sr. Deputado João Paulo, Líder do PT,
nos seguintes termos:

Ofício n° 26/Plen

Brasília, 4 de abril de 2002

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

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelên

cia a fim de solicitar o desligamento, como titular,
do Deputado Jorge Bittar, PT/RJ, da Comissão de
Legislação Participativa.

Atenciosamente, - João Paulo, Líder do PT.

Defiro. Publique-se.
Em 9-4-02. - Aécio Neves, Presidente.

Partido dos Trabalhadores Gabinete da
Liderança

Oficio n° 98/PT

Brasília, 4 abril de 2002

Excelentíssimo senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência

para indicar o deputado Fernando Gabeira (PT/RJ),
como membro titular na composição da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional, em substitui
ção ao Deputado Aloísio Mercadante (PT/SP), que
passará a atuar como suplente.

Atenciosamente, - Deputado João Paulo,
Líder do PT.
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Defiro. Publique-se.
Em 9-4-02. - Aécio Neves, Presidente.

Partido dos Trabalhadores Gabinete da
Liderança

Oficio n° 100/PT

Brasília, 4 abril de 2002

Excelentíssimo senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência

para solicitar que o deputado Jaques Wagner (PT/BA),
retirado da composição da Comissão de Economia,
Industria e Comercio, como membro titular.

Atenciosamente, - Deputado João Paulo Líder
do PI.

Defiro. Publique-se.
Em 9-4-02. - Aécio Neves, Presidente.

Partido dos Trabalhadores Gabinete da
Liderança

Oficio n° 102/PT

Brasília, 4 abril de 2002

Excelentíssimo senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência

para solicitar que seja o deputado Fernando Gabeira
(PT/RJ), retirado da Composição da Comissão de
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias,
como membro titular.

Atenciosamente, - Deputado João Paulo,
Líder do PT.

Defiro. Publique-se.
Em 9-4-02. - Aécio Neves, Presidente.

Do Senhor Deputado João Herrmann Neto,
Líder do Bloco Parlamentar PDTIPPS, nos se
guintes termos:

OF/BLOCO/W 18/02

Brasília, 3 de abril de 2002

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

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência retirar o nome do

Deputado Ricardo Ferraço - PPS/ES como membro
titular da Comissão de Agricultura e Política Rural.

Atenciosamente, - Deputado João Herrmann
Neto, Líder do Bloco PDT/PPS

Defiro. Publique-se.
Em 9-4-02. - Aécio Neves, Presidente.

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

OF. N° 88/02 - BP

Brasília, 21 de março de 2002

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 Dep. Jaques Wagner (PT/BA) para
a Titularidade da Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.

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

Defiro. Publique-se.
Em 9-4-02. Aécio Neves, Presidente.

OF.36/02

Brasilia, 25 de março de 2002

Excelentíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico, nos termos regimentais, o Deputado Ri

cardo Ferraço, PPS-ES, como titular da Comissaõ de
Economia, Industria e Comercio desta Casa.

Ao ensejo renovo a Vossa Excelencia protestos
de elevada estima. - Deputado Haroldo Lima, Lider
do Bloco PC do B, PSB

Defiro. Publique-se.
Em 9-4-02. Aécio Neves, Presidente.

Do Sr. Deputado Nelson Meurer, Presidente
da Comissão de Agricultura e Política, nos se
guintes termos:

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E POLÍTICA RURAL

Ofício n° 50/2002

Brasília, 13 de março de 2002

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

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 58 do Regi

mento Interno desta Casa, comunico a Vossa Exce
lência a apreciação do Projeto de Lei n° 2.800/00 por
este Órgão Técnico.

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

Respeitosamente, - Deputado Nelson Meurer,
Presidente.

Publique-se.
Em 9-4-02. - Aécio Neves, Presidente.

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E POlíTICA RU RAL

Ofício n° 114/2002

Brasília, 13 de março de 2002

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

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 58 do Regi

mento Interno desta Casa, comunico a Vossa Exce
lência a apreciação do Projeto de Lei n° 4,515-A/01
por este Órgão Técnico.

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

Respeitosamente, - Deputado Nelson Meurer,
Presidente.

Publ ique-se.
Em 9-4-02. Aécio Neves, Presidente.

Do Sr. Deputado Ney Lopes, Presidente da
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
nos seguintes termos:

OF N° 257-P/2002 - CCJR

Brasília, 3 de abril de 2002

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo n° 1.180/01, apreciado por este Órgão
Técnico, em 2 de abril do corrente.

Aproveito o ensejo para retirar a Vossa Excelên
cia protestos de elevada estima e distinta considera
ção. - Deputado Ney Lopes, Presidente.

Publique-se.
Em 9-4-02. Aécio Neves, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
E DE REDAÇÃO

OF. W 258-P/2002-CCJR

Brasília, em 3 de abril de 2002

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo n° 1.183/01, apreciado por este Órgão
Técnico, em 2 de abril do corrente.

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

Publique-se.
Em 9-4-02. Aécio Neves, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
E DE REDAÇÃO

OF. W 260-P/2002 - CCJR

Brasília, em 3 de abril de 2002

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo n° 1.187/01, apreciado por este Órgão
Técnico, em 2 de abril do corrente.

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

Publique-se.
Em 9-4-02. Aécio Neves, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
E DE REDAÇÃO

OF. N° 262-P/2002 - CCJR

Brasília, 3 de abril de 2002.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
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COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
E DE REDAÇÃO

OF. N° 268-P/2002 - CCJR

Brasília, 3 de abril de 2002

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo nO 1.230/01, apreciado por este Órgão
Técnico, em 2 de abril do corrente.

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

Publique-se.
Em 9-4-02. Aécio Neves, Presidente.

OF. 269-P/2002 - CCJR

Brasília, 3 de abril de 2002

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves

Brasília, 3 de abril de 2002

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo n° 1.231/01, apreciado por este Órgão
Técnico, em 2 de abril do corrente.

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

Publique-se.
Em 9-4-02. Aécio Neves, Presidente.

OF. 270-P/2002 - CCJR

DD. Presidente da Câmara dos Deputados Nesta
Nesta Senhor Presidente,

Senhor Presidente, Encaminho a Vossa Excelência, para as provi-
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi- dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto Legislativo n° 1.218/01, apreciado por este Órgão
Legislativo nO 1.204/01, apreciado por este Órgão Técnico em 2 de abril do corrente.
Técnico, em 2 de abril do corrente. Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce-

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce- lência protestos de elevada estima e distinta conside-
lência protestos de elevada estima e distinta conside- ração. - Deputado Ney Lopes, Presidente.
ração. - Deputado Ney Lopes, Presidente Publique-se.

Publique-se. Em 9-4-02. Aécio Neves, Presidente.
Em 9-4-02. Aécio Neves, Presidente.

OF. N° 263-P - CCJR

Brasília, 3 de abril de 2002

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo n° 1.206/01, apreciado por este Órgão
Técnico em 2 de abril do corrente.

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

Publique-se.
Em 9-4-02. Aécio Neves, Presidente.

OF. N° 265-P/2002 - CCJR

Brasília, 3 de abril de 2002

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo n° 1.217/01, apreciado por este Órgão
Técnico em 2 de abril do corrente.

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

Publique-se.
Em 9-4-02. - Aécio Neves, Presidente.

OF. N° 266-P-2002 - CCJR

Brasília, 3 de abril de 2002

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
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OF. N° 274-P/2002 - CCJR

DO. Presidente da Câmara dos Deputados Senhor Presidente,
Nesta Encaminho a Vossa Excelência para as provi-

Senhor Presidente, dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi- Legislativo n° 1.250/01, apreciado por este Órgão

dências regimentais cabíveis, o Projeto de D~creto Técnico em 2 de abril do corrente.
Legislativo n° 1.246/01, apreciado por este Orgão Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce-
Técnico em 2 de abril do corrente. lência protestos de elevada estima e distinta conside-

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce- ração. - Deputado Ney lopes, Presidente.
lência protestos de elevada estima e distinta conside- Publique-se.
ração. - Deputado Ney lopes, Presidente. Em 9-4-02. Aécio Neves, Presidente.

Publique-se.
Em 9-4-02. Aécio Neves, Presidente.

OF. N° 271-P/2002 - CCJR

Brasília, 3 de abril de 2002

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo n° 1.247/01, apreciado por este Órgão
Técnico em 2 de abril do corrente.

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

Publique-se.
Em 9-4-02. Aécio Neves, Presidente.

OF. N° 272-P/2002 - CCJR

Brasília, 3 de abril de 2002

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo n° 1.248/01, apreciado por este Órgão
Técnico em 2 de abril do corrente.

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

Publique-se.
Em 9-4-02. Aécio Neves, Presidente.

OF. W 273-P/2002 - CCJR

Brasília, 3 de abril de 2002

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

Brasília, 3 de abril de 2002

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para providên

cias regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto Legis
lativo n° 1.254/01 , apreciado por este Órgão Técnico
em 2 de abril do corrente. - Deputado Ney lopes,
Presidente.

Publique-se.
Em 9-4-02. Aécio Neves, Presidente.

OF. N° 275-P/2002 - CCJR

Brasília, 3 de abril de 2002

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para providên

cias regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto Legis
lativo n° 1.258/01, apreciado por este Órgão Técnico
em 2 de abril do corrente. - Deputado Ney lopes,
Presidente.

Publique-se.
Em 9-4-02. Aécio Neves, Presidente.

OF. W 278-P/2002 - CCJR

Brasília, 3 de abril de 2002

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo nO 1.269/01, apreciado por este Órgão



OF. N° 282-P/2002 - CCJR

Brasília, 3 de abril de 2002

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo n° 1.278/01, apreciado por este Órgão
Técnico em 2 de abril do corrente.

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

Publique-se.
Em 9-4-02. - Aécio Neves, Presidente.

OF. N° 283-P/2002 - CCJR

Brasília, 3 de abril de 2002

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

Senhor Presidente,

Encaminho a Vossa Excelência, para as provi
dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo n° 1.279/01, apreciado por este Órgão
Técnico em 2 de abril do corrente.

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

Publique-se.
Em 9-4-02. - Aécio Neves, Presidente.

OF. N° 286-P/2002 - CCJR

Brasília, 3 de abril de 2002

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo n° 1.286/01, apreciado por este Órgão
Técnico em 2 de abril do corrente.

Brasília, 3 de abril de 2002

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo n° 1.272/01, apreciado por este Órgão
Técnico em 2 de abril do corrente.

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

Publique-se.
Em 9-4-02.- Aécio Neves, Presidente.

Ot. N° 280-P/2002 - CCJR

Brasília, 3 de abril de 2002

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo n° 1.274/01, apreciado por este Órgão
Técnico em 2 de abril do corrente.

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

Publique-se.
Em 9-4-02.- Aécio Neves, Presidente.

OF. N° 281-P/2002 - CCJR

Brasília, 3 de abril de 2002

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo n° 1.275/01, apreciado por este Órgão
Técnico em 2 de abril do corrente.
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Técnico em 2 de abril do corrente. - Deputado Ney Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce-
Lopes, Presidente. lência protestos de elevada estima e distinta conside-

P bl
· ração. - Deputado Ney Lopes, Presidente.

u Ique-se.
Em 9-4-02. Aécio Neves, Presidente. Publique-se.

Em 9-4-02. Aécio Neves, Presidente.
Ot. N° 279-P/2002 - CCJR
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COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
E DE REDAÇÃO

OF. N° 291-P/2002-CCJR

Brasília, 3 de abril de 2002

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo n° 1.295/01, apreciado por este Órgão
Técnico, em 2 de abril do corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelência
protestos de elevada estima e distinta consideração. 
Deputado Ney Lopes, Presidente.

Publique-se.
Em 9-4-02. - Aécio Neves, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
E DE REDAÇÃO

OF. N° 292-P/2002 - CCJR

Brasília, 3 de abril de 2002

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo nO 1.301/01, apreciado por este Órgão
Técnico, em 2 de abril do corrente.

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo n° 1.287/01, apreciado por este Órgão
Técnico, em 2 de abril do corrente.

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

Publique-se.
Em 9-4-02. - Aécio Neves, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
E DE REDAÇÃO

OF. N° 288-P/2002 - CCJR

Brasília, 3 de abril de 2002

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo n° 1.288/01, apreciado por este Órgão
Técnico, em 2 de abril do corrente.

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

Publique-se.
Em 9-4-02. - Aécio Neves, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
E DE REDAÇÃO

OF. N° 290-P/2002 - CCJR

Brasília, 3 de abril de 2002

A Sua Excelência o Senhor

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce- Deputado Aécio Neves
lência protestos de elevada estima e distinta conside- DD. Presidente da Câmara dos Deputados
ração. - Deputado Ney Lopes, Presidente. Nesta

Publique-se. Senhor Presidente,
Em 9-4-02. - Aécio Neves, Presidente. Encaminho a Vossa Excelência, para as provi-

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
E DE REDAÇÃO Legislativo n° 1.294/01, apreciado por este Órgão

Técnico, em 2 de abril do corrente.
OF. N° 287-P/2002 - CCJR Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce-

Brasília, 3 de abril de 2002 lência protestos de elevada estima e distinta conside-
A Sua Excelência o Senhor ração. - Deputado Ney Lopes, Presidente.

Deputado Aécio Neves Publique-se.
DD. Presidente da Câmara dos Deputados Em 9-4-02. - Aécio Neves, Presidente.
Nesta
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Publique-se.
Em 9-4-02. - Aécio Neves, Presi

dente.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
E DE REDAÇÃO

OF. N° 294-P/2002 - CCJR

Brasília, 3 de abril de 2002

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo n° 1.312/01, apreciado por este Órgão
Técnico, em 2 de abril do corrente.

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

Publique-se.
Em 9-4-02. - Aécio Neves, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
E DE REDAÇÃO

OF. N° 295-P/2002 - CCJR

Brasília, 3 de abril de 2002

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de D~creto

Legislativo n° 1.323/01, apreciado por este Orgão
Técnico, em 2 de abril do corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelência
protestos de elevada estima e distinta consideração. 
Deputado Ney Lopes, Presidente.

Publique-se.
Em 9-4-02. - Aécio Neves, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
E DE REDAÇÃO

OF. N° 296-P/2002 - CCJR

Brasília, 3 de abril de 2002

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo n° 1.338/01, apreciado por este Órgão
Técnico, em 2 de abril do corrente.

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

Publique-se.
Em 9-4-02. - Aécio Neves, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
E DE REDAÇÃO

OF. N° 298-P/2002 - CCJR

Brasília, 3 de abril de 2002

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo n° 1.352/01, apreciado por este Órgão
Técnico, em 2 de abril do corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelência
protestos de elevada estima e distinta consideração. 
Deputado Ney Lopes - Presidente.

Publique-se.
Em 9-4-02. - Aécio Neves, Presidente.

Of. P. nO 313/2002

Brasília, 13 de março de 2002

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

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência, respeitosamente,

seja examinada a possibilidade de revisão do despa
cho inicial aposto ao Projeto de Lei n° 2667/1996, do
Senado Federal, que "estabelece limite para a multa
de mora decorrente do inadimplemento de obrigação
contratual e dá outras providências", no sentido de
ser conferida a esta Comissão a competência para
analisar, também, o mérito da aludida propositura.

Tal solicitação tem por fulcro o artigo 139, 11, alí
nea a, do Regimento Interno, uma vez que a proposi
ção trata de matérias afeitas ao Direito Civil, inserin
do-se, assim, na temática pertinente ao exame de
mérito deste Órgão Técnico, conforme verificado pelo
Relator da matéria, Deputado Paulo Magalhães.
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Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência
meus protestos de elevada estima e consideração. 
Deputado Ney Lopes, Presidente.

Defiro. Revejo o despacho inicial
aposto ao PL n° 2.667/96, para determinar
que a Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação pronuncie-se acerca da matéria
também quanto ao mérito. Oficie-se e, após,
publique-se.

Em 9-4-02. - Aécio Neves, Presidente.

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

OF. N° 244-P/2002 - CCJR

Brasília, 3 de abril de 2002

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo n° 1.052/01, apreciado por este Órgão
Técnico em 2 de abril do corrente.

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

Publique-se.
Em 9-4-02. - Aécio Neves, Presidente.

OF. N° 245-P/2002 - CCJR

Brasília, 3 de abril de 2002

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo n° 1.053/01, apreciado por este Órgão
Técnico em 2 de abril do corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
1ência protestos de elevada estima e distinta conside
ração. - Deputado Jaime Martins, Presidente em
exercício.

Publique-se.
Em 9-4-02. - Aécio Neves, Presidente.

Do Sr. Deputado Pinheiro Landim, Presidente
da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, nos seguintes termos:

OF. TP N° 20/2002

Brasília, 14 de março de 2002

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

Senhor Presidente,
Solicitamos a V. Exa autorizar novo despacho ao

PL n° 2.501/92, do Poder Executivo "que dispõe sobre
a Política Nacional de Energia Nuclear", excluindo
esta Comissão do despacho atual.

Atenciosamente, Pinheiro Landim, Presidente.

Defiro. Revejo o despacho aposto ao
PL n° 2.501/92, para excluir a Comissão de
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
Minorias de manifestar-se sobre a matéria
(audiência), mantendo-se as demais Comis
sões. Oficie-se à Comissão Requerente e,
após, publique-se.

Em 9-4-02. - Aécio Neves, Presidente.

Do Sr. Deputado Salvador Zimbaldi, Presi
dente da Comissão de Minas e Energia, nos se
guintes termos:

Ofício n° 23

Brasília, 21 de março de 2002

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

Senhor Presidente,
Reporto-me ao Projeto de Lei n° 28, de 1999, de

autoria do Deputado Paulo Rocha, que "veda a insta
lação de depósitos, com estrutura metálica, em pos
tos de serviços automotivos e suas correspondentes
tubulações, sem proteção contra a corrosão", ao qual
está apensado o Projeto de Lei n° 1.662, de 1999, de
minha autoria, que "dá responsabilidade pela manu
tenção, conservação e substituição dos tanques de
armazenamento de combustíveis em postos de ven
da, derivados de petróleo e danos civis e ambientais".

Venho, pois, solicitar, nos termos do art. 41, XX, e
141, do Regimento Interno, a revisão do despacho exa
rado por Vossa Excelência à proposição principal, para
que seja incluída a Comissão de Minas e Energia na re
lação de Comissões determinadas a deliberar sobre a
matéria, por entender que o disposto no apensado seja
pertinente ao campo temático deste Órgão Técnico,
conforme o art. 32, X, d, do Regimento Interno.
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Colocando-me à disposição de Vossa Excelên
cia para quaisquer informações adicionais, subscre
vo-me cordialmente. - Deputado Salvador Zimbaldi,
Presidente.

Defiro, em parte, o pedido, conceden
do audiência da Comissão de Minas e Ener
gia para o PL n° 28/99, a qual deverá mani
festar-se, nos termos do art. 140, antes da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação. Oficie-se e, após, publique-se.

Em 9-4-02. - Aécio Neves, Presidente.

Do Sr. Deputado Aldo Rebelo, Presidente
da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional, nos seguintes termos:

Ofício n° CREDN/P-79/02

Brasília, 4 de abril de 2002

Excelentíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados

Referência: Para publicação
Senhor Presidente,

Comunico a V. Exa
, em cumprimento ao dispos

to no art. 58 do Regimento Interno, a apreciação, por
este Órgão Técnico, do Projeto de Lei n° 2.324/00.

Solicito a V. Exa autorizar a publicação do referi
do projeto e do parecer a ele oferecido.

Atenciosamente, - Deputado Aldo Rebelo, Pre
sidente.

Publique-se.
Em 9-4-02. - Aécio Neves, Presidente.

Do Sr. Deputado Rodrigo Maia, Presidente
da Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, nos seguintes termos:

Of. Preso nO 10/2002

Brasília, 19 de março de 2002

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

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

em atendimento a requerimento do Deputado Jovair
Arantes (anexo), solicito a Vossa Excelência que o
Projeto de Lei n° 3.772/00, do Sr. Alceu Collares, que
"altera a redação do art. 453 da Consolidação das
Leis do Trabalho - CLT, a fim de dispor sobre a
não-extinção do contrato de trabalho em virtude de
aposentadoria do empregado", seja apensado ao

Projeto de Lei n° 3.814/89, do Sr. Paulo Paim, que
"dispõe sobre a aposentadoria dos trabalhadores e
dá outras providências".

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente, - Deputado Rodrigo Maia,
Presidente.

COMISSÃO DE TRABALHO,
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

REQUERIMENTO
(Do Sr. Jovair Arantes)

Requer a tramitação conjunta do
Projeto de lei nO 3.772/2000 e Projeto de
lei n° 3.814/89.

Senhor Presidente:

Requeiro a V. Exa
, nos termos do art. 142, caput e

parágrafo único, do Regimento interno, seja oficiado ao
Exmo Sr. Presidente da Câmara dos Deputados a fim de
solicrtar a apensação do Projeto de Lei n° 3.772/2000,
sob minha relatoria, ao Projeto de Lei n° 3.814/89, tam
bém pendente de apreciação neste órgão técnico, tendo
em vista que ambos dispõem sobre os efertos da apo
sentadoria no contrato de trabalho do empregado.

Sala de Sessões, 14 de março de 2002. - Depu
tado Jovair Arantes.

Defiro. Apense-se ao PL n° 3.814/89
o PL n° 3.772/00. Oficie-se e, após, Pu
blique-se.

Em 9-4-02. - Aécio Neves, Presidente.

Do Sr. Deputado Rommel Feijó, Presidente
da Comissão Especial destinada a proferir pare
cer a PEC n° 76-A/99 (Recursos da Ciência e
Tecnologia), nos seguintes termos:

Ofício n° 5/2002-Pres

Brasília, 27 de março de 2002

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

Senhor Presidente,
Na qualidade de Presidente da Comissão Espe

cial destinada a proferir parecer à Proposta de Emen
da à Constituição nO 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, e a vista do interes
se manifesto de se concluir a apreciação da matéria
por este Colegiado, solicito a Vossa Excelência a
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Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência

para comunicar-lhe que estou reassumindo, a partir de
hoje, o exercício do mandato de Deputado Federal.

Em anexo, encaminho a Vossa Excelência cópia
do ato de exoneração do cargo que ocupava no Go
verno de Mato Grosso do Sul.

Atenciosamente, - Ben-Hur Ferreira, Deputa
do Federal- PT -MS.Brasília, 9 de abril de 2002

Defiro, Publique-se.
Em 9-4-02. - Aécio Neves, Presidente.

Do Sr. Deputado Ben-Hur Ferreira, nos se
guintes termos:

Of. 01/02 - GDBF

prorrogação do prazo desta Comissão, por vinte ses- Exmo Sr.
sões, a partir desta data. Deputado Aécio Neves

Antecipando agradecimentos, renovo manifes- Presidente da Câmara dos Deputados
tações de apreço e consideração.

Cordialmente, - Deputado Rommel Feijó,
Presidente.

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

P~OCESSO N Q
: 27/00021412001

CONCORRêNC\A N'" 20

DECRETO "'P- !"II'- :l830/2QU.l. UI:: 4 OI:: ABRi:. VE: 2002.

() (;()V-'~RN.4.DOHDO t:!!t'-ADO DE: MATO GROSSO DO S111.
110 uso d.e SUIUo atnbUlçOc.lIo l~s.

Acolho o Parecer Jurdlco das autos aClmô5 especificada. para conhecer
dos recursos Interpostos pela empresas M. S. OlAONÓ5TlCA L"IDA. REM
INDU&TRJA E COMERCIO LTOA • Blo-RAD L.AI!IORATORlOS BRASIL
L TDA. e 81Tl _u. mérito jutgã.k>s ImprocedenteS. face .0 Princípio da
Vinculação ao Inatn..rnento Convocatórto. disposto no ano 3- da Lei n'" 8.666193.
mantendo d_ forme. a aec1sAo da Com'ssAo de Pennanente UdtaçAo.

R t:: S o L V .t.::

E~OncQ:l •• pc:dJr4o. A ...... c...-. Bim do~ CDl~ de
Scc..eumo de 1:;.....00 de EdUCAÇolo

DI:CaETO-.-N- OIS:l-'/2002~ DE 4 DE Aa&11. DE. 20024

Devolva-as oa .utoa l!I Con-uaaao de L.ICrtação. o GOVI':RNADOR DO ~ADO DE MATU GROSSO DO SUl..
~)usode~.a&t'llbu'çbc::a~

CONVITE NO 021/2002 PROCESSO N° OQ7112002
OBJETO: Pet'funlçAo de poço lubular profundo no 8sa.entarnento rura'

CapA0 Bonito 11 no munlcfpio de 51drolêndla -- MS / SANESUL.
AO..JUDICATARIA· CONSTRUTORA C2 L TOA._ no ...alor total de

R$ !">1709.85.
o GOVl:RNADOR DO ESTADO DE. MATO GROSSO DO St.."'L..

no uso de suas &lnoo).;6eslcgaJs.

o GOVERNADOR 00 ESTADO DE MATO GROSSO DO StJL.
no uso de suas &l'ribuiÇÕCls &egaís.

R~SOLVI!:;
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RESOLVI:.:

ExoDenU"~ • pecüdo. G.raIdo --.e Pe:reAra.
n<> 008 391-011. do cargo em~dc-Soecrd.ano de Ea.do de s.ude

DECRETO"'P- N- 0838/2002. DE 4 DE A..BIL1L DE 2002.
---I

Campo Grande. 27 de março de 2002

Ordenador de De$pesasiFUNSAU

I~... ._.............an:-.o do &ui

RESULTADO DE L1CITAçAO

CONVITE ",. 02012002 PROCESSO N° 007312002
OBJETO: PerlunIçAo de poço tubular profundo no .5sentamenm rural

ConqUiIda no mUnlclpio de Campo Grande - MS I SANESUL.
AD..IUOlCATARIA: 3S CONSTRUTORA E CO~RCIO LTDA.. no vlllO< total

d. R$ 76.956.31

Caxnpo Grande - MS 21 de Março de 2002
GEL. - Gcupo Executivo de UcrtsÇllOe9.

RE5ULTADO DE UCITAÇAo

R ~ S O L V E.:

1--.;'I.ono........ pcd.ido. Mo.c-:Jr K ....... mmnaJ.la .... 071 21 1-6. do c.arwo
dTl comi$do de Secn:t"ano de ~stadoda Produç:Ao

CONVITE N"" 02212002 PROCESSO N Q 007212.002
OBJETO: PerfuraçAo de poço tubular profundo no assentamento rural

C.,.COS no munic::lpio de Bela V.ta - MS I SANESUL
ADJUOIGATARlA: EMPER EMPRESA PERFURADORA LTDA.. no va'or

_ de R$ 55.535,34.

CONVITE N" 02312002 PROCESSO N" 007412002
OBJETO:~ de P090 tubuLar profundo no aaeentarnento rureJ
~F-..r no munIcIplo de Pon.. Para - MS I SANESUL.

AD.ltJDICATARIA: EBS~_i-. de s.o- LIda.• no valor
__ de R$ 75.315,37.

campo Glande - MS. 22 .... Março _ 2002.
ClIEL - O<upo e-:utNo _~

RE$U\.TADO DE UCITAçAo

DI:CnE-TO "'r'" ~ .. U810012002. DE Co I.)E ABRXL DE 2002.

o GOVER.."liADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.
no uso de!' su-s au-ibuiçóes 'cp..i5..,

RESOLVI:;

E.~.• pedido.............,~~ II\MricuIa d"
06092a~S. do cargo Uh OOIni-ao de~ 3IIáobo6o DOA-2,. 4M~
de E8udo de Sadde

DI::CRETO -P- N- 08"'1 '2002 ~ Da ,. DE AA&1L DE 2002.

o GOVERNA.DOR DO~APODE MATO GROSSO DO SVI
DO\IM)4e .....~ ........

.E.SOLV~

RepubIlc:ado pcw 1nc0neç60: ooe n- 5722 - 02IQ.lU'2002

CONVI"TE NO 024nOO2 pROCESSO N" 007512002
08.11="10:~ de poço tubu&al' profundO no~ IUf1Il

e-.coI no munídpto de Bela Veata - MS I SANESUL.
AD.JUDICAT ARIA: AM3 eon.truçOea • Cc:an16n::io Lida.. no vator totat de

RS &8.550.00.

E~ • pecüdo, s.-... ~ de s..aa.. ~
n" 071 :Z15-~. do C&t]I.O em corruu&o d. A........- l.,. J8IIIbokl, DGA-2, lia UDid.lMle de
~oDil"C'loao~

DECRETO -P- N"" 0842.12.002. DI: .. DE. .......1:\. 020 1062.

o GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GIIOSSO DO st.rL.
nouso .....~~

Campo G.ande ~ MS. 02 d. Abril de 2002.
GEL - G<upo Executivo de LJcitaÇOea R~SOLVI::

BOLI!TIM DI!!! PI!SSOAL

·IATOSDO~

DECJI.E"n)-...... N .. 081S/1002. DE /o DE AlSk1.L DE 2002..
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o GOvrRNADOR DO ESTADO DE MATO GJU:tSSU DO SUL.
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do an, ,- lkl Da::l'-do d' 10 19}.óe4de~de 2002
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Senhor Presidente,
Com os meus cordiais cumprimentos, venho

respeitosamente à presença de Vossa Excelência, a
fim de comunicar que desejo reassumir o Mandato
Parlamentar, em virtude da exoneração a pedido do
Cargo de Secretário de Estado de Coordenação do
Interior do Estado do Amazonas, conforme cópia do
Diário Oficial em anexo.

Certo da atenção de Vossa Excelência, aprovei
to do ensejo para transmitir as minhas expressões de
apreço.

Atenciosamente, - José Melo, Deputado Federal.

Brasília, 9 de abril de 2002

Publique-se. Afaste-se o respectivo Nesta
suplente a partir das 11 horas.

Ao Senhor Diretor-Geral.
Em 9-4-02. - Aécio Neves, Presidente.

Ofício n° 023/2002

Do Sr. Deputado José Melo, nos seguintes
termos:

Excelentíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
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Publique-se. Afaste-se o respectivo Assim, como o mérito do Projeto de Lei não foi
suplente. Ao Senhor Diretor-Geral. analisado e nenhum fator que determine sua rejeição

Em 9-4-02. - Aécio Neves, Presidente. foi apresentado pelo Relator ou qualquer membro da

Do Sr. Deputado Josué Bengtson, nos se- Comissão, entendo que outra decisão cabe ao mes-
guintes termos: mo.

Ofício n° 192/2002-JB.

Brasília, 25 de março de 2002

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

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo, venho à presença de Vossa

Excelência para requer o desapensamento do Projeto
de Lei n° 5.206/2001 , que foi apensado ao Projeto de
Lei n° 693/99, pelos motivos e fatos a seguir expostos:

Em 23 de agosto de 2001, foi protocolado na
Secretaria-Geral da Mesa Projeto de Lei n°
5.206/2001, de minha autoria que dispõe sobre a
obrigatoriedade das prestadoras de serviços públicos
telefônicos, de água e energia elétrica de emitirem os
documentos de cobrança em nome dos locatários,
quando solicitado pelo locador. O PL foi distribuído às
Comissões de Indústria e Comércio e de Constituição
e Justiça e de Redação.

Afrontando o art. 142 do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei foi, indevida
mente, apensado ao PL nO 693/99, de autoria do De
putado João Henrique, que versa sobre a extinção da
fiança como garantia contratual, mantendo a possibi
lidade de caução e de seguro de fiança. Ou seja, ver
sa sobre objeto completamente diferente do que dis
põe o PL de minha autoria.

O PL n° 693/99, já na Comissão de Indústria e
Comércio, teve como relator o Deputado Rubem Me
dina, que deu voto contrário ao mesmo e aos apensa
dos. O parecer foi votado naquela Comissão em
13-3-2002, tendo sido o mesmo aprovado. Ou seja,
com a aprovação do parecer do Relator, o Projeto de
minha autoria também foi rejeitado.

Para justificar seu voto, o ilustre Deputado Ru
bem Medina afirma em seu relatório, fls. 4, o seguinte:

"O Projeto de Lei e alguns apensados
partem da falsa premissa. A exigência do fi
ador nos contratos de locação e busca, por
tanto, extinguir esta fiança..."

Nota-se, Senhor Presidente, que o Relator equi
vocou-se ao fazer tal afirmativa e rejeitar o PL n°
5.206/2001 , vez que ele não busca a extinção da fiança.

Portanto, nos termos do art. 142 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, venho requerer o
desapensamento do PL n° 5.206/2001 do PL n°
693/99, para que seja a ele apresentado Parecer Téc
nico ao mérito com a conseqüente votação do Pare
cer pela Comissão de Economia, Indústria e Comér
cio, por entender que sua propositura visa à busca de
direito e justiça.

Na certeza da melhor acolhida e no aguardo
de retorno, antecipo sinceros agradecimentos a par
dos protestos de elevada estima e distinta conside
ração.

Atenciosamente, - Deputado Josué Bengtson,
PTB/PA.

Defiro. Desapense-se o PL n°
5.206/01 do PL n° 693/99. Em conseqüên
cia, determino que o PL n° 5.206/01 seja en
viado às seguintes Comissões, que deverão
apreciá-lo em caráter conclusivo (RICD, art.
24, inciso 11): Comissão de Economia,
Indústria e Comércio, Comissão de Defesa
do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias e
Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação (mérito e art. 54). Oficie-se ao re
querente e, após, publique-se.

Em 9-4-02. - Aécio Neves, Presidente.

Do Sr. Deputado Nilton Baiano, nos seguin
testermos:

Ofício n° 1/GDNB-2002

Brasília, 9 de abril de 2002

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

Senhor Presidente,

Tendo em vista ter sido exonerado, a pedido,
do cargo de Secretário de Saúde do Estado do
Espírito Santo, no dia 5 de abril do corrente, confor
me cópia em anexo do Diário Oficial daquele esta
do, comunico a Vossa Excelência que, nos termos
da Resolução n° 16/00, estou reassumindo a partir
desta data o mandato de Deputado Federal.

Sem mais para o momento, desde já agradeço.
Atenciosamente, - Deputado Nilton Baiano.
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PODER EXECUTIVO

DECRETO ""Sb2-S, de 04.04.2002.

DKCRETO N° 561-5, de 04.04.02.

ColOClr óÍ diSposiçãO da Sccrclana da Casn
Miliur. O~ SUlllCnl.'nICS PM JUSCELlO
CORRÊA SALTAR. RG 77t9-8, C

ADVALTER ANTENOR ALVES. RG 61100-8.
bem como ngrcg;l-Ios ao rcspccll\'O Quadro da
Policia Militar. de acordo com óIS dJsposu;õcs
contidas no 1\1\. 75. ~ 1°. IClrJ "a". da LeI n"
J 1%. de O~1I1 711

OECRETO N." 558-S. de 04.04.02.

EXONERAR. <l pedido. ROBERTO
VALADÃO ALMOKDlCE do cargo
de Secretário de Estado Extraordinário
de Representação Institucional.

DECRETO N." 559-5. de 04.04.02.

CESSAR OS EFElTOS do Decreto N.o
972-S, de 05.09.2001, publicado no
Diário Oficial de 06/09f2001, que
desl~nou LUl,IA ALVES TOLEDO
para responder pela Secretaria de Estado
da Cultura e E~portes.

ALVES TOLEDO do cargo de lhe confercm o An '!I. lIem 111 da (on5I1\\lIç:10
Secrelá.ri<l de Estado do Turismo. ESladunl. o Art. 111. ~ '''. do Occrelo n" 1.5(,').

E/77. c alUda o que consw 110 Processo nU
21272()~'). RESOLVE:
COllccdel. com OOSC no que IDSPÕC o An. 2". ~ I'.
lelrJ "('. e An. HI. ~ r". do Occrelo li" 1.5(,'J·E.
de 2(, 12 77. ahcrado pelos Decretos II"S 7 111(,-10.
dc 27(~ .)~. c 7.j·O·E. de 02 n7~~. iI Medall"l
"Valor PoliCiai Militar" cor de Ouro. aos Mllllares
bladuals' Ccl PM SEBASTIÃO TOME
UATlSTA FREIRE. HG 4l1·III·('. CeI P~I

CARLOS CARVALHO LOUREIIl.O. RG 4l\1'1-:!
Cc! PM ADIR NASCIMENTO. RG 411.lll ....
Cc! PM JOSE ORLANDO VIEIRA DO
NASCIMENTO. RG 4X4J.(1. Cc! PM ANTONIO
CARLOS ROCHA LOUREIRO. RG 4l\95·3,
Cc! PM ROBINSON PEReIRA DE SOUZA. RG
41141-4, CeI PM AILTON ,,"OMAIS. RG *11*2·2.
Cel PM NILO DE OLIVEIRA. RG 4~25·7.

Cap PM ALDENt BERNARDO DE OLIVEIRA.
RG 41('4,1). c..p PM ANTONIO ALOIR
LAMBERTI. RG 4J7(.-.~. Cnp PM JOSE
FAUSTINO ALTOÉ AGRIZZI. RG 4129JI.
Cap PM LUIZ BENTO FAJOU. RG 430&-0.
I" Teu PM JOSE CARLOS SABINO. RG 431)(,·(,.

2· TCIl I'M ANTONIO SEZIN1. RG 42H·l. 2"
Tell PM GIVALDO LUIZ I'ANETO. RG 4132·1.

DECRF.TO N° 560-5, Je 04.04.02. 2" Te" 1'11.1 JOÃO MAJ':IOEL RODRIGUES, RG
.jOlXI·ú. Sublen PM JOAO BATISTA GHIOrrO

Promow.r "p:•.tI-m"...em ",;\ GrJd'!'iç;Jo de \" SCIT VENTURI\, RG .005-(,. Sublcn PM ADILSON
PM. o ex·! SGT pl\t JOSUE LOPES DA FERREIRA VELOSO. RG 4115-0. Subten PM
SILVA. RG 91187-5. n eO'll;]r de 25.02.2002. de LUIZ FERNANDO MI\CHADO. RG 42\l1l-~.
acordo com as dlsposlÇÕes conlldas no Art. 6". Sublcn PM NI V ALDO ANTONIO lJELGE. RU
PamgnJlo UnlCO. do Occrc\o n° 666. de 28.07.64, 432l-1l Sublen PM JOAQUIM CESÁR10 DA
nllcmdo pejo Art. JO do Decreto n° 780. dc silVA'. RG 44111-5. I" Sl;l PM WILSON
0210(>4. C/c o Art. 58. da LeI n" 3.196. AUGUSTO AGUILAR. RG 41111.5. '° 581 PM
de 0\).01.71\ EDSON [)() NASCIMENTO. RG 4405-2. 1° Sgl

PM ADÃO RODRIGUES VIEIRA. RG 4\l{>l\·5.
2· SI;' PM AOILES COSER LACERDA. RG
4204·1.2" Sgl PM RR EDERALDO JOSE DOS
SANTOS. RG .WIO-4. .10 Sgt PM ALTAMIR
ALVES NUNES. HG 41l114-\l. J'" Sgt PM JADYR
BRANDÃO. RG 4-11.1-1 . .10 Sgl PM EDNO JOSÉ
DOS SANTOS. RG 416M·1. 3" Sgl PM
ROBERTO CARVALHO AMORIM. RG *397·11.
1" Sgl PM ANTÔNIO SOARES FILHO. RG
411(,.(, '" Sgl PM AI'rrONIO DE OLIVEIRA.
RG 01261-0. 1" Sgl PM ERNANI GOMES
HESENDE. RG 3'J7(,·X. 1" Sgl PM JOCERINO

C"''''c,/c ".VeJal'", ....'1'" 1',,/já,,1 SEVERINO DA SILV A. RG -11711·\1. 3" Sgl PM
Mifi/II"', ., ./c Ollfll. ELIAS NUNES. P.G 3~1I1-o c .1· SIlI PM

GERALDO BAlmOSA. RG 4')14-.1.
O COVEKNAUOI{ DO ESTAIlO 00
ESI';IUTO SANTO. "u U'O d;,S alnbUlCõcs que Pnlàelo Anc\ucta. CIII Vllóna. 04 dc abril de

EXONERAR. a pedIdo. FRANCISCO
0I01\1AI{ FORZA do cargo de
Diretor Presidente do Inslllulo de

Dcfcs~ Agropeeuana c Florestal do
Espirito Santo IIDAr/. da Secretaria Lic
Estado da Agncultura.

DECRETO N." 554-5, de 04.04.02.

EXONERAR. a pedido. IIILÁR10
ROEPKE do cargo de provimento em
eornlssào de Assessor Especial Nível
111, ReI' QCE-ü I, da Secretaria de
Estado do Governo.

DECRETON:' 552-5, de 04.04.02 •.

DECRETO N." 555-5, de 04.04.02.

EXONERAR. a pedido. MARCELlNO
AYUB FRAGA do cargo de Secretano
de Estado da Agricultura.

OECRETON: 556-5, de 04.04.02.

i:XONLRAR. a pedido. LUZIA

EXONERAR. a pedido. PEDRINHO
RAUL 1I0PPE do cargo de
Subsecretário de Estado do Trabalho c
Ação Social

DECRETON." "53-S, de 04.04.llL

GOVERNADORIA

DO ESTADO ~~ Df.CRF:TO N." -:'S7-S, ,J,. tl1.P'1.02.

ATOS I\SSINAOOS PELO CXJVEl1NAOOR [Xj EXONERAR. J pediJo. NIL TON
Esrl\OO E:!-I 04.04.2002. GO~IF:S OLIVEIRA do cargo de

Sccrelúio de E~lnd() da Saúde/Dire
lar I'ITsldcl1le do IES,I'Ol:C1tETO N" 5S1-s, 04.04.02

NomeJr. de neoroo com o An 12. nem I\. da Lei
Complemcnlar fi" 4(,. de .1104.'14 LUIS
MANOEL NASCIMENTO 8AROOSA. pJr.1
exercer o úrgo de I\ssessor EspeelJI Nivcl \11 
QCEJII. di SeCrcl,H"l dc ES1;100 dl ScgllrJllçJ
PúbhcJ
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Publique-se. Afaste-se o respectivo
suplente. Ao Senhor Diretor-Geral.

Em 9-4-02. - Aécio Neves, Presidente.

Do Sr. Deputado Haroldo Lima, Líder do
Bloco Parlamentar PSB/PC do B, nos seguintes
termos:

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Em 24 de outubro de 2001, por iniciativa conjunta
dos deputados da Bancada do PC do B apresentamos
ao exame desta Casa o Projeto de Lei 5.607, de 2001,
que "determina o valor do salário mínimo e o reajuste dos
benefícios da Previdência Saciar', fixando o esse salário
em R$240,00 a partir de 10 de abril de 2002.

Somente em 5 de dezembro de 2001 o Projeto
recebeu o despacho inicial determinando a sua apen
sação ao Projeto de Lei n° 3.294, de 1997, de autoria
do Deputado Euler Ribeiro. Este Projeto dispõe sobre
a atualização dos benefícios mantidos pela Previdên
cia Social, não objetivando, em nenhuma hipótese, a
fixação do valor do salário mínimo.

Observando a distribuição das demais proposi
ções apresentadas no sentido de fixar o valor do salá
rio mínimo a viger em 2002, verifica-se que nenhuma
delas foi anexada pela Mesa ao Projeto de Lei n°
3.294, de 1997, tampouco anexadas umas às outras,
o que caracteriza, no mínimo, uma incongruência,
além de representar um tratamento discriminatório a
proposições do mesmo teor.

Consultando a tramitação dessas proposições,
constata-se:

1. O PL n° 4.234, de 2001 , do Deputado Welling
ton Dias, apresentado em 13-3-2001 e distribuído às
Comissões pertinentes já no dia 15-3-2001, não foi
anexado a qualquer outra proposição.

2. O PL n° 4.919, de 2001, de autoria do Deputa
do Paulo Paim, apresentado em 26-6-2001, e despa
chado pela Mesa em 29-6-2001, da mesma forma
manteve tramitação singular, sem ser anexado a ne
nhum outro precedente.

3. O PL nO 4.926, de 2001, também de autoria do
Deputado Paim, apresentado em 27-6 do mesmo ano, e
despachado pela Mesa já em 29-6, com tramitação igual
mente única. Este Projeto foi anexado ao PL n° 4.919, de
2001 , do mesmo autor, apenas em 25 de setembro desse
ano, por força de oficio da Comissão de Trabalho, Admi
nistração e Serviço Público solicitando tal apensação.

4. O PL n° 5.136, de 2001 , do Deputado Medei
ros, apresentado em 16-8-2001 e despachado no dia

20 do mesmo mês, sem ter sido determinada qual
quer apensação.

5. O PL nO 5.137, de 2001, do mesmo autor,
apresentado em 16-8-2001 e despachado no dia 20
do mesmo mês, sem apensação.

6. O PL n° 5.238, de 2001, dos Deputados Me
deiros e Paim, apresentado em 29-8-2001 e despa
chado no dia 31 do mesmo mês, sem ter sido determi
nada qualquer apensação.

Reitere-se que todas essas proposições cuidam
do mesmo assunto, ou seja, a fixação do valor do sa
lário mínimo em 2002, diferindo entre si apenas por
pequenas variações do valor proposto.

Diante do exposto, venho requerer a Vossa Exce
lência que determine a desanexação do PL n° 5.607, de
2001, do PL n° 3.294, de 1997, bem como a tramitação
conjunta desse com os projetos de lei enumerados aci
ma, por tratarem de matéria idêntica ou correlata, 1106

termos do disposto no art. 142 do Regimento Interno.

Sala das Sessões, 12 de março de 2002. - Deputado
Haroldo üma, Líder do Bloco PSBlPC do B.

Defiro. Desapense-se o PL n° 5607/01
do PL n° 3294/97. Distribua-se o PL n°
5607/01 à CTASP, CFT(54) e CCJR(54).
Poder conclusivo (art. 24, 11) e rito ordinário.
Oficie-se e, após, publique-se.

Em: 9-4-02. - Aécio Neves, Presidente.

Do Sr. Deputado Moroni Torgan, nos se
guintes termos:

REQUERIMENTO
(Do Sr. Moroni Torgan)

Senhor Presidente:

Requeiro, nos termos regimentais, a apensação
dos seguintes projetos de lei, para votação em regime
de urgência:

PL n° 1769/1996 - Autor: Deputado Max Ro-
senmann;

PL n° 313/1999 - Autor: Deputado Enio Bacci;

PL n° 253/1999 - Autor: Senador Ney Suassuna;
PL nO 302/1999 - Autor: Deputado Enio Bacci;
PL nO 305/1999 - Autor: Deputado Enio Bacci;
PL n° 3176/2000 - Autor: Deputado Marçal Filho;
PL n° 4389/2001 - Autor: Deputado Bispo

Wanderval;
PL n° 5253/2001 - Autor: Deputado Bispo Ro

drigues;
PL nO 5506/2001 - Autor: Deputado Eduardo

Campos;
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Senhor Presidente,
Representando um terço dos membros da

Casa, requeremos a V, Exa , com base nos arts, 153 e
154 do Regimento Interno, urgência para a aprecia
ção do Projeto de Lei n° 4.382-A, de 1994, do Poder
Executivo, que altera o disposto no Decreto-Lei n°
2.288, de 23 de julho de 1986 e na Lei n° 7.862, de 30
de outubro de 1989, para determinar o resgate em di
nheiro do empréstimo compulsório.

Sala das Sessões, 26 de março de 2000. 
Deputado Regis Cavalcante, PPS - AL.

Ofício n° 41/2002

Brasília, 9 de abril de 2002

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. Mozart Vianna de Paiva
Secretário-Geral da Mesa
Nesta

Senhor Secretário-Geral,
Comunico a Vossa Senhoria que o Regimento de

Urgência do Sr. Deputado Regis Cavalcante e Outros,
que "Requer urgência para a apreciação do Projeto de
Lei n° 4,382-A, de 1994", não contém número suficiente
de signatários, constando a referida proposição de:

1 assinatura confirmada,

Atenciosamente, - Cláudia Neves C. de Souza,
Chefe,

- Autor: Deputado Eduardo Deputado Padre Roque - Deputado Waldomiro Fio
ravante (PT - RS) - Deputado Adão Pretto.

Defiro. Publique-se.
Em 9-4-02, - Aécio Neves, Presidente,

Do Sr. Deputado Regis Cavalcanti e outros,
nos seguintes termos:

Requer urgência para a apreciação
do Projeto de Lei n° 4.382-A, de 1994.

REQUERIMENTO

PL n° 5568/2001
Campos;

PL n° 5774/2001 - Autor: Deputado Leur Lo
manto;

PL n° 6139/2002 - Autor: Deputado Luiz Antônio
Fleury Filho;

PL n° 6140/2002 - Autor: Deputado Luiz Antônio
Fleury Filho;

Sala das sessões, 20 de março de 2002. 
Deputado Moroni Torgan.

Defiro parcialmente o pedido, determina
do a apensação dos PLs nOs 302199, 666/99 e
5.568/01, e respectivos apensados, ao PI n°
3.10692, ao qual já se encontra apensado o
PL nO 305/99. Indefiro o pedido quanto aos
PLs nOs 6.139/02, 1.769/96 e 5.253/01 e apen
sado, por não restar evidenciada a conexão
entre as matérias. Julgo prejudicada a solicita
ção de apensação no que diz respeito ao PL
n° 5,506/01, retiro pelo Autor, e PLS n° 253/99,
por ser de autoria do Senado Federal e encon
trar-se ainda em apreciação naquela Casa.
Oficie-se e após, publique-se.

Em 9-4-02. - Aécio Neves, Presidente,

Da Srs Deputada Luci Choinacki e outros,
nos seguintes termos:

Sr. Presidente
Deputado Aécio Neves,
Requeremos, com base princípios regimentais

e constitucionais, a retirada de tramitação do Projeto
de Lei nO 6.208/2000, que torna facultativa a contribui
ção sindical, em virtude de um erro de redação.

Deputado Luci Choinacki (PT - SC) - Deputado
João Grandão - Deputado Nilson Mourão (PT - AC) -
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PROJETO DE LEI N° 6.251, DE 2002
(Do Sr. Carlos Nader)

Por não atender ao disposto no art. Tributação; e de Constituição e Justiça e de
154, inciso 11, arquive-se nos termos do art. Redação (art. 54) -art. 24,11)
102, § 4°, do Regimento Interno. Publi- O Congresso Nacional decreta:
que-se. Art. 1° A Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993,

Em 9-4-02. - Aécio Neves, Presidente. passa a vigorar com as seguintes modificações em
seus dispositivos:

"Art.6° .

Dispõe sobre incentivos fiscais para
doações de refeições destinadas a distri
buição a pessoas carentes.

(Às Comissões de Seguridade Social e
Família, de Finanças e Tributação; e de
Constituição e Justiça e de Redação (art.
54) - art. 24, 11.)

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1° A pessoa jurídica regularmente inscrita

no Programa Alimentação do Trabalhador - PAT po
derá reduzir do Imposto de Renda, até o limite de 5%
(cinco por cento) do imposto devido, as despesas
comprovadamente realizadas com doações de refei
ções a entidades sem fins lucrativos, para distribuição
a pessoas carentes.

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

Art 3° Ficam revogadas as disposições em
contrário.

Justificação

O presente projeto de lei tem por finalidade in
centivar os empresários a promoverem doações de
alimentos preparados em cozinhas industriais, a enti
dade sem fins lucrativos que as distribuam gratuita
mente a pessoas carentes.

Cumpre esclarecer que o valor do incentivo ora
proposto não cobrirá os custos da doação, mas reduzirá
dispêndio das empresas que fizerem doações de alimen
tos a entidades para distribuição a pessoas carentes.

Certo do grande alcance social da presente pro
posição, rogo aos Nobres Pares apoio para aprova
ção da mesma.

Sala das Sessões, 12 de março de 2002. 
Carlos Nader, Deputado Federal- PFURJ.

PROJETO DE LEI W 6.255, DE 2002
(Da Sr" Celcita Pinheiro)

Modifica a Lei nO 8.666, de 21 de ju
nho de 1993, para incluir o pregão entre
as modalidades nela previstas.

(Às Comissões de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público, de Finanças e

XVI- Pregoeiro - servidor qualificado, ocupante
de cargo efetivo, responsável pela realização de licita
ção na modalidade de pregão.

.......................................................(NR)

Art. 21. Os avisos contendo os resumos dos edi
tais das concorrências, das tomadas de preços, dos
concursos, dos leilões e dos pregões, nesta última
modalidade quando o valor estimado para contrata
ção for superior R$80.000,OO (oitenta mil reais), em
bora realizados no local da repartição interessada,
deverão ser publicados com antecedência, no míni
mo, por uma vez:

§ 1° O aviso publicado conterá a indicação do local
em que os interessados poderão ler e obter o tooo inte
grai do edital e todas as informações sobre a licrtação.

§ 2° Os pregões de valor estimado para contra
tação em até R$80.000,00 (oitenta mil reais) serão di
vulgados mediante afixação, em local apropriado, de
cópia do instrumento convocatório

§ 3° O prazo mínimo até o recebimento das pro-
postas ou da realização do evento será:

I - quarenta e cinco dias para:
a) concurso;
b) concorrência, quando o contrato a ser cele

brado contemplar o regime de empreitada integral
ou quando a licitação for do tipo "melhor técnica" ou
"técnica e preço";

II - trinta dias para:
a) concorrência, nos casos não especificados

na alínea b do inciso anterior;
b) tomada de preços, quando a licitação for do

tipo "melhor técnica" ou ''técnica e preço";
111- quinze dias para a tomada de preços, nos ca

sos não especificados na alínea b do inciso anterior, ou
leilão;

IV - cinco dias úteis para convite.
V - oito dias para o pregão
§ 4° Os prazos estabelecidos no parágrafo ante

rior serão contados a partir da última publicação do
edital resumido ou da expedição do convite, ou ainda
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da efetiva disponibilidade do edital ou do convite e
respectivos anexos, prevalecendo a data que ocorrer
mais tarde.

§ 5° Qualquer modificação no edital exige divul
gação pela mesma forma que se deu o texto original,
reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exce
to quando, inquestionavelmente, a alteração não afe
tar a formulação das propostas. (NR)

Art. 22. São modalidades de licitação:
VI- pregão.

§ 6° Pregão é a modalidade de licitação para
aquisição de bens e serviços comuns, qualquer que
seja o valor estimado da contratação, em que a dispu
ta pelo fornecimento é feita por meio de propostas e
lances em sessão pública.

§ r Decreto do Poder Executivo a que se subor
dine o órgão ou entidade promotora da licitação dis
porá sobre os bens e serviços comuns de que trata
este artigo.

§ 8° É vedada a utilização da modalidade pre
gão para contratações de obras e serviços de enge
nharia, locações imobiliárias e alienações em geral

§ 9° Poderá ser realizado o pregão por meio da
utilização de recursos de tecnologia da informação,
nos termos de regulamentação específica.

§ 10 Na hipótese do § 2° deste artigo, a adminis
tração somente poderá exigir do licitante não cadas
trado os documentos previstos nos arts. 27 a 31 , que
comprovem habilitação compatível com o objeto da li
citação, nos termos do edital. (NR)

Art. 31 .
111 - garantia, nas mesmas modalidades e critéri

os previstos no caput e § 1° do art. 56 desta Lei, limita
da a 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da
contratação, vedada a exigência no caso de pregão.

.......................................................(NR)

Art.41 .
§ 1° Sem prejuízo do exercício da faculdade pre

vista no § 1° do art. 113, qualquer cidadão é parte le
gítima para impugnar edital de licitação por irregulari
dade na aplicação desta lei, devendo protocolar o pe
dido até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para
abertura das propostas, no caso de pregão e 5 (cinco)
dias úteis antes da data fixada para a abertura dos
envelopes de habilitação, nas demais modalidades.

§ 2° A Administração deverá julgar e responder
à impugnação em até 3 (três) dias úteis, para as licita-

ções realizadas em outras modalidades que não o
pregão.

§ 3° Competirá ao pregoeiro decidir sobre as im
pugnações dos editais de pregão no prazo de 24 (vin
te e quatro) horas a contar do seu recebimento.

§ 4° Decairá do direito de impugnar os termos
do edital de licitação perante a administração o licitan
te que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder
a abertura dos envelopes de habilitação em concor
rência, à abertura dos envelopes com as propostas
em pregão, convite, tomada de preços ou concurso,
ou a realização de leilão, as falhas ou irregularidades
que viciariam esse edital, hipótese em que tal comu
nicação não terá efeito de recurso.

§ 5° A impugnação feita tempestivamente pelo lici
tante não o impedirá de participar do processo licitatório
até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.

§ 6° A inabilitação do licitante importa preclusão do
seu direito de participar das fases subseqüentes. (NR)

Art. 43. A licitação será processada e julgada
com observância dos seguintes procedimentos, apli
cáveis à concorrência e, no que couber, à tomada de
preços, ao convite, a concurso e ao leilão.

I - abertura dos envelopes contendo a docu
mentação relativa à habilitação dos concorrentes, e
sua apreciação;

11 - devolução dos envelopes fechados aos con
correntes inabilitados, contendo as respectivas pro
postas, desde que não tenha havido recurso ou após
sua denegação;

III - abertura dos envelopes contendo as pro
postas dos concorrentes habilitados, desde que
transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou
tenha havido desistência expressa, ou após o julga
mento dos recursos interpostos;

IV - verificação da conformidade de cada pro
posta com os requisitos do edital e, conforme o caso,
com os preços correntes no mercado ou fixados por
órgão oficial competente, ou ainda com os constantes
do sistema de registro de preços, os quais deverão
ser devidamente registrados na ata de julgamento,
promovendo-se a desclassificação das propostas
desconformes ou incompatíveis;

V - julgamento e classificação das propostas
de acordo com os critérios de avaliação constantes
do edital;

VI - deliberação da autoridade competente quan
to à homologação e adjudicação do objeto da licitação.

§ 1° A abertura dos envelopes contendo a docu
mentação para habilitação e as propostas, será reali-
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zada sempre em ato público previamente designado,
do qual se lavrará ata circunstanciada, assinada pe
los licitantes presentes e pela Comissão.

§ 2° Todos os documentos e propostas serão ru
bricados pelos licitantes presentes e pela Comissão.

§ 3° É facultada à Comissão ou autoridade su
perior, em qualquer fase da licitação, a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou a complementar
a instrução do processo, vedada a inclusão posterior
de documento ou informação que deveria constar ori
ginariamente da proposta.

§ 4° Ultrapassada a fase de habilitação dos con
correntes (incisos I e 11) e abertas às propostas (inciso
111), não cabe desclassificá-los por motivo relacionado
com a habilitação, salvo em razão de fatos superveni
entes ou só conhecidos após o julgamento.

§ 5° Após a fase de habilitação, não cabe desis
tência de proposta, salvo por motivo justo decorrente
de fato superveniente e aceito pela Comissão.

§ 6° Os procedimentos definidos neste artigo
não se aplicam à modalidade pregão. (NR)

Art. 43-A. O pregão será processado e julgado
segundo os seguintes procedimentos específicos:

1- no dia, hora e local designados, será realiza
da sessão pública para recebimento dos envelopes
de propostas envelopes de documentação, devendo
o interessado, ou seu representante, identificar-se e,
se for o caso, comprovar a existência dos necessários
poderes para formulação de propostas e para a práti
ca de todos os demais atos inerentes ao certame;

/I - aberta a sessão, os interessados entregarão
os envelopes contendo a indicação do objeto e do
preço oferecidos, procedendo-se à sua imediata
abertura e à verificação da conformidade das propos
tas com os requisitos estabelecidos no instrumento
convocatório;

111- no curso da sessão, o autor da oferta de valor
mais baixo e os das ofertas com preços até dez por
cento superiores àquela poderão fazer novos lances
verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor;

IV - não havendo pelo menos três ofertas nas
condições definidas no inciso 111, poderão os autores
das melhores propostas, até o máximo de três, ofere
cer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que
sejam os preços oferecidos;

V - para julgamento e classificação das propos
tas, será adotado o critério de menor preço, observa
dos os prazos máximos para fornecimento, as especi
ficações técnicas e os parâmetros mínimos de de
sempenho e qualidade definidos no edital;

VI- examinada a proposta classificada em primei
ro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao pregoeiro
decidir motivadamente a respeito da sua aceitabilidade;

VII - encerrada a etapa competitiva e ordenadas
as ofertas, o pregoeiro procederá à abertura do invólu
cro contendo os documentos de habilitação do licitante
que apresentou a melhor proposta, para verificação do
atendimento das condições fixadas no edital;

VIII- os licitantes poderão deixar de apresentar
os documentos de habilitação que já constem do Sis
tema de Cadastramento utilizado pelo órgão promo
tor da licitação assegurado aos demais licitantes o di
reito de acesso aos dados nele constantes;

IX - verificado o atendimento das exigências fi
xadas no edital, o licitante será declarado vencedor;

X - se a oferta não for aceitável ou se o licitante
desatender às exigências concernentes à habilitação,
o pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e a
qualificação dos licitantes, na ordem de classificação,
e assim sucessivamente, até a apuração de uma que
atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declara
do vencedor;

XI- nas situações previstas nos incisos VI e X, o
pregoeiro poderá negociar diretamente com o propo
nente para que seja obtido preço melhor;

XII - declarado o vencedor, qualquer licitante po
derá manifestar imediata e motivadamente a intenção
de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três
dias para apresentação das razões do recurso, ficando
os demais licitantes desde logo intimados para apre
sentar contra-razões em igual número de dias, que co
meçarão a correr do término do prazo do recorrente,
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;

XIII- o acolhimento de recurso importará a invali
dação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento;

XIV - a falta de manifestação imediata e motiva
da do licitante importará a decadência do direito de
recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo
pregoeiro ao vencedor;

XV - decididos os recursos, a autoridade com
petente fará a adjudicação do objeto da licitação ao li
citante vencedor;

XVI - homologada a licitação pela autoridade
competente, o adjudicatário será convocado para as
sinar o contrato no prazo definido em edital;

XVII - se o licitante vencedor, convocado dentro
do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o
contrato, aplicar-se-á o disposto no inciso X. (NR)

Art.44 ..
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§ 4° Para contratação de bens e serviços de in
formática, a administração observará o disposto no
art. 3° da Lei n° 8.248, de 23 de outubro de 1991, le
vando em conta os fatores especificados em seu § 2°
e adotando obrigatoriamente o tipo de licitação "técni
ca e preço", salvo se for utilizada a modalidade "pre
gão", permitido o emprego de outro tipo de licitação
nos casos indicados em decreto do Poder Executivo.

.......................................................(NR)

Art. 51. A habilitação preliminar, a inscrição em
registro cadastral, a sua alteração ou cancelamento,
e as propostas, à exceção do pregão, serão proces
sadas e julgadas por comissão permanente ou espe
cial de, no mínimo, 3 (três) membros, sendo pelo me
nos 2 (dois) deles servidores qualificados pertencen
tes aos quadros permanentes dos órgãos da Admi
nistração responsáveis pela licitação.

...................................................... (NR)

Art. 53-A. No pregão, as atividades de condução
e julgamento da licitação são de responsabilidade do
Pregoeiro.

§ 1° A autoridade competente designará, dentre
os servidores do órgão ou entidade promotora da lici
tação, o pregoeiro e respectiva equipe de apoio, cuja
atribuição inclui, dentre outras, o recebimento das
propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade e
sua classificação, bem como a habilitação e a adjudi
cação do objeto do certame ao licitante vencedor.

§ 2° A equipe de apoio deverá ser integrada em
sua maioria por servidores ocupantes de cargo efeti
vo ou emprego da Administração, preferencialmente
pertencentes ao quadro permanente do órgão ou da
entidade promotora do evento. (NR)

Art. 87 .
111 - suspensão temporária de participação em

licitação e impedimento de contratar com a Adminis
tração, por prazo não superior a 2 (dois) anos, eleva
do para até 5 (cinco) anos, no caso de cometimento
de irregularidades na participação em pregão.

.......................................................(NR)

Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes da
aplicação desta lei cabem, ressalvadas as disposições
específicas para o pregão estabelecidas no art. 109A:

.......................................................(NR)

Art. 109A. No pregão, serão observados os se
guintes procedimentos específicos:

§ 1° Na oportunidade em que for declarado o
vencedor, qualquer licitante poderá manifestar, imedi
ata e motivadamente, a intenção de recorrer, quando
lhe será concedido o prazo de três dias para apresen
tação das razões do recurso, ficando os demais lici
tantes desde logo intimados para apresentar con
tra-razões em igual número de dias, que começarão a
correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos autos;

§ 2° O acolhimento de recurso importará a invalida
ção apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento;

§ 3° A falta de manifestação imediata e motivada
do licitante importará a decadência do direito de re
curso e a adjudicação do objeto da licitação pelo pre
goeiro ao vencedor. (NR)

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

Justificação

O pregão, instituído pela Medida Provisória
2.182, em suas sucessivas reedições, representou
um marco na legislação das licitações públicas.

Essa modalidade caracteriza-se por sua extre
ma agilidade, que decorre da simplicidade dos
procedimentos e da inversão das fases da licitação,
suprimindo a difícil e demorada análise prévia da do
cumentação de todos os participantes para centrar os
trabalhos iniciais na seleção da proposta mais vanta
josa para a Administração.

A celeridade que, sem prejuízo da segurança e
dos princípios constitucionais tutelares do processo
licitatório, somente traz benefícios para a Administra
ção Pública e para os licitantes, acrescente-se a ins
tauração de um processo competitivo oral, um leilão
em sentido inverso, no qual sagra-se vencedor o pro
ponente que cotar o último menor preço para o bem
ou o serviço comum proposto dentro das especifica
ções do edital.

Todavia, a utilização desses benefícios ficou ve
dada aos entes estaduais, municipais e ao Distrito Fe
deral, uma vez que a Medida Provisória restringiu sua
aplicabilidade à Administração Federal, sem levar em
conta a premissa de que as normas fundamentais do
processo licitatório devem ter caráter geral.

Por outro lado, não faz sentido emprestar à nova
modalidade condição de instituto paralelo ao Estatuto
das Licitações e Contratos Administrativos, recomen
dando a boa técnica jurídica que ela se insira no arca
bouço da Lei n° 8.666/93, de onde defluem
procedimentos e princípios que orientam o pregão.
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Esta a motivação do presente projeto de lei que
generaliza a utilização do pregão o qual esperamos
ver aprovado, dada sua relevância para o interesse
público.

Sala das Sessões, 12 de março de 2002. 
Deputada Celcita Pinheiro.

LEGISLAÇÃO CITADA E ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CEDI

lEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993

Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da
Constituição Federal, institui normas
para licitações e contratos da Adminis
tração Pública e dá outras providências.

CAPíTULO I
Das Disposições Gerais

SEÇÃO 11
Das Definições

Art. 6° Para os fins desta lei, considera-se:
I - Obra - toda construção, reforma, fabricação,

recuperação ou ampliação, realizada por execução
direta ou indireta;

II - Serviço - toda atividade destinada a obter
determinada utilidade de interesse para a Administra
ção, tais como: demolição, conserto, instalação, mon
tagem, operação, conservação, reparação, adapta
ção, manutenção, transporte, locação de bens, publi
cidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais;

111- Compra - toda aquisição remunerada de bens
para fornecimento de urna só vez ou parceladamente;

IV - Alienação - toda transferência de domínio
de bens a terceiros;

V - Obras, serviços e compras de grande vulto 
aquelas cujo valor estimado seja superior a 25 (vinte
e cinco) vezes o limite estabelecido na alínea e do in
ciso I do art. 23 desta lei;

VI - Seguro-Garantia - o seguro que garante o
fiel cumprimento das obrigações assumidas por em
presas em licitações e contratos;

VII - Execução direta - a que é feita pelos órgãos
e entidades da Administração, pelos próprios meios;

VIII- execução indireta - a que o órgão ou enti
dade contrata com terceiros sob qualquer dos seguin
tes regimes:

* Inciso VIII com redação dada pela Lei n° 8.883,
de 8-6-1994.

a) empreitada por preço global - quando se
contrata a execução da obra ou do serviço por preço
certo e total;

b) empreitada por preço unitário - quando se
contrata a execução da obra ou do serviço por preço
certo de unidades determinadas;

c) (VETADO);
d) tarefa - quando se ajusta mão-de-obra para

pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem for
necimento de materiais;

e) empreitada integral - quando se contrata um
empreendimento em sua integralidade, compreenden
do todas as etapas das obras, serviços e instalações
necessárias, sob inteira responsabilidade da contrata
da até a sua entrega ao contratante em condições de
entrada em operação, atendidos os requisitos técnicos
e legais para sua utilização em condições de seguran
ça estrutural e operacional e com as características
adequadas às finalidades para que foi contratada;

IX - Projeto Básico - conjunto de elementos ne
cessários e suficientes, com nível de precisão ade
quado, para caracterizar a obra ou serviço, ou com
plexo de obras ou serviços objeto da licitação, elabo
rado com base nas indicações dos estudos técnicos
preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o
adequado tratamento do impacto ambiental do em
preendimento, e que possibilite a avaliação do custo
da obra e a definição dos métodos e do prazo de exe
cução, devendo conter os seguintes elementos:

a) desenvolvimento da solução escolhida de for
ma a fornecer visão global da obra e identificar todos
os seus elementos constitutivos com clareza;

b) soluções técnicas globais e localizadas, sufi
cientemente detalhadas, de forma a minimizar a ne
cessidade de reformulação ou de variantes durante
as fases de elaboração do projeto executivo e de rea
lização das obras e montagem;

c) identificação dos tipos de serviços a executar
e de materiais e equipamentos a incorporar à obra,
bem como suas especificações que assegurem os
melhores resultados para o empreendimento, sem
frustrar o caráter competitivo para a sua execução;

d) informações que possibilitem o estudo e a de
dução de métodos construtivos, instalações provisóri
as e condições organizacionais para a obra, sem frus
trar o caráter competitivo para a sua execução;

e) subsídios para montagem do plano de licita
ção e gestão da obra, compreendendo a sua progra
mação, a estratégia de suprimentos, as normas de fis
calização e outros dados necessários em cada caso;

f) orçamento detalhado do custo global da obra,
fundamentado em quantitativos de serviços e forneci
mentos propriamente avaliados;
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x- Projeto Executivo - o conjunto dos elemen
tos necessários e suficientes à execução completa da
obra, de acordo com as normas pertinentes da Asso
ciação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT

XI - Administração Pública - a administração di
reta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Fe
deral e dos Municípios, abrangendo inclusive as enti
dades com personalidade jurídica de direito privado
sob controle do poder público e das fundações por ele
instituídas ou mantidas;

XII - Administração - órgão, entidade ou unida
de administrativa pela qual a Administração Pública
opera e atua concretamente;

XIII - imprensa oficial - veículo oficial de divul
gação da Administração Pública, sendo para a União
o Diário Oficial da União, e, para os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios, o que for definido nas res
pectivas leis.

* inciso XIII com redação dada pela Lei n° 8.883,
de 8-6-1994.

XIV - Contratante - é o órgão ou entidade sig
natária do instrumento contratual;

XV - Contratado - a pessoa física ou jurídica
signatária de contrato com a Administração Pública;

XVI - Comissão - comissão, permanente ou es
pecial, criada pela Administração com a função de re
ceber, examinar e julgar todos os documentos e
procedimentos relativos às licitações e ao cadastra
mento de licitantes.

Art. 7° As licitações para a execução de obras e
para a prestação de serviços obedecerão aos dispos
to neste artigo e, em particular, à seguinte seqüência:

I - projeto básico;

11 - projeto executivo;

III - execução das obras e serviços.

§ 1° A execução de cada etapa será obrigatoria
mente precedida da conclusão e aprovação, pela au
toridade competente, dos trabalhos relativos às eta
pas anteriores, à exceção do projeto executivo, o qual
poderá ser desenvolvido concomitantemente com a
execução das obras e serviços, desde que também
autorizado pela Administração.

§ 2° As obras e os serviços somente poderão
ser licitados quando:

I - houver projeto básico aprovado pela autori
dade competente e disponível para exame dos inte
ressados em participar do processo licitatório;

11 - existir orçamento detalhado em planilhas
que expressem a composição de todos os seus cus
tos unitários;

111- houver previsão de recursos orçamentários
que assegurem o pagamento das obrigações decor
rentes de obras ou serviços a serem executadas no
exercício financeiro em curso, de acordo com o res
pectivo cronograma;

IV - o produto dela esperado estiver contemplado
nas metas estabelecidas no Plano Plurianual de que tra
ta o art. 165 da Constrtuição Federal, quando for o caso.

§ 3° É vedado incluir no objeto da licitação a ob
tenção de recursos financeiros para sua execução,
qualquer que seja a origem, exceto nos casos de em
preendimentos executados e explorados sob o regime
de concessão, nos termos da legislação específica.

§ 4° É vedada, ainda, a inclusão, no objeto da li
citação, de fornecimento de materiais e serviços sem
previsão de quantidades ou cujos quantitativos não
correspondam às previsões reais do projeto básico ou
executivo.

§ 5° É vedada a realização de licitação cujo ob
jeto inclua bens e serviços sem similaridade ou de
marcas, características e especificações exclusivas,
salvo nos casos em que for tecnicamente justificável,
ou ainda quando o fornecimento de tais materiais e
serviços for feito sob o regime de administração con
tratada, previsto e discriminado no ato convocatório.

§ 6° A infringência do disposto neste artigo im
plica a nulidade dos atos ou contratos realizados e a
responsabilidade de quem lhes tenha dado causa.

§ ]O Não será ainda computado como valor da
obra ou serviço, para fins de julgamento das propos
tas de preços, a atualização monetária das obriga
ções de pagamento, desde a data final de cada perío
do de aferição até a do respectivo pagamento, que
será calculada pelos mesmos critérios estabelecidos
obrigatoriamente no ato convocatório.

§ 8° Qualquer cidadão poderá requerer à Admi
nistração Pública os quantitativos das obras e preços
unitários de determinada obra executada.

§ 9° O disposto neste artigo aplica-se também,
no que couber, aos casos de dispensa e de inexigibili
dade de licitação.

CAPíTULO 11
Da Licitação

SEÇÃO I
Das Modalidades, Limites e Dispensa

Art. 21. Os avisos contendo os resumos dos edi
tais das concorrências, das tomadas de preços, dos
concursos e dos leilões, embora realizados no local
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da repartição interessada, deverão ser publicados
com antecedência, no mínimo, por uma vez:

I - no Diário Oficial da União, quando se tratar
de licitação feita por órgão ou entidade da Administra
ção Pública Federal, e ainda, quando se tratar de
obras financiadas parcial ou totalmente com recursos
federais ou garantidas por instituições federais;

11 - no Diário Oficial do Estado, ou do Distrito
Federal, quando se tratar respectivamente de licita
ção feita por órgão ou entidade da Administração PÚ
blica Estadual ou Municipal, ou do Distrito Federal;

111 - em jornal diário de grande circulação no
Estado e também, se houver, em jornal de circulação
no Município ou na região onde será realizada a obra,
prestado o serviço, fornecido, alienado ou alugado o
bem, podendo ainda a Administração, conforme o vul
to da licitação, utilizar-se de outros meios de divulga
ção para ampliar a área de competição.

* Artigo, caput, com redação dada pela Lei n°
8.883, de 8-6-1994.

§ 1°O aviso publicado conterá a indicação do local
em que os interessados poderão ler e obter o lado inte
grai do edital e todas as informações sobre a lic~ação.

§ 2° O prazo mínimo até o recebimento das pro-
postas ou da realização do evento será:

I - quarenta e cinco dias para:

a) concurso;
b) concorrência, quando o contrato a ser cele

brado contemplar o regime de empreitada integral ou
quando a licitação for do tipo "melhor técnica" ou
"técnica e preço".

* Inciso I com redação dada pela Lei n° 8.883, de
8-6-1994.

11 - trinta dias para:

a) concorrência, nos casos não especificados
na alínea b do inciso anterior;

b) tomada de preços, quando a licitação for do
tipo "melhor técnica" ou ''técnica e preço";

* Inciso /I com redação dada pela Lei n° 8.883,
de 8-6-1994.

111 - quinze dias para tomada de preços, nos ca
sos não especificados na alínea b do inciso anterior,
ou leilão;

* Inciso 111 com redação dada pela Lei n° 8.883,
de 8-6-1994.

IV - cinco dias úteis para convite.
* inciso IV com redação dada pela Lei n° 8.883

de 8-6-1994.

§ 3° Os prazos estabelecidos no parágrafo anteri
or serão contados a partir da última publicação do edital

resumido ou da expedição do convite, ou ainda da efeti
va disponibilidade do edital ou do conv~e e respectivos
anexos, prevalecendo a data que ocorrer mais tarde.

* § 3° com redação dada pela Lei n° 8.883, de
8-6-1994.

§ 4° Qualquer modificação no edital exige divul
gação pela mesma forma que se deu o texto original,
reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exce
to quando, inquestionavelmente, a alteração não afe
tar a formulação das propostas.

Art. 22. São modalidades de licitação:

I - concorrência;

11 - tomada de preços;

111 - conv~e;

IV - concurso;

V -leilão.

§ 1° Concorrência é a modalidade de licitação
entre quaisquer interessados que, na fase inicial de
habilitação preliminar, comprovem possuir os requisi
tos mínimos de qualificação exigidos no edital para
execução de seu objeto.

§ 2° Tomada de preços é a modalidade de licita
ção entre interessados devidamente cadastrados ou
que atenderem a todas as condições exigidas para
cadastramento até o terceiro dia anterior à data do re
cebimento das propostas, observada a necessária
qualificação.

§ 3° Convite é a modalidade de licitação entre in
teressados do ramo pertinente ao seu objeto, cadas
trados ou não, escolhidos e convidados em número
mínimo de 3 (três) pela unidade administrativa, a qual
afixará, em local apropriado, cópia do instrumento
convocatório e o estenderá aos demais cadastrados
na correspondente especialidade que manifestarem
seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e
quatro) horas da apresentação das propostas.

§ 4° Concurso é a modalidade de licitação en
tre quaisquer interessados para escolha de traba
lho técnico, científico ou artístico, mediante a insti
tuição de prêmios ou remuneração aos vencedores,
conforme critérios constantes de edital publicado
na imprensa oficial com antecedência mínima de 45
(quarenta e cinco) dias.

§ 5° Leilão é a modalidade de licitação entre
quaisquer interessados para a venda de bens móveis
inservíveis para a Administração ou de produtos le
galmente apreendidos ou penhorados, ou para a alie
nação de bens imóveis prevista no art. 19, a quem
oferecer o maior lance, igualou superior ao valor da
avaliação.



SEÇÃO 11
Da Habilitação

Art. 27. Para a habilitação nas licitações exi
gir-se-á dos interessados, exclusivamente, documen
tação relativa a:

I - habilitação jurídica;

11- qualificação técnica;

111 - qualificação econômico-financeira;
IV - regularidade fiscal.

V - cumprimento do disposto no inciso XXXIII
do art. 7° da Constituição Federal.

* Inciso V acrescido pela Lei nU 9.854, de
27-10-1999.

Art. 28. A documentação relativa à habilitação
jurídica, conforme o caso, consistirá em:

I - cédula de identidade;

II - registro comercial, no caso de empresa
individual;

111 - ato constitutivo, estatuto ou contrato social
em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por
ações, acompanhado de documentos de eleição de
seus administradores;

14766 VlIarta-leíra 10 DL\RlO 1>.\ ('AMARA DOS DFPlJ lADOS Abril de 2002

* § 5° com redação dada pelo Lei n° 8.883, de IV - inscrição do ato constitutivo, no caso de so-
8-6-1994. ciedades civis, acompanhada de prova de diretoria

§ 6° Na hipótese do § 30 deste artigo, existindo em exercício;
na praça mais de três possíveis interessados, a cada V - decreto de autorização, em se tratando de
novo convite realizado para objeto idêntico ou asse- empresa ou sociedade estrangeira em funcionamen-
melhado é obrigatório o convite a, no mínimo, mais to no País, e ato de registro ou autorização para funci-
um interessado, enquanto existirem cadastrados não onamento expedido pelo órgão competente, quando
convidados nas últimas licitações. a atividade assim o exigir.

* § 6° com redação dada pela Lei n° 8.883, de Art. 29. A documentação relativa à regularidade
8-6-1994. fiscal, conforme o caso, consistirá em:

§ ]O Quando, por limitações do mercado ou ma- 1- prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físi-
nifesto desinteresse dos convidados, for impossível a cas (CPF) ou no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC);
obtenção do número mínimo de licitantes exigidos no 11_ prova de inscrição no Cadastro de Contribu-
§ 30 deste artigo, essas circunstâncias deverão se de- intes estadual ou municipal, se houver, relativo ao do-
vidamente justificadas no processo, sob pena de re - micílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de
petição do convite. atividade e compatível com o objeto contratual;

§ 8° É vedada a criação de outras modalidades de III _ prova de regularidade para com a Fazenda
licitação ou a combinação das referidas neste artigo. Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do

§ 9° Na hipótese do § 2° deste artigo, a Adminis- licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
tração somente poderá exigir do licitante não cadas- IV _ prova de regularidade relativa à Seguridade
trado os documentos previstos nos arts. 27 a 31, que Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
comprovem habilitação compatível com o objeto da li- (FGTS), demonstrando situação regular no cumpri-
citação, nos termos do edital. mento dos encargos sociais instituidos por lei.

* § 9° com redação dada pela Lei nO 8.883, de
8-6-1994. * inciso IV com redação dada pela Lei n08.883,

de 8-6-1994.

Art. 30. A documentação relativa à qualificação
técnica limitar-se-á a:

I - registro ou inscrição na entidade profissional
competente;

11 - comprovação de aptidão para desempenho
de atividade pertinente e compatível em característi
cas, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e
indicação das instalações e do aparelhamento e do
pessoal técnico adequados e disponíveis para a reali
zação do objeto da licitação, bem como da qualifica
ção de cada um dos membros da equipe técnica que
se responsabilizará pelos trabalhos;

111- comprovação, fornecida pelo órgão licitante,
de que recebeu os documentos, e, quando exigido, de
que tomou conhecimento de todas as informações e
das condições locais para o cumprimento das obriga
ções objeto da licitação;

IV - prova de atendimento de requisitos previs
tos em lei especial, quando for o caso.

§ 1° A comprovação de aptidão referida no inci
so II do caput deste artigo, no caso das licitações per
tinentes a obras e serviços, será feita por atestados
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, devidamente registrados nas entidades pro
fissionais competentes, limitadas as exigências a:
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* § 1° com redação dada pela Lei n° 8.883, de *Inciso 11 acrescido pela Lei n08.883, de
8-6-1994. 8-6-1994.

I - capacitação técnico-profissional: comprova- § 8° No caso de obras, serviços e compras de
ção do licitante de possuir em seu quadro permanente, grande vulto, de alta complexidade técnica, poderá a
na data prevista para entrega da proposta, profissional Administração exigir dos licitantes a metodologia de
de nível superior ou outro devidamente reconhecido execução, cuja avaliação, para efeito de sua aceitação
pela entidade competente, detentor de atestado de ou não, antecederá sempre à análise dos preços e
responsabilidade técnica por execução de obra ou ser- será efetuada exclusivamente por critérios objetivos.
viço de características semelhantes, limitadas estas § 9° Entende-se por licitação de alta complexi-
exclusivamente às parcelas de maior relevância e va- dade técnica aquela que envolva alta especializa-
lor significativo do objeto da licitação, vedadas as exi- ção, como fator de extrema relevância para garantir
gências de quantidades mínimas ou prazos máximos; a execução do objeto a ser contratado, ou que pos-

* inciso I com redação dada pela Lei n° 8.883, de sa comprometer a continuidade da prestação de
8-6-1994. serviços públicos essenciais.

11- (VETADO) § 10. Os profissionais indicados pelo licitante
a) (VETADO) para fins de comprovação da capacitação técni

co-operacional de que trata o inciso 1 do § 10 deste
b) (VETADO) artigo deverão participar da obra ou serviço objeto da
§ 2° As parcelas de maior relevância técnica licitação, admitindo-se a substituição por profissionais

ou de valor significativo, mencionadas no parágrafo de experiência equivalente ou superior, desde que
anterior serão definidas no instrumento convocató- aprovada pela Administração.

rio. *§ 10 acrescido pela Lei n° 8.883, de 8-6-1994.
* § 2° com redação dada pela Lei n° 8.883, de *§ 11 acrescido pela Lei n°8.883, de 8-6-1994.

8-6-1994. § 12. (VETADO)
§ 3° Será sempre admitida a comprovação de

* § 12 pela Lei n08.883, de 8-6-1994.
aptidão através de certidões ou atestados de obras
ou serviços similares de complexidade tecnológica e Art. 31. A documentação relativa à qualificação
operacional equivalente ou superior. econômico-financeira limitar-se-à a:

§ 4° Nas licitações para fornecimento de bens, a I - balanço patrimonial e demonstrações contá-
comprovação de aptidão, quando for o caso, será feita beis do último exercício social, já exigíveis e apresen-

tados na forma da lei, que comprovem a boa situação
através de atestados fornecidos por pessoa jurídica

financeira da empresa, vedada a sua substituição por
de direito público ou privado. balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atu-

§ 5° É vedada a exigência de comprovação de alizados por índices oficiais quando encerrado há
atividade ou de aptidão com limitações de tempo ou mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
de época ou ainda em locais específicos, ou quais- proposta;
quer outras não previstas nesta Lei, que inibam a par-

II - certidão negativa de falência ou concordata
ticipação na licitação.

expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica,
§ 6° As exigências mínimas relativas a instala- ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da

ções de canteiros, máquinas, equipamentos e pesso- pessoa física,
ai técnico especializado, considerados essenciais 111 - garantia, nas mesmas modalidades e cri-
para o cumprimento do objeto da licitação, serão térios previstos no "caput" e § 1°do art. 56 desta Lei,
atendidas mediante a apresentação de relação explí- limitada a 1% (um por cento) do valor estimado do
cita e da declaração formal da sua disponibilidade, objeto da contratação.
sob as penas cabíveis, vedadas as exigências de pro- § 1° A exigência de índices limitar-se-á a de-

monstração da capacidade financeira do licitante compriedade e de localização prévia.
vistas aos compromissos que terá que assumir caso

§ 7° (VETADO) lhe seja adjudicado o contrato, vedada a exigência de
I - (VETADO) valores mínimos de faturamento anterior, índices de
*Inciso I acrescido pela Lei n° 8.883, de rentabilidade ou lucratividade.

8-6-1994. *§ 1° com redação dada pela Lei n° 8.883, de
11- (VETADO) 8-6-1994.



SEÇÃO IV
Do Procedimento e Julgamento

Art. 41. A Administração não pode descumprir
as normas e condições do edital, ao qual se acha es
tritamente vinculada.

§ 1° Qualquer cidadão é parte legitima para im
pugnar edital de licitação por irregularidade na aplica
ção desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cin
co) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos
envelopes de habilitação, devendo a Administração
julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias
úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1° do
art. 113.

§ 2° Decairá do direito de impugnar os termos
do edital de Licitação perante a Administração o Iici-
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§ 2° A Administração, nas compras para entrega *§ 2 0com redação dada pela Lei n° 9.648, de
futura e na execução de obras e serviços, poderá es- 27-5-1998.
tabelecer, no instrumento convocatório da licitação, a § 3° A documentação referida neste artigo po-
exigência de capital mínimo ou de patrimônio liquido derá ser substituída por registro cadastral emitido
mínimo, ou ainda as garantias previstas no § 1° do art. por órgão ou entidade pública, desde que previsto no
56 desta Lei, como dado objetivo de comprovação da edital e o registro tenha sido feito em obediência ao
qualificação econômico-financeira dos licitantes e disposto nesta Lei.
para efeito de garantia ao adimplemento do contrato a § 40 As empresas estrangeiras que não funcio-
ser ultenormente celebrado. nem no País, tanto quanto possível, atenderão, nas Ii-

§ 30 O capital mínimo ou valor do patrimônio lj- citações internacionais, às exigências dos parágrafos
quido a que se refere o parágrafo anterior não poderá anteriores mediante documentos equivalentes, au-
exceder a 10% (dez por cento) do valor estimado da tenticados pelos respectivos consulados e traduzidos
contratação, devendo a comprovação ser feita relati- por tradutor juramentado, devendo ter representação
vamente à data da apresentação da proposta, na for- legal no Brasil com poderes expressos para receber
ma da lei, admitida a atualização para esta data atra- citação e responder administrativa ou judicialmente.
vés de índices oficiais. § 5° Não se exigirá, para habilitação de que trata

§ 40 Poderá ser exigida, ainda, a relação dos com- este artigo, prévio recolhimento de taxas ou emolu-
promissos assumidos pelo licitante que importem dimi- mentos, salvo os referentes a fornecimento do edital,
nuição da capacidade operativa ou absorção de dispo- quando solicitado, com os seus elementos constituti-
nibilidade financeira, calculada esta em função do patri- vos, limitados ao valor do custo efetivo de reprodução
mônio liquido atualizado e sua capacidade de rotação. gráfica da documentação fornecida.

§ 50 A comprovação da boa situação financeira § 60 O disposto no § 4° deste artigo, no § 1° do
da empresa será feita de forma objetiva, através do art. 33 e no § 2° do art. 55, não se aplica às licitações
cálculo de índices contábeis previstos no edital e devi- internacionais para a aquisição de bens e serviços
damente justificados no processo administrativo da li- cujo pagamento seja feito com o produto de financia-
citação que tenha dado início ao certame licitatório, mento concedido por organismo financeiro internaci-
vedada a exigência de índices e valores não usual- onal de que o Brasil faça parte, ou por agência estran-
mente adotados para a correta avaliação de situação geira de cooperação, nem nos casos de contratação
financeira suficiente ao cumprimento das obrigações com empresa estrangeira, para a compra de equipa-
decorrentes da licitação. mentos fabricados e entregues no exterior, desde que

*§ 50 com redação dada pela Lei n° 8.883, de para este caso tenha havido prévia autorização do
8-6-1994. Chefe do Poder Executivo, nem nos casos de aquisi

ção de bens e serviços realizadas por unidades admi-
§ 6

0

(VETADO) nistrativas com sede no exterior.
Art. 32. Os documentos necessários à habilita-

ção poderão ser apresentados em original, por qual
quer processo de cópia autenticada por cartório com
petente ou por servidor da Administração, ou publica
ção em órgão da imprensa oficial.

*Artigo, "caput", com redação dada pela Lei n°
8.883, de 8-6-1994.

§ 10 A documentação de que tratam os artigos
28 a 31 desta Lei poderá ser dispensada, no todo ou
em parte, nos casos de convite, concurso, forneci
mento de bens para pronta entrega e leilão.

§ 2° O certificado de registro cadastral a que se
refere o § 1° do art. 36, substitui os documentos enu
merados nos artigos 28 a 31, quanto às informações
disponibilizadas em sistema informatizado de consul
ta direta indicado no edital, obrigando-se a parte a de
clarar, sob as penalidades legais, a superveniência
do fato impeditivo da habilitação.
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tante que não o fizer até o segundo dia útil que ante
ceder a abertura dos envelopes de habilitação em
concorrência, a abertura dos envelopes com as pro
postas em convite, tomada de preços ou concurso, ou
a realização de leilão, as falhas ou irregularidades
que viciariam esse edital, hipótese em que tal comu
nicação não terá efeito de recurso.

*§ 2° com redação dada pela Lei n° 8.883, de
8-6-1994.

§ 3° A impugnação fe~a tempestivamente pelo lici
tante não o impedirá de participar do processo licitatório
até o trâns~o em julgado da decisão a ela pertinente.

§ 4° A inabilitação do licitante importa preclusão
do seu direito de participar das fases subseqüentes.

Art. 42. Nas concorrências de âmbito internacio
nal, o edital deverá ajustar-se às diretrizes da política
monetária e do comércio exterior e atender às exigên
cias dos órgãos competentes.

§ 1° Quando for permitido ao licitante estrangei
ro cotar preço em moeda estrangeira, igualmente o
poderá fazer o licitante brasileiro.

§ 2° O pagamento feito ao licitante brasileiro
eventualmente contratado em virtude da licitação de
que trata o parágrafo anterior será efetuado em moe
da brasileira, à taxa de câmbio vigente no dia útil ime
diatamente anterior a data do efetivo pagamento.

*§ 2° com redação dada pela Lei n° 8.883, de
8-6-1994.

§ 3° As garantias de pagamento ao licitante bra
sileiro serão equivalentes àquelas oferecidas ao lici
tante estrangeiro.

§ 4° Para fins de julgamento da licitação, as pro
postas apresentadas por licitantes estrangeiros serão
acrescidas dos gravames conseqüentes dos mesmos
tributos que oneram exclusivamente os licitantes bra
sileiros quanto à operação final de venda.

§ 5° Para realização de obras, prestação de ser
viços ou aquisição de bens com recursos provenien
tes de financiamento ou doação oriundos de agência
oficial de cooperação estrangeira ou organismo finan
ceiro multilateral de que o Brasil seja parte, poderão
ser admitidas, na respectiva licitação, as condições
decorrentes de acordos, protocolos, convenções ou
tratados internacionais aprovados pelo Congresso
Nacional, bem como as normas e procedimentos da
quelas entidades, inclusive quanto ao critério de sele
ção da proposta mais vantajosa para a Administra
ção, o qual poderá contemplar, além do preço, outros
fatores de avaliação, desde que por elas exigidos
para a obtenção do financiamento ou da doação, e
que também não conflitem com o princípio do julga-

mento objetivo e sejam objeto de despacho motivado
do órgão executor do contrato, despacho esse ratifi
cado pela autoridade imediatamente superior.

*§ 5° com redação dada pela Lei n° 8.883, de
8-6-1994.

§ 6° As cotações de todos os licitantes serão
para entrega no mesmo local de destino.

Art. 43. A licitação será processada e julgada
com observância dos seguintes procedimentos:

I - abertura dos envelopes contendo a docu
mentação relativa à habilitação dos concorrentes, e
sua apreciação;

11 - devolução dos envelopes fechados aos con
correntes inabilitados, contendo as respectivas pro
postas, desde que não tenha havido recurso ou após
sua denegação;

111 - abertura dos envelopes contendo as pro
postas dos concorrentes habilitados, desde que
transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou
tenha havido desistência expressa, ou após o julga
mento dos recursos interpostos;

IV - verificação da conformidade de cada pro
posta com os requisitos do edital e, conforme o caso,
com os preços correntes no mercado ou fixados por
órgão oficial competente, ou ainda com os constantes
do sistema de registro de preços, os quais deverão
ser devidamente registrados na ata de julgamento,
promovendo-se a desclassificação das propostas
desconformes ou incompatíveis;

V - julgamento e classificação das propostas
de acordo com os critérios de avaliação constantes
do edital;

VI - deliberação da autoridade competente
quanto à homologação e adjudicação do objeto da
licitação.

§ 1°A abertura dos envelopes contendo a docu
mentação para habilitação e as propostas será reali
zada sempre em ato público previamente designado,
do qual se lavrará ata circunstanciada, assinada pe
los licitantes presentes e pela Comissão.

§ 2° Todos os documentos e propostas serão ru
bricados pelos licitantes presentes e pela Comissão.

§ 3° É facultada à Comissão ou autoridade su
perior, em qualquer fase da licitação, a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou a complementar
a instrução do processo, vedada a inclusão posterior
de documento ou informação que deveria constar ori
ginariamente da proposta.

§ 4° O disposto neste artigo aplica-se à concor
rência e, no que couber, ao concurso, ao leilão, à to
mada de preços e ao convite.
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*§ 4° com redação dada pela Lei n° 8.883, de I - a de menor preço, quando o critério de sele-
8-6-1994. ção da proposta mais vantajosa para a Administração

§ 5° Ultrapassada a fase de habilitação dos con- determinar que será vencedor o licitante que apre-
correntes (incisos I e 11) e abertas as proposta (inciso sentar a proposta de acordo com as especificações
111), não cabe desclassificá-los por motivo relacionado do edital ou convite e ofertar o menor preço;
com a habilitação, salvo em razão de fatos superveni- 11- a de melhor técnica;
entes ou só conhecidos após o julgamento. 111 - a de técnica e preço;

§ 6° Após a fase de habilitação, não cabe desis- IV - a de maior lance ou oferta - nos casos de ali-
tência de proposta, salvo por motivo justo decorrente enação de bens ou concessão de direito real de uso.
de fato superveniente e aceito pela Comissão. *Inciso IV com redação dada pela Lei n° 8.883,

Art. 44. No Julgamento das propostas, a Comis- de 8-6-1994.
são levará em consideração os critérios objetivos defini- § 2° No caso de empate entre duas ou mais
dos no edital ou convite, os quais não devem contrariar propostas, e depois de obedecido o disposto no § 20
as normas e princípios estabelecidos por esta Lei. do art. 3 desta Lei, a classificação se fará, obrigatori-

§ 1° É vedada a utilização de qualquer elemen- amente, por sorteio, em ato público, para o qual to-
to, critério ou fator sigiloso, secreto, subjetivo ou re- dos os licitantes serão convocados, vedado qualquer
servado que possa ainda que indiretamente elidir o outro processo.
princípio da igualdade entre os licitantes. § 3° No caso da licitação do tipo "menor preço",

§ 2° Não se considerará qualquer oferta de van- entre os licitantes considerados qualificados a c1assi-
tagem não prevista no edital ou no convite, inclusive ficação se dará pela ordem crescente dos preços pro-
finnciamentos subsidiados ou a fundo perdido, nem postos, prevalecendo, no caso de empate, exclusiva-
preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais mente o critério previsto no parágrafo anterior.

licitantes. *§ 3° com redação dada pela Lei n° 8.883, de
§ 3° Não se admitirá proposta que apresente 8-6-1994.

preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de § 4° Para contratação de bens e serviços de in-
valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos formática, a Administração observará o disposto no
e salários de mercado, acrescidos dos respectivos art. 3° da Lei nO 8.248, de 23 de outubro de 1991, le-
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação vando em conta os fatores especificados em seu § 2° e
não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quan- adotando obrigatoriamente o tipo de licitação "técnica
do se referirem a materiais e instalações de proprie- e preço", permitido o emprego de outro tipo de licitação
dade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a nos casos indicados em Decreto do Poder Executivo.
parcela ou à totalidade da remuneração. *§ 40 com redação dada pela Lei n° 8.883, de

*§ 3° com redação dada pela Lei n° 8.883, de 8-6-1994.

8-6-1994. § 5° É vedada a utilização de outros tipos de lici-
§ 4° O disposto no parágrafo anterior se aplica tação não previstos neste artigo.

também às propostas que incluam mão-de-obra es- § 6° Na hipótese prevista no art. 23, § ]O, serão
trangeira ou importações de qualquer natureza. selecionadas tantas propostas quantas necessárias

*§ 4° com redação dada pela Lei n° 8.883, de até que se atinja a quantidade demandada na licitação.
8-6-1994. *§ 6° acrescido pela Lei n° 9. 648, de 27-5-1998.

Art. 45. O julgamento das propostas será objeti- Art. 51. A habilitação preliminar, a inscrição em
vo, devendo a Comissão de licitação ou o responsável registro cadastral, a sua alteração ou cancelamento,
pelo convite realizá-lo em conformidade com os tipos e as propostas serão processadas e julgadas por co-
de licitação, os critérios previamente estabelecidos no missão permanente ou especial de, no mínimo,
ato convocatório e de acordo com os fatores exclusiva- 3(três) membros, sendo pelo menos 2 (dois) deles
mente nele referidos, de maneira a possibilitar sua afe- servidores qualificados pertencentes aos quadros
rição pelos licitantes e pelos órgãos de controle. permanentes dos órgãos da Administração responsá-

§ 1° Para os efeitos deste artigo, constituem ti- veis pela licitação.
pos de licitação, exceto na modalidade "concurso": § 1° No caso de convite, a Comissão de Iicita-

*§ 1° com redação dada pela Lei n° 8.883, de ção, excepcionalmente, nas pequenas unidades ad-
8-6-1994. ministrativas e em face da exigüidade de pessoal dis-
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ponível, poderá ser substituída por servidor formal
mente designado pela autoridade competente.

§ 2° A Comissão para julgamento dos pedidos
de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou
cancelamento, será integrada por profissionais legal
mente habilitados no caso de obras, serviços ou aqui
sição de equipamentos.

§ 3° Os membros das Comissões de Licitação
responderão solidariamente por todos os atos prati
cados pela Comissão, salvo se posição individual di
vergente estiver devidamente fundamentada e regis
trada em ata lavrada na reunião em que tiver sido to
mada a decisão.

§ 4° A investidura dos membros das Comissões
permanentes não excederá a 1 (um) ano, vedada a
recondução da totalidade de seus membros para a
mesma comissão no período subseqüente.

§ 5° No caso de concurso, o julgamento será fei
to por uma comissão especial integrada por pessoas
de reputação ilibada e reconhecido conhecimento da
matéria em exame, servidores públicos ou não.

Art. 52. O concurso a que se refere o § 4° do art.
22 desta lei deve ser precedido de regulamento pró
prio, a ser obtido pelos interessados no local indicado
no edital.

§ 1° O regulamento deverá indicar;
I - a qualificação exigida dos participantes;

11 - as diretrizes e a forma de apresentação do
trabalho;

111 - as condições de realização do concurso e
os prêmios a serem concedidos.

§ 2° Em se tratando de projeto, o vencedor deve
rá autorizar a Administração a executá-lo quando jul
gar conveniente.

Art. 53. O leilão pode ser cometido a leiloeiro ofi
ciai ou a servidor designado pela Administração, pro
cedendo-se na forma da legislação pertinente.

§ 1° Todo bem a ser leiloado será previamente
avaliado pela Administração para fixação do preço
mínimo de arrematação.

§ 2° Os bens arrematados serão pagos à vista
ou no percentual estabelecido no edital, não inferior a
5% (cinco por cento) e, após a assinatura da respecti
va ata lavrada no local do leilão, imediatamente entre
gues ao arrematante, o qual se obrigará ao pagamen
to do restante no prazo estipulado no edital de convo
cação, sob pena de perder em favor da Administração
o valor já recolhido.

§ 3° Nos Leilões internacionais, o pagamento
da parcela à vista poderá ser feito em até vinte e
quatro horas.

*§ 3° com redação dada pela Lei n° 8.883, de
8-6-1994.

§ 4° O edital de leilão deve ser amplamente divul
gado principalmente no município em que se realizará.

*§ 4° com redação dada pela Lei n° 8.883, de
8-6-1994.

CAPíTULO 111
Dos Contratos

SEÇÃO I
Disposições Preliminares

Art. 54. Os contratos administrativos de que tra
ta esta lei regulam-se pelas suas cláusulas e pelos
preceitos de direito público, aplicando-se-Ihes, suple
tivamente, os princípios da teoria geral dos contratos
e as disposições de direito privado.

§ 1 - Os contratos devem estabelecer com cla
reza e precisão as condições para sua execução, ex
pressas em cláusulas que definam os direitos, obriga
ções e responsabilidades das panes, em conformida
de com os termos da licitação e da proposta a que se
vinculam.

§ 2° Os contratos decorrentes de dispensa ou
de inexigibilidade de licitação devem atender aos ter
mos do ato que os autorizou e da respectiva proposta.

Art. 55. São cláusulas necessárias em todo con
trato as que estabeleçam:

I - o objeto e seus elementos característicos;

II - o regime de execução ou a forma de forne
cimento;

111 - o preço e as condições de pagamento, os
critérios, data-base e periodicidade do reajustamento
de preços, os critérios de atualização monetária entre
a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo
pagamento;

IV - os prazos de inicio de etapas de execução,
de conclusão, de entrega, de observação e de recebi
mento definitivo, conforme o caso;

V - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a
indicação da classificação funcional programática e
da categoria econômica;

VI - as garantias oferecidas para assegurar sua
plena execução, quando exigidas;

VII - os direitos e as responsabilidades das pa
nes, as penalidades cabíveis e os valores das multas;

VIII- os casos de rescisão;

IX - o reconhecimento dos direitos da Adminis
tração, em caso de rescisão administrativa prevista
no art. 77 desta lei;
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x- as condições de importação, a data e a taxa
de câmbio para conversão, quando for o caso;

XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao ter
mo que a dispensou ou a inexigiu, ao convite e à pro
posta do licitante vencedor

XII - a legislação aplicável à execução do con
trato e especialmente aos casos omissos;

XIII - a obrigação do contratado de manter, du
rante toda execução do contrato, em compatibilidade
com as obrigações por ele assumidas, todas as condi
ções de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

§ 1° (VETADO)
§ 2° Nos contratos celebrados pela Administra

ção Pública com pessoas físicas ou jurídicas, inclusi
ve aquelas domiciliadas no estrangeiro, deverá cons
tar necessariamente cláusula que declare competen
te o foro da sede da Administração para dirimir qual
quer questão contratual, salvo o disposto no § 6° do
art. 32 desta Lei.

§ 3° No ato da liquidação da despesa, os servi
ços de contabilidade comunicarão, aos órgãos incum
bidos da arrecadação e fiscalização de tributos da
União, Estado ou Município, as características e os
valores pagos, segundo o disposto no art. 63 da Lei n°
4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 56. A critério da autoridade competente, em
cada caso, e desde que prevista no instrumento con
vocatório, poderá ser exigida prestação de garantia
nas contratações de obras, serviços e compras.

§ 1° Caberá ao contratado optar por uma das
seguintes modalidades de garantia:

1- caução em dinheiro ou títulos da divida pública;
11 - seguro-garantia;
111 - fiança bancária.
*§ 1° com redação dada pela Lei n° 8.883, de

8-6-1994.

§ 2° A garantia a que se refere o "caput" deste ar
tigo não excederá a cinco por cento do valor do contra
to e terá seu valor atualizado nas mesmas condições
daquele, ressalvado o previsto no § 3° deste artigo.

*§ 2° com redação dada pela Lei n° 8.883, de
8-6-1994.

§ 3° Para obras, serviços e fornecimentos de
grande vulto envolvendo alta complexidade técnica e
riscos financeiros consideráveis, demonstrados atra
vés de parecer tecnicamente aprovado pela autorida
de competente, o limite de garantia previsto no pará
grafo anterior poderá ser elevado para até dez por
cento do valor do contrato.

*§ 3° com redação dada pela Lei n° 8.883, de
8-6-1994.

§ 4° A garantia prestada pelo contratado será li
berada ou restituída após a execução do contrato e,
quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

§ 5° Nos caso de contratos que importem na en
trega de bens pela Administração, dos quais o contra
tado ficará depositário, ao valor da garantia deverá
ser acrescido o valor desses bens.

Art. 57. A duração dos contratos regidos por
esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos cré
ditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

I - aos projetos cujos produtos estejam contem
plados nas metas estabelecidas no Plano Plurianual,
os quais poderão ser prorrogados se houver interes
se da Administração e desde que isso tenha sido pre
visto no ato convocatório;

II - a prestação de serviços a serem executados
de forma contínua, que poderão ter a sua duração
prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vis
tas a obtenção de preços e condições mais vantajo
sas para a Administração, limitada a sessenta meses.

*Inciso 1/ com redação dada pela Lei n° 9.648,
de 27-5-1998.

111 - (VETADO)
IV - ao aluguel de equipamentos e à utilização

de programas de informática, podendo a duração es
tender-se pelo prazo de até 48 (quarenta e oito) me
ses após o inicio da vigência do contrato.

§ 1° Os prazos de inicio de etapas de execução,
de conclusão e de entrega admitem prorrogação,
mantidas as demais cláusulas do contrato e assegu
rada a manutenção de seu equilíbrio econômico-fi
nanceiro, desde que ocorra algum dos seguintes mo
tivos, devidamente autuados em processo:

I - alteração do projeto ou especificações, pela
Administração;

11 - supervemência de fato excepcional ou impre
visível, estranho à vontade das partes, que altere funda
mentalmente as condições de execução do contrato;

111 - interrupção da execução do contrato ou di
minuição do ritmo de trabalho por ordem e no interes
se da Administração;

IV - aumento das quantidades inicialmente pre
vistas no contrato, nos limites permitidos por esta Lei;

V - impedimento de execução do contrato por
fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administra
ção em documento contemporâneo à sua ocorrência

VI - omissão ou atraso de providências a cargo
da Administração, inclusive quanto aos pagamentos
previstos de que resulte, diretamente, impedimento
ou retardamento na execução do contrato, sem preju
ízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.
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§ 2° Toda prorrogação de prazo deverá ser justi
ficada por escrito e previamente autorizada pela auto
ridade competente para celebrar o contrato.

§ 3° É vedado o contrato com prazo de vigência
indeterminado.

§ 4° Em caráter excepcional, devidamente justi
ficado e mediante autorização da autoridade superi
or, o prazo de que trata o inciso 11 do "caput" deste arti
go poderá ser prorrogado em até doze meses.

*§ 4°acrescido pela Lei n° 9. 648, de 27-5-1998.

CAPíTULO IV
Das Sanções Administrativas e da

Tutela Judicial

SEÇÃO 11
Das Sanções Administrativas

Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do con
trato a Administração poderá, garantida a prévia defe
sa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

I - advertência;
11 - multa, na forma prevista no instrumento con

vocatório ou no contrato;
111 - suspensão temporária de participação em

licitação e impedimento de contratar com a Adminis
tração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou
até que seja promovida a reabilitação perante a pró
pria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no
inciso anterior.

§ 1° Se a multa aplicada for superior ao valor da
garantia prestada, além da perda desta, responderá o
contratado pela sua diferença, que será descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela Admi
nistração ou cobrada judicialmente.

§ 2° As sanções previstas nos incisos I, 111 e IV
deste artigo poderão ser aplicadas juntamente com a
do inciso 11, facultada a defesa prévia do interessado, no
respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

§ 3° A sanção estabelecida no inciso IV deste
artigo é de competência exclusiva do Ministro de
Estado, do Secretário Estadual ou Municipal, confor
me o caso, facultada a defesa do interessado no res-

pectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da aber
tura de vista, podendo a reabilitação ser requerida
após 2 (dois) anos de sua aplicação.

CAPíTULO V
Dos Recursos Administrativos

Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes
da aplicação desta lei cabem:

I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a
contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos
casos de:

a) habilitação ou inabilitação do licitante;
b) julgamento das propostas;
c) anulação ou revogação da licitação;

d) indeferimento do pedido de inscrição em re
gistro cadastral, sua alteração ou cancelamento;

e) rescisão do contrato, a que se refere o inciso
1 do art. 79 desta lei;

*Alínea "e" com redação dada pela Lei n° 8.883,
de 08-06-1994.

f) aplicação das penas de advertência, suspen
são temporária ou de multa;

11 - representação, no prazo de 5 (cinco) dias
úteis da intimação da decisão relacionada com o ob
jeto da licitação ou do contrato, de que não caiba re
curso hierárquico;

111 - pedido de reconsideração, de decisão de
Ministro de Estado, ou Secretário Estadual ou Muni
cipal, conforme o caso, na hipótese do § 4° do art.
87 desta lei, no prazo de 10 (dez) dias úteis da inti
mação do ato.

§ 1° A intimação dos atos referidos no inciso I,
alíneas "a", "b", "c" e "e" este artigo, excluídos os rela
tivos a advertência e multa de mora, e no inciso 111,
será feita mediante publicação na imprensa oficial,
salvo para os casos previstos nas alíneas "a" e "b", se
presentes os prepostos dos licitantes no ato em que
foi adotada a decisão, quando poderá sei feita por co
municação direta aos interessados e lavrada em ata.

§ 2° O recurso previsto nas alíneas "a" e "b" do
inciso I deste artigo terá efeito suspensivo, podendo a
autoridade competente, motivadamente e presentes
razões de interesse público, atribuir ao recurso inter
posto eficácia suspensiva aos demais recursos.

§ 3° Interposto, o recurso será comunicado aos
demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo
de 5 (cinco) dias úteis.

§ 4° O recurso será dirigido à autoridade superi
or, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a
qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5



Institui, no Âmbito da União, nos termos do art.
37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade
de licitação denominada Pregão, para aquisição de
bens e serviços comuns, e da outras providências.

O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a se
guinte medida provisória, com força de lei:

Art. 1° Para aquisição de bens e serviços co
muns, a União poderá adotar licitação na modalidade
de pregão, que será regida por esta medida provisória.

§ 1° Consideram-se bens e serviços comuns,
para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos pa
drões de desempenho e qualidade possam ser objeti
vamente definidos pelo edital, por meio de especifica
ções usuais no mercado.

§ 2° O regulamento disporá sobre os bens e ser
viços comuns de que trata este artigo.

Art. 2° Pregão é a modalidade de licitação para
aquisição de bens e serviços comuns, promovida ex
clusivamente no âmbito da União, qualquer que seja o
valor estimado da contratação, em que a disputa pelo
fornecimento é feita por meio de propostas e lances
em sessão pública.

Parágrafo único. Poderá ser realizado o pregão
por meio da utilização de recursos de tecnologia da in
formação, nos termos de regulamentação específica.

Art. 3° A fase preparatória do pregão observará
o seguinte:

I - a autoridade competente justificará a neces
sidade de contratação e definirá o objeto do certame,
as exigências de habilitação, os critérios de aceitação
das propostas, as sanções por inadimplemento e as
cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos pra
zos para fornecimento;

CAPíTULO VI
Disposições Finais e Transitórias
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(cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo su- Art, 114. O sistema instituído nesta lei não impe-
bir, devidamente informado, devendo, neste caso, a de a pré-qualificação de licitantes nas concorrências,
decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) a ser procedida sempre que o objeto da licitação reco-
dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob mende análise mais detida da qualificação técnica
pena de responsabilidade. dos interessados.

§ 5° Nenhum prazo de recurso, representação § 1° A adoção do procedimento de pré-qualifica-
ou pedido de reconsideração se inicia ou corre sem ção será feita mediante proposta da autoridade com-
que os autos do processo estejam com vista franque- petente, aprovada pela imediatamente superior.
ada ao interessado. § 2° Na pré-qualificação serão observadas as

§ 6° Em se tratando de licitações efetuadas na exigências desta lei relativas à concorrência, à convo-
modalidade de "carta convite" os prazos estabeleci- cação dos interessados, ao procedimento e à análise
dos nos incisos I e " e no § 3° deste artigo serão de da documentação.
dois dias úteis. . ..

*§ 6° com redação dada pela Lei n° 8.883, de ..

8-6-1994. MEDIDA PROVISÓRIA N° 2.182-18,
DE 23 DE AGOSTO DE 2001

Art. 110. Na contagem dos prazos estabelecidos
nesta lei, excluír-se-á o dia do inicio e incluir-se-á o
do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecuti
vos, exceto quando for explicitamente disposto em
contrário.

Parágrafo único. Só se iniciam e vencem os pra
zos referidos neste artigo em dia de expediente no ór
gão ou na entidade.

Art. 113. O controle das despesas decorrentes
dos contratos e demais instrumentos regidos por esta
lei será feito pelo Tribunal de Contas competente, na
forma da legislação pertinente, ficando os órgãos in
teressados da Administração responsáveis pela de
monstração da legalidade e regularidade da despesa
e execução, nos termos da Constituição e sem prejuí
zo do sistema de controle interno nela previsto.

§ 1° Qualquer licitante, contratado ou pessoa fí
sica ou jurídica poderá representar ao Tribunal de
Contas ou aos órgãos integrantes do sistema de con
trole interno contra irregularidades na aplicação desta
lei, para os fins do disposto neste artigo.

§ 2° Os Tribunais de Contas e os órgãos inte
grantes do sistema de controle interno poderão solici
tar para exame, até o dia útil imediatamente anterior à
data de recebimento das propostas, cópia do edital de
licitação já publicado, obrigando-se os órgãos ou enti
dades da Administração interessada à adoção de me
didas corretivas pertinentes que, em função desse
exame, lhes forem determinadas.

* § 2° com redação dada pela Lei n° 8.883, de
8-6-1994.
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11- a definição do objeto deverá ser precisa, su
ficiente e clara, vedadas especificações que, por ex
cessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a
competição;

111- dos autos do procedimento constarão à jus
tificativa das definições referidas tio inciso I deste arti
go e os indispensáveis elementos técnicos sobre os
quais estiverem apoiados, bem como o orçamento,
elaborado pelo órgão ou entidade promotora da licita
ção, dos bens ou serviços a serem licitados; e

IV - a autoridade competente designará, dentre
os servidores do órgão ou entidade promotora da lici
tação, o pregoeiro e respectiva equipe de apoio, cuja
atribuição inclui, dentre outras, o recebimento das
propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade e
sua classificação, bem como a habilitação e a adjudi
cação do objeto do certame ao licitante vencedor.

§ 1° A equipe de apoio deverá ser integrada em
sua maioria por servidores ocupantes de cargo efeti
vo ou emprego da Administração, preferencialmente
pertencentes ao quadro permanente do órgão ou da
entidade promotora do evento.

§ 2° No âmbito do Ministério da Defesa, as fun
ções de pregoeiro e de membro da equipe de apoio
poderão ser desempenhadas por militares.

Art. 4° A fase externa do pregão será iniciada
com a convocação dos interessados e observará as
seguintes regras:

1- a convocação dos interessados será efetua
da por meio de publicação de aviso no Diário Oficial
da União, facultativamente, por meios eletrônicos e
conforme o vulto da licitação, em jornal de grande cir
culação, nos termos do regulamento de que trata o §
2° do art. 1°;

11 - do aviso constarão à definição do objeto da
licitação, a indicação do local, dias e horários em que
poderá ser lida ou obtida a íntegra do edital;

111 - do edital constarão todos os elementos de
finidos na forma do inciso I do art. 3°, as normas que
disciplinarem o procedimento e a minuta do contrato,
quando for o caso;

IV - cópias do edital e do respectivo aviso serão
colocadas à disposição de qualquer pessoa para con
sulta e divulgadas na forma da Lei n° 9.755, de 16 de
dezembro de 1998;

V - o prazo fixado para a apresentação das pro
postas, contado a partir da publicação do aviso, não
será inferior a oito dias úteis;

VI- no dia, hora e local designados, será reali
zada sessão pública para recebímento das propos
tas, devendo o interessado, ou seu representante,

identificar-se e, se for o caso, comprovar a existência
dos necessários poderes para formulação de propos
tas e para a prática de todos os demais atos inerentes
ao certame;

VII - aberta à sessão, os interessados entrega
rão os envelopes contendo a indicação do objeto e do
preço oferecidos, procedendo-se à sua imediata
abertura e à verificação da conformidade das propos
tas com os requisitos estabelecidos no instrumento
convocatório;

VIII- no curso da sessão, o autor da oferta de va
lor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por
cento superiores àquela poderão fazer novos lances
verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor;

IX - não havendo pelo menos três ofertas nas
condições definidas no inciso VIII, poderão os autores
das melhores propostas, até o máximo de três, ofere
cer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que
sejam os preços oferecidos;

X - para julgamento e classificação das propos
tas, será adotado o critério de menor preço, observa
dos os prazos máximos para fornecimento, as especi
ficações técnicas e os parâmetros mínimos de de
sempenho e qualidade definidos no edital;

XI- examinada a proposta classificada em pri
meiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao pre
goeiro decidir motivadamente a respeito da sua acei
tabilidade;

XII - encerrada a etapa competitiva e ordenadas
as ofertas, o pregoeiro procederá à abertura do invólu
cro contendo os documentos de habilitação do licitante
que apresentou a melhor proposta, para verificação do
atendimento das condições fixadas no edital;

XIII- a habilitação far-se-á com a verificação de
que o licitante está em situação regular perante a Fa
zenda Nacional, a Seguridade Social e o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e com a com
provação de que atende às exigências do edital quan
to à habilitação jurídica e qualificações técnica e eco
nômico-financeira;

XIV - os licitantes poderão deixar de apresentar
os documentos de habilitação que já constem do Sis
tema de Cadastramento Unificado de Fornecedores
SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de
acesso aos dados nele constantes;

XV - verificado o atendimento das exigências fi
xadas no edital, o licitante será declarado vencedor;

XVI - se a oferta não for aceitável ou se o lici
tante desatender às exigências habilitatórias, o pre
goeiro examinará as ofertas subseqüentes e a qualifi
cação dos licitantes, na ordem de classificação, e as-
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sim sucessivamente, até a apuração de uma que
atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declara
do vencedor;

XVII - nas situações previstas nos incisos XI e
XVI, o pregoeiro poderá negociar diretamente com o
proponente para que seja obtido preço melhor;

XVIII - declarado o vencedor, qualquer licitante
poderá manifestar imediata e motivadamente a inten
ção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de
três dias para apresentação das razões do recurso, fi
cando os demais licitantes desde logo intimados para
apresentar contra-razões em igual numero de dias, que
começarão a correr do término do prazo do recorrente,
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;

XIX - o acolhimento de recurso importará a inva~

dação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento;

XX - a falta de manifestação imediata e motiva
da do licitante importará a decadência do direito de
recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo
pregoeiro ao vencedor;

XXI - decididos os recursos, a autoridade com
petente fará a adjudicação do objeto da licitação ao li
citante vencedor;

XXII - homologada a licitação pela autoridade
competente, o adjudicatário será convocado para as
sinar o contrato no prazo definido em edital; e

XXIII - se o licitante vencedor, convocado den
tro do prazo de validade da sua proposta, não cele
brar o contrato, aplicar-se-á o disposto no inciso XVI.

Art. 5° É vedada à exigência de:

I - garantia de proposta;

li - aquisição do edital pelos licitantes, como
condição para participação no certame;

111 - pagamento de taxas e emolumentos, salvo
os referentes a fornecimento do edital, que não serão
superiores ao custo de sua reprodução gráfica, e aos
custos de utilização de recursos de tecnologia da in
formação, quando for o caso.

Art. 6° O prazo de validade das propostas será
de sessenta dias, se outro não estiver fixado no edital.

Art. ]O Quem deixar de entregar ou apresentar
documentação falsa exigida para o certame, ensejar
o retardamento da execução de seu objeto, não man
tiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do
contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer
fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com
a União e, se for o caso, será descredenciado no Si
caf, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das
multas previstas em edital e no contrato e das demais
cominações legais.

Art. 8° Os atos essenciais do pregão, inclusive
os decorrentes de meios eletrônicos, serão documen
tados no processo respectivo, com vistas à aferição
de sua regularidade pelos agentes de controle, nos
termos do regulamento previsto no § 20 do art. 1°.

Art. 9° Aplicam-se subsidiariamente, para a mo
dalidade de pregão, as normas da Lei nO 8.666, de 21
de junho de 1993.

Art. 10. Ficam convalidados os atos praticados
com base na Medida Provisória n° 2.182-17, de 26 de
julho de 2001 .

Art. 11 . Esta medida provisória entra em vigor na
data de sua publicação.

Brasília, 23 de agosto de 2001; 180° da Inde
pendência e 113° da República. - Fernando Henri
que Cardoso - Martus Tavares.

PROJETO DE LEI N° 6.260, DE 2002
(Do Sr. Aloizio Mercadante)

Altera a Lei n° 8.069, de 13 de julho
de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da
Criança e do Adolescente, e dá outras
providênc ias.

(Apense-se ao PL n° 2.129/1996.)
O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° A Lei nO 8.069, de 13 de julho de 1990,
passa a vigorar acrescida dos seguintes dispositivos:

"Art. 244-B. Utilizar, induzir, instigar ou auxiliar
criança ou adolescente a praticar qualquer um dos
crimes previstos nos arts. 12 e 13, da Lei n° 6.368, de
21 de outubro de 1976.

Pena. reclusão de quatro a quinze anos, e multa.

§ 1° Incorre nas mesmas penas se o crime prati
cado pela criança ou adolescente for qualquer um dos
previstos nos arts. 121, § 1° e 2°,129, § 2°,155, 157,
158, 159, 213 e 214 do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de
dezembro de 1940.

§ 2° A pena é aumentada de um terço, se, em ra
zão das condutas descritas neste artigo, a criança ou
adolescente sofrer lesão corporal de natureza grave,
e duplicada, no caso de morte."

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

Justificação

A participação de menores em atividades delitu
osas tem aumentado significativamente nos últimos
anos, paralelamente ao desenvolvimento e prolifera
ção do chamado "crime organizado". A utilização de
menores por parte dessas organizações criminosas
tem conseqüências extremamente graves, não so-
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mente porque contribui a expandir e generalizar a vio
lência, mas sobretudo p0rque significa, em uma gran
de parte dos casos, condenar à morte prematura as
crianças e adolescentes envolvidos. O fenômeno é de
tal magnitude que já se reflete nos indicadores demo
gráficos de algumas metrópoles brasileiras.

Para enfrentar esta situação, alguns setores da
sociedade têm proposto reduzir a idade de inimputa
bilidade penal, o que nos parece equivocado desde
vários pontos de vista. Primeiro porque não ataca as
raízes do problema mas sim suas manifestações. Se
gundo porque as estatísticas demonstram que cada
vez é mais precoce o ingresso de menores nas ativi
dades criminosas. Terceiro, porque o menor infrator
também é vítima do processo de esgarçadura do teci
do social que estamos vivendo com crescente intensi
dade nas últimas décadas.

Dentro deste contexto, ao invés de transformar
crianças e adolescentes sem cidadania em vítimas
sem esperança do sistema prisional brasileiro, propo
mos direcionar o rigor da lei para aqueles que, indivi
dualmente ou em grupos, induzem, constrangem ou
ajudam os menores a praticar ações delituosas.

Sala das Sessões, 12 de março de 2002. 
Deputado Aloisio Mercadante.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CEDI

lEI N° 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990

Dispõe sobre o Estatuto da Criança e
do Adolescente, e dá outras providências.

LIVRO 11
Parte Especial

TíTULO VII
Dos Crimes e das Infrações Administrativas

CAPíTULO I
Dos Crimes

SEÇÃO 11
Dos Crimes em Espécie

Art. 244. Vender, fornecer ainda que gratuita
mente ou entregar, de qualquer forma, a criança ou
adolescente, fogos de estampido ou de artifício, exce-

to aqueles que, pelo seu reduzido potencial, sejam in
capazes de provocar qualquer dano físico em caso de
utilização indevida:

Pena - detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois)
anos, e multa.

Art. 244-A. Submeter criança ou adolescente,
como tais definidos no caput do art. 2 desta lei, à pros
tituição ou à exploração sexual:

"Pena - reclusão de quatro a dez anos, e multa.
§ 1° Incorre nas mesmas penas o proprietário, o

gerente ou o responsável pelo local em que se verifi
que a submissão de criança ou adolescente às práti
cas referidas no caput deste artigo."

§ 2° Constitui efeito obrigatório da condenação
à cassação da licença de localização e de funciona
mento do estabelecimento.

* Artigo, caput, acrescido pela Lei, n° 9.975, de
23-6-2000.

CAPíTULO 11
Das Infrações Administrativas

e das Disposições Finais e Transitórias

Art. 245. Deixar o médico, professor ou respon
sável por estabelecimento de atenção à saúde e de
ensino fundamental, pré-escola ou creche, de comu
nicar à autoridade competente os casos de que tenha
conhecimento, envolvendo suspeita ou confirmação
de maus-tratos contra criança ou adolescente:

Pena - multa de 3 (três) a 20 (vinte) salários de
referência, aplicando-se o dobro em caso de reinci
dência.

lEI N° 6.368, DE 21 DE OUTUBRO DE 1976

Dispõe sobre medidas de prevenção
e repressão ao tráfico ilícito e uso indevi
do de substâncias entorpecentes ou que
determinem dependência física ou psí
quica, e dá outras providências.

CAPíTULO 111
Dos Crimes e das Penas

Art. 12. Importar ou exportar, remeter, preparar,
produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda ou
oferecer, fornecer ainda que gratuitamente, ter em de
pósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescre
ver, ministrar ou entregar, de qualquer forma, a con
sumo substância entorpecente ou que determine de-
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pendência física ou psíquica, sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 15 (quinze) anos,
e pagamento de 50 (cinqüenta) a 360 (trezentos e
sessenta) dias-multa.

§ 1° Nas mesmas penas incorre quem, indevi
damente:

I - importa ou exporta, remete, produz, fabrica,
adquire, vende, expõe à venda ou oferece, fornece
ainda que gratuitamente, tem em depósito, transpor
ta, traz consigo ou guarda matéria-prima destinada à
preparação de substância entorpecente ou que deter
mine dependência física ou psíquica;

11 - semeia, cultiva ou faz a colheita de plantas
destinadas à preparação de entorpecente ou de subs
tância que determine dependência física ou psíquica.

§ 2° Nas mesmas penas incorre, ainda, quem:
1- induz, instiga ou auxilia alguém a usar entor

pecente ou substância que determine dependência fí-
sica ou psíquica;

11 - utiliza local de que tem a propriedade, pos
se, administração, guarda ou vigilância, ou consente
que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente,
para uso indevido ou tráfico ilícito de entorpecente ou
de substância que determine dependência física ou
psíquica;

III - contribui de qualquer forma para incentivar
ou difundir o uso indevido ou o tráfico ilícito de subs
tância entorpecente ou que determine dependência
física ou psíquica.

Art. 13. Fabricar, adquirir, vender, fornecer ainda
que gratuitamente, possuir ou guardar maquinismo,
aparelho, instrumento ou qualquer objeto destinado à
fabricação, preparação, produção ou transformação
de substância entorpecente ou que determine depen
dência física ou psíquica, sem autorização ou em de
sacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e
pagamento de 50 (cinqüenta) a 360 (trezentos e ses
senta) dias-multa.

Art. 14. Associarem-se duas ou mais pessoas
para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qual
quer dos crimes previstos nos arts. 12 e 13 desta lei:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e
pagamento de 50 (cinqüenta) a 360 (trezentos e ses
senta) dias-multa.

DECRETO-lEI N° 2.848,
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

Código Penal

PARTE ESPECIAL

TíTULO I
Dos Crimes Contra a Pessoa

CAPíTULO I
Dos Crimes Contra a Vida

Homicídio simples
Art. 121. Matar alguém:
Pena - reclusão, de 6 (seis) a 20 (vinte) anos.
Caso de diminuição de pena
§ 1° Se o agente comete o crime impelido por

motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o do
mínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta
provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de
um sexto a um terço.

Homicídio qualificado
§ 2° Se o homicídio é cometido:
1- mediante paga ou promessa de recompensa,

ou por outro motivo torpe;
11 - por motivo fútil;
111 - com emprego de veneno, fogo, explosivo,

asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de
que possa resultar perigo comum;

IV - a traição, de emboscada, ou mediante dissi
mulação ou outro recurso que dificulte ou torne im
possível à defesa do ofendido;

V - para assegurar a execução, a ocultação, a
impunidade ou vantagem de outro crime:

Pena - reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.
Homicídio culposo
§ 3° Se o homicídio é culposo:
Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos.
Aumento de pena
§ 4° No homicídio culposo, a pena é aumentada

de um terço, se o crime resulta de inobservância de
regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o
agente deixa de prestar imediato socorro à vítima,
não procura diminuir as conseqüências do seu ato, ou
foge para evitar prisão em flagrante. Sendo doloso o
homicídio, a pena é aumentada de um terço, se o cri
me é praticado contra pessoa menor de 14 (catorze)
anos.

* § 4° com redação determinada pela Lei nO
8.069, de 13 de julho de 1990.

§ 5° Na hipótese de homicídio culposo, o juiz po
derá deixar de aplicar a pena, se as conseqüências
da infração atingirem o próprio agente de forma tão
grave que a sanção penal se torne desnecessária.
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CAPíTULO I
Do Furto

TíTULO 11
Dos Crimes Contra o Patrimônio

Furto

Art. 155. Subtrair, para si ou para outrem, coisa
alheia móvel:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos,
e multa.

§ 1°A pena aumenta-se de um terço, se o crime
é praticado durante o repouso noturno.

§ 2° Se o criminoso é primário, e é de pequeno
valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de
reclusão pela de detenção, diminuí-Ia de um a dois
terços, ou aplicar somente a pena de multa.

CAPíTULO 111
Da Periclitação da Vida e da Saúde

Perigo de contágio venéreo

Art. 130. Expor alguém, por meio de relações
sexuais ou qualquer ato libidinoso, a contágio de mo
léstia venérea, de que sabe ou deve saber que está
contaminado:

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um)
ano, ou multa.

§ 1°Se é intenção do agente transmitir a moléstia:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos,
e multa.

§ 2° Somente se procede mediante representação.

CAPíTULO 11
Das Lesões Corporais

lesão corporal
Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a sa-

úde de outrem:
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano.
- lesão corporal de natureza grave
§ 1° Se resulta:
I - incapacidade para as ocupações habituais,

por mais de 30 (trinta) dias;
11 - perigo de vida;
111 - debilidade permanente de membro, sentido

ou função;
IV - aceleração de parto:
Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos.
§ 2° Se resulta:
I - incapacidade permanente para o trabalho;
11 - enfermidade incurável;

111- perda ou inutilização de membro, sentido ou
função;

IV - deformidade permanente;
V - aborto:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos.
lesão corporal seguida de morte
§ 3° Se resulta morte e as circunstâncias evi

denciam que o agente não quis o resultado, nem as
sumiu o risco de produzi-lo:

Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 12 (doze) anos.
Diminuição de pena
§ 4° Se o agente comete o crime impelido por

motivo de relevante valor social ou moral ou sob o do
mínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta
provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de
um sexto a um terço.

* § 5° acrescentado pela Lei nO 6.416, de 24 de Substituição da pena
maiQ de 1977. § 5° O juiz, não sendo graves as lesões, pode

Induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ainda substituir a pena de detenção pela de multa:
Art. 122. Induzir ou instigar alguém a se suicidar 1- se ocorre qualquer das hipóteses do parágra-

ou prestar-lhe auxílio para que o faça: fo anterior;

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, se o 11 - se as lesões são recíprocas.
suicídio se consuma; ou reclusão, de 1 (um) a 3 (três) - lesão corporal culposa
anos, se da tentativa de suicídio resulta lesão corpo- § 60 Se a lesão é culposa:
ral de natureza grave.

Parágrafo único. A pena é duplicada: Pena - detenção, de 2 (dois) meses a 1 (um) ano.

Aumento de pena Aumento de pena
I - se o crime é praticado por motivo egoístico; § 7° Aumenta-se a pena de um terço, se ocorrer

qualquer das hipóteses do art. 121, § 4°.
11 - se a vítima é menor ou tem diminuído, por

qualquer causa, a capacidade de resistência. * § 7° com redação determinada pela Lei n°
8.069, de 13 de julho de 1990.

§ 8° Aplica-se à lesão culposa o disposto no § 5°
do art. 121.

* § 8° com redação determinada pela Lei n°
8.069, de 13 de julho de 1990.
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§ 3° Equipara-se à coisa móvel a energia elétri
ca ou qualquer outra que tenha valor econômico.

Furto qualificado

§ 4° A pena é de reclusão de 2 (dois) a 8 (oito)
anos, e multa, se o crime é cometido:

I - com destruição ou rompimento de obstáculo
à subtração da coisa;

" - com abuso de confiança, ou mediante frau-
de, escalada ou destreza;

111- com emprego de chave falsa;

IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas.

§ 5° A pena é de reclusão de três a oito anos, se
a subtração for de veículo automotor que venha a ser
transportado para outro Estado ou para o exterior.

* § 5° acrescido pela Lei n° 9.426, de
24-12-1996

Furto de coisa comum

Art. 156. Subtrair o condômino, co-herdeiro ou
sócio, para si ou para outrem, a quem legitimamente a
detém, a coisa comum:

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois)
anos, ou multa.

§ 1°Somente se procede mediante representação.

§ 2° Não é punível a subtração de coisa comum
fungível, cujo valor não excede a quota a que tem di
reito o agente.

CAPíTULO li
Do Roubo e da Extorsão

Roubo
Art. 157. Subtrair coisa móvel alheia, para si ou

para outrem, mediante grave ameaça ou violência à
pessoa, ou depois de havê-Ia, por qualquer meio, re
duzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos,
e multa.

§ 1° Na mesma pena incorre quem, logo depois
de subtraída a coisa, emprega violência contra pes
soa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunida
de do crime ou a detenção da coisa para si ou para
terceiro.

§ 2° A pena aumenta-se de um terço até metade:

I - se a violência ou ameaça é exercida com em
prego de arma;

li - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

111- se a vítima está em serviço de transporte de
valores e o agente conhece tal circunstância;

IV - se a subtração for de veículo automotor que
venha a ser transportado para outro Estado ou para o
exterior;

* Inciso IV acrescido pela Lei n° 9.426, de
24-12-1996

V - se o agente mantém a vítima em seu poder,
restringindo sua liberdade.

* Inciso V acrescido pela Lei n° 9.426, de
24-12-1996.

§ 3° Se da violência resulta lesão corporal grave,
a pena é de reclusão, de sete a quinze anos, além da
multa; resulta-se morte, a reclusão é de vinte a trinta
anos, sem prejuízo da multa.

* § 3° com redação dada pela Lei n° 9.426, de
24-12-1996.

Extorsão
Art. 158. Constranger alguém, mediante violên

cia ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si
ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer,
tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa:

Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos,
e multa.

§ 1° Se o crime é cometido por duas ou mais
pessoas, ou com emprego de arma, aumenta-se à
pena de um terço até metade.

§ 2° Aplica-se à extorsão praticada mediante vi
olência o disposto no § 3° do artigo anterior.

Extorsão mediante seqüestro

Art. 159. Seqüestrar pessoa com o fim de obter,
para si ou para outrem, qualquer vantagem, como
condição ou preço do resgate:

Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.

* Artigo, caput, com redação determinada pela
Lei nO 8.072, de 25 de julho de 1990.

§ 1° Se o seqüestro dura mais de 24 (vinte e
quatro) horas, se o seqüestrado é menor de 18 (dezo
ito) anos, ou se o crime é cometido por bando ou qua
drilha:

Pena - reclusão, de 12 (doze) a 20 (vinte) anos.

* § 1° com redação determinada pela Lei n°
8.072, de 25 de julho de 1990.

§ 2° Se do fato resulta lesão corporal de natureza
grave:

Pena - reclusão, de 16 (dezesseis) a 24 (vinte e
quatro) anos.

* § 2° com redação determinada pela Lei n°
8.072, de 25 de julho de 1990.

§ 3° Se resulta a morte:
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Pena - reclusão, de 24 (vinte e quatro) a 30
(trinta) anos.

* § 3° com redação determinada pela Lei n°
8.072, de 25 de julho de 1990.

§ 4° Se o crime é cometido em concurso, o con
corrente que o denunciar à autoridade, facilitando a li
bertação do seqüestrado, terá sua pena reduzida de
um a dois terços.

* § 4° com redação dada pela Lei n° 9.269, de
2-4-1996

Extorsão indireta
Art. 160. Exigir ou receber, como garantia de dí

vida, abusando da situação de alguém, documento
que pode dar causa a procedimento criminal contra a
vítima ou contra terceiro:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e
multa.

TíTULO VI
Dos Crimes Contra os Costumes

CAPíTULO I
Dos Crimes Contra a Liberdade Sexual

Estupro
Art. 213. Constranger mulher à conjunção car

nal, mediante violência ou grave ameaça:
Pena - reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos.
* Pena com redação determinada pela Lei n° 8. O

72, de 25 de julho de 1990.
Parágrafo único. (Revogado pela lei n° 9.281,

de 4-6-1996).
Atentado violento ao pudor
Art. 214. Constranger alguém, mediante violência

ou grave ameaça, a praticar ou permitir que com ele se
pratique ato libidinoso diverso da conjunção camal:

Pena - reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos.
* Pena com redação determinada pela Lei n°

8.072, de 25 de julho de 1990.
Parágrafo único. (Revogado pela lei n° 9.281,

de 4-6-1996)
Posse sexual mediante fraude
Art. 215. Ter conjunção carnal com mulher ho

nesta, mediante fraude:
Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.
Parágrafo único. Se o crime é praticado contra

mulher virgem, menor de 18 (dezoito) e maior de 14
(catorze) anos:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos.

PROJETO DE LEI N° 6.315, DE 2002
(Do Sr. Feu rosa)

Altera dispositivo do novo código
Civil.

(Às Comissões de Seguridade Social e
Família; e de Constituição e Justiça e de re
dação - Art. 24, 11.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Esta lei tem por objetivo instituir a guarda

compartilhada dos filhos menores pelos pais em caso
de separação judicial ou divórcio.

Art. 2° O art. 1.583 da lei n° 10.406, de 10 de ja
neiro de 2002 passa a vigorar acrescido do seguinte
parágrafo único:

"Art. 1.583 ..
Parágrafo único. Nesses casos poderá ser ho

mologada a guarda compartilhada dos filhos menores
nos termos do acordo celebrado pelos pais.

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data da sua
publicação.

Justificação

A proposição que ora apresento tem por objeti
vo alterar o novo Código Civil que não dispôs sobre a
guarda compartilhada dos filhos pelos pais, em caso
de separação judicial ou divórcio.

Minha proposta é que, obviamente, só haja pos
sibilidade de tal tipo de guarda se a separação ou di
vórcio forem consensuais, caso contrário, as crianças
estarão ainda mais vulneráveis em meio a discussões
sobre onde e com que devem ir a algum lugar.

A guarda compartilhada gera um tipo de situa
ção que, se bem administrada pelos pais gera lucros
aos filhos, caso contrário, poderá resultar em verda
deiro caos, com prejuízos emocionais terríveis para
quem não tem ainda formada a personalidade.

Sou de opinião que o Código já poderia ter aber
to mais essa possibilidade aos casais que se sepa
ram, razão pela qual conto com o apoio dos ilustres
Pares para a conversão deste projeto em lei.

Sala das Sessões, 18 de março de 2002. 
Deputado Feu Rosa.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CEDI

lEI N° 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002

Institui o Código Civil.

O Presidente da República,
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Fa~o saber qu~ o Co~gresso Nacional decreta e Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua
eu sanciono a seguinte lei: publicação.

PARTE ESPECIAL

LIVRO IV
Do Direito de Família

TíTULO I
Do Direito Pessoal

SUBTíTULO I
Do Casamento

CAPíTULO XI
Da Proteção da Pessoa dos Filhos

Art. 1.583. No caso de dissolução da sociedade
ou do vínculo conjugal pela separação judicial por
mútuo consentimento ou pelo divórcio direto consen
sual, observar-se-á o que os cônjuges acordarem so
bre a guarda dos filhos.

Art. 1.584. Decretada a separação judicial ou o
~ivórcio, sem gue haja entre as partes acordo quanto
a guarda dos filhos, será ela atribuída a quem revelar
melhores condições para exercê-Ia.

Parágrafo único. Verificando que os filhos não
devem permanecer sob a guarda do pai ou da mãe, o
jui~deferirá a sua guarda à pessoa que revele compa
tibilidade com a natureza da medida, de preferência
le~ando em cont~ o grau de parentesco e relação de
afinidade e afetividade, de acordo com o disposto na
lei específica.

PROJETO DE LEI N° 6.317, DE 2002
(Do Sr. lincoln Portela)

Proíbe a habilitação de qualquer
aparelho de telefonia sem o devido cadas
tramento junto à prestadora dos serviços.

(Apense-se ao Pl nO 893/1999.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Esta lei modifica a lei n° 9.472, de 16 de

julho de 1997, para proibir a habilitação de qualquer
aparelho de telefonia sem o devido cadastramento
junto à prestadora dos serviços.

Art. 2° A lei n° 9.472, de 16 de julho de 1997,
passa a vigorar aditada do seguinte artigo:

"Art. 213-A. As prestadoras de serviços de tele
comunicações somente poderão habilitar os apare
lhos de telefonia para uso dos serviços após o cadas
tramento dos usuários, na forma da regulamentação."

Justificação

O cadastramento de usuários dos serviços de
telecomunicações que exijam habilitação é ferramen
ta fundamental na inibição de utilização dos serviços
de telecomunicações para a criminalidade.

Entretanto, devido ao rápido desenvolvimento
das tecnologias de telecomunicações, entendemos
que o legislador deve somente ditar o princípio do ca
dastra~en~o obrigatório, deixando a regulamentação
para o orgao regulador do setor, que poderá exigir di
ferentes dados de acordo com os diferentes serviços
que forem sendo criados.

A proposição que ora apresentamos para análi
se nesta Casa visa exatamente ao estabelecimento
de o.brigação de cadastramento de usuários para os
serviços que necessitem de habilitação, como é o
caso atual dos telefones celulares. Propomos a inser
ção de dispo~itiv~ na lei Geral de Telecomunicações
tornando obngatono o cadastramento para a habilita
ção aos se~iços.A !\nat~l.será responsável pela re
gulamentaçao da lei, definindo as condições do ca
dastramento para cada tipo de serviço que for sendo
regulamentado.

Acreditamos que a proposta que fazemos avan
ça bastante no combate à criminal idade em nosso
Paí~. ~olicitamos o apoio de nossos Pares para a pro
poslçao que oferecemos à análise desta Casa, princi
p~lmente porque reveste-se de urgência e importân
cia para toda a população.

Sala das Sessões, de de 2002. - Deputado
Lincoln Portela.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CEDI

LEI N° 9.472, DE 16 DE JULHO DE 1997

Dispõe sobre a Organização dos Ser
viços de Telecomunicações, a criação e
funcionamento de um Órgão Regulador e
outros aspectos institucionais, nos Termos
da Emenda Constitucional n° 8, de 1995.

LIVRO IV
Da Reestruturação e da Desestatização das
Empresas Federais de Telecomunicações

DISPOSiÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS



Ahril ti.: 2002 UL\RlO 1>.\ C\M.\R.\ DOS UI])lJT:\U()S Quarta-tCira lO 147lB

Art. 213. Será livre a qualquer interessado a di
vulgação, por qualquer meio, de listas de assinantes
do serviço telefônico fixo comutado destinado ao
uso do público em geral.

§ 1° Observado o disposto nos incisos VI e IX do
art. 3° desta lei, as prestadoras do serviço serão obri
gadas a fornecer, em prazos e a preços razoáveis e
de forma não discriminatória, a relação de seus assi
nantes a quem queira divulgá-Ia.

§ 2° É obrigatório e gratuito o fornecimento, pela
prestadora, de listas telefônicas aos assinantes dos
serviços, diretamente ou por meio de terceiros, nos
termos em que dispuser a Agência.

Art. 214. Na aplicação desta Lei, serão observa
das as seguintes disposições:

I - os regulamentos, normas e demais regras
em vigor serão gradativamente substituídos por regu
lamentação a ser editada pela Agência, em cumpri
mento a esta lei;

11 - enquanto não for editada a nova regula
mentação, as concessões, permissões e autoriza
ções continuarão regidas pelos atuais regulamen
tos, normas e regras;

111 - até a edição da regulamentação decorrente
desta lei, continuarão regidos pela Lei n° 9.295, de 19
de julho de 1996, os serviços por ela disciplinados e
os respectivos atos e procedimentos de outorga;

IV - as concessões, permissões e autorizações
feitas anteriormente a esta lei, não reguladas no seu
art. 207, permanecerão válidas pelos prazos nelas
previstos;

V - com a aquiescência do interessado, pode
rá ser realizada a adaptação dos instrumentos de
concessão, permissão e autorização a que se refe
rem os incisos 111 e IV deste artigo aos preceitos
desta lei;

VI - a renovação ou prorrogação, quando pre
vista nos atos a que se referem os incisos 111 e IV des
te artigo, somente poderá ser feita quando tiver havi
do a adaptação prevista no inciso anterior.

PROJETO DE LEI N° 6.321, DE 2002
(Do Sr. Pompeo de Mattos)

Dispõe sobre o fornecimento gratui
to de medicamentos e insumos destina
dos ao tratamento e controle da diabetes.

(Apense-se ao PL n° 3.073/2000.)
O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Fica assegurada à distribuição gratuita de
medicamentos e insumos destinados ao tratamento e
controle aos diabéticos carentes.

Parágrafo único. Consideram-se pessoas caren
tes aquelas cuja renda familiar seja igualou inferior a
três salários mínimos.

Art. 2° Para efeito desta lei, a "cesta básica" de
medicamentos e insumos, a ser distribuída nas unida
des de saúde pública de todo País, compreende os
seguintes itens:

I - insulina;
II - antidiabéticos orais;
111 - reagentes para exames;
IV - seringas para aplicação de insulina;
V - fitas reagentes;
VI - adoçantes dietéticos;
VII- material de informação e orientação e edu

cativo para o acompanhamento e controle da doença.
Art. 3° As despesas decorrentes da implementa

ção desta lei, constarão na dotação orçamentária do
Ministério da Saúde.

Art. 4° Fica o Ministério da Saúde autorizado a
celebrar convênios para atender ao disposto nesta lei.

Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 6° Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

É extremamente expressivo o número de diabé
ticos no País, boa parte dos quais carece de assistên
cia governamental para fazer face ao tratamento que
necessitam para sua sobrevivência. O elevado custo
dos medicamentos e insumos não cabe no orçamen
to das famílias alvo desta lei, levando os pacientes ao
tratamento inadequado e à morte. Considerando que
a saúde é um direito do povo e dever do Estado, en
tendemos que o programa proposto deve ser imple
mentado urgentemente. A aprovação deste projeto de
lei, com certeza, ajudará a resgatar parte de dívida
social e atenderá as vítimas de uma enfermidade
crescente, perfeitamente controlável.

Sala das Sessões, 19 de maio de 2002. - Pompeo
de Mattos, Deputado Federal, PDT - RS.

PROJETO DE LEI W 6.324, DE 2002
(Do Sr. Jogo Eduardo Dado)

Dispõe sobre a isenção do Imposto
sobre Produtos Industrializados inciden
te sobre veículos adquiridos por fiscais
federais, estaduais e municipais e por
oficiais de justiça que especifica.

(Apense-se ao PL n° 131/1999.)
O Congresso Nacional decreta:



Justificação

A isenção do Imposto sobre Produtos Industria
lizados incidente sobre veículos é hoje concedida aos
taxistas e aos deficientes físicos. A isenção é justa, no
primeiro caso por motivos sociais, e, no segundo, por
motivos humanitários.

O projeto de lei que aqui apresentamos utiliza
igualmente os efeitos extrafiscais do IPI para atingir
dois outros justíssimos objetivos.

Trata-se de isentar, do IPI, os veículos adquiri
dos por fiscais federais, estaduais e municipais, e por
oficiais de justiça.

São os fiscais que diuturnamente enfrentam,
nas ruas e nas rodovias de terra batida ou com a pavi
mentação esburacada, a defesa do erário, isto é, da
sociedade. São eles, também, que contribuem para o
correto cumprimento da legislação trabalhista e para
a sanidade da produção agropecuária. Essas tarefas
são desgastantes para o corpo e para a máquina. O
desgaste acelerado dos veículos impõe, aos funcio
nários fiscais, apertos extras em seus orçamentos do
mésticos para não ficarem impedidos de exercitar,
com proficuidade, sua profissão.

Por outro lado, não é mais comum, ao contrário do
que ocorria antigamente, a utilização de veículos chapa
branca nas diligências funcionais. Os cortes orçamentá
rios sofridos pelo Poder Público, nos três níveis de go
vemo, muito contribuíram para a situação atual, em que
a regra é a utilização, pelo fiscal, de seu próprio veículo,
e a exceção é a utilização de veículo do Estado para os
procedimentos externos de fiscalização.

Nada mais justo, portanto, que dar a esses pro
fissionais, que lutam pela exação dos tributos fede
rais, estaduais e municipais, pela correta aplicação
da lei trabalhista e pela melhoria do produto agrícola
a oportunidade de adquirir veículos em melhores
condições de uso.

No que diz respeito aos oficiais de justiça, tenho
a satisfação de ratificar projeto apresentado pelo ilus
tre Deputado Régis de Oliveira, na legislatura passa
da. Por concordar inteiramente com as palavras então
utilizadas por S. Exa

, não posso deixar de transcrever,
em parte, a justificação de seu projeto.

"É o oficial de justiça o servidor público incumbi
do de diligenciar levando às partes as decisões judicia-
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Art. 1° Esta lei dispõe sobre a concessão de § 2° O excesso de arrecadação porventura apu-
isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados - rado nos termos do § 1°, in fine, será utilizado para
IPI incidente sobre veículo adquirido por fiscais fede- compensação do montante da renúncia.
rais, estaduais e municipais, e por oficiais de justiça. Art. 8° Esta lei vigorará pelo prazo de 3 (três)

Art. 2° Ficam isentos do Imposto sobre Produtos anos contados a partir do dia primeiro de janeiro sub-
Industrializados o automóvel de passageiros e o utili- seqüente à sua publicação.
tário de fabricação nacional de até 127 HP de potên
cia bruta (SAE), quando adquiridos por fiscais federa
is, estaduais e municipais, e por oficiais de justiça que
comprovadamente exerçam as atividades que lhes
sejam próprias por dever de ofício.

§ 1° Os fiscais federais de que trata esta lei são
os fazendários, os previdenciários, os agropecuários
e os do trabalho.

§ 2° Os fiscais estaduais e os municipais de que
trata esta lei são os fazendários.

Art. 3° A isenção será reconhecida pela Secreta
ria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, medi
ante a prévia verificação de condições estabelecidas.

Art. 4° Fica assegurada a manutenção e a utili
zação do crédito do referido imposto relativo às maté
rias-primas, aos produtos intermediários e ao materi
al de embalagem efetivamente utilizados na industria
lização dos produtos isentos por esta lei.

Art. 5° Não farão jus à isenção os acessórios op
cionais que não sejam equipamentos originais do veí
culo adquirido.

Art. 6° A alienação do veículo adquirido nos ter
mos desta lei, antes de 3 (três) anos contados da data
de sua aquisição, a pessoa que não preencha as con
dições contidas no art. 2°, acarretará o pagamento,
pelo alienante, do imposto dispensado, atualizado na
forma da legislação tributária.

Parágrafo único. A inobservância do disposto
neste artigo sujeita ainda o alienante ao pagamento
de multa e juros de mora previstos na legislação em
vigor para a hipótese de fraude ou falta de pagamento
do imposto devido.

Art. ]O A partir do exercício subseqüente á publi
cação desta lei, a renúncia anual de receita decorren
te da isenção referida no art. 2° será apurada, pelo
Poder Executivo, mediante projeção da renúncia efeti
va verificada no primeiro semestre.

§ 1° Para os fins do disposto no art. 14 da Lei
Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, o mon
tante anual da renúncia, apurado na forma do caput
no mês de setembro de cada ano, será custeado à
conta de fontes financiadoras da reserva de contin
gência, salvo se verificado excesso de arrecadação,
apurado também na forma do caput, em relação à
previsão de receitas, para o mesmo período, deduzi
do o valor da renúncia.
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is. Dentre suas atribuições diárias, estão as citações,
as intimações, as notificações, prisões, busca e apre
ensão, arrestos, despejos, penhoras e atos de execu
ção em geral, estes, geralmente de natureza conflitiva.

A complexidade para a localização de pessoas,
a violência nas ruas, nas grandes cidades ou as gran
des distâncias na zona rural, pelo interior a dentro do
País, exigem meios de locomoção mais seguros e
ágeis para a efetiva realização da justiça.

Da eficiência, da eficácia e da diligência do ofici
ai de justiça dependem a celeridade processual e o
bom julgamento dos autos do processo.

Daí a necessidade e urgência de oferecer a es
ses servidores públicos, os instrumentos para o bom
desempenho da função. (... )

Desta forma, sua atividade é essencialmente
externa à repartição pública, transformando o meio
de sua locomoção em mecanismo importante para o
curso processual, na medida em que permite agilizar
o cumprimento de ordens judiciais.

Não restam dúvidas de que o veículo, para tais
trabalhadores, constitui instrumento de trabalho ne
cessário, dando origem à situação análoga àquela
em que atuam os taxistas.

Neste caso, nada mais justo que atribuir aos ofi
ciais de justiça o benefício fiscal da isenção do IPI, já
atribuído aos taxistas, profissionais liberais."

Estamos cientes, caros Colegas, de que a isen
ção, neste caso não tem cunho social nem humanitário.
Trata-se, é evidente, de um investimento efetuado em
profissionais que muito honram a classe dos funcionári
os públicos. O retorno do investimento virá sob a forma
de trabalho mais profícuo realizado por agentes melhor
equipados para o desempenho de suas tarefas.

De antemão deve ser esclarecido que, contra o
projeto, não cabe o argumento de que propõe a con
cessão de incentivo fiscal federal para beneficiar agen
tes do Fisco estadual e municipal. É bem sabido que o
exercício mais intenso e eficaz dos trabalhos de fiscali
zação dos impostos estaduais e municipais muito con
corre para a elevação da receita dos tributos federais.
Assim, a fiscalização do ICMS contribui para aumentar
a receita do IPI, e a fiscalização do ICMS e do ISS con
tribuem para aumentar as arrecadações do Imposto de
Renda, da Cofins e da contribuição para o PIS.

Apesar do que foi dito, a redução da receita,
mesmo que temporária, exige o cumprimento das
providências previstas no art. 14 da lei de Responsa
bilidade Fiscal (lei Complementar n° 101, de 2001). A
esse propósito, o projeto aproveita o exemplo dado
pela Medida Provisória n° 2.159-70, de 24 de agosto
de 2001 (última edição) - que concede benefício fis-

cal relativo ao Imposto sobre a Renda - e pela lei n°
10.276, de 10 de setembro de 2001, que concede be
nefício fiscal mediante redução de receita do IPI.
Ambos os diplomas legais regulamentam a forma de
compensar a queda de receita.

Tendo em vista seus elevados objetivos, esta
mos certos de que o projeto de lei aqui apresentado
merecerá o integral apoio de nossos ilustres Pares.

Sala das Sessões, 19 de março de 2002. 
Deputado João Eduardo Dado.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CEDI

lEI COMPLEMENTAR N° 101,
DE 4 DE MAIO DE 2000

Estabelece Normas de Finanças PÚ
blicas voltadas para a Responsabilidade
na Gestão Fiscal e dá outras Providências.

CAPíTULO 111
Da Receita Pública

SEÇÃO 11
Da Renúncia de Receita

Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo
ou benefício de natureza tributária da qual decorra re
núncia de receita deverá estar acompanhada de esti
mativa do impacto orçamentário-financeiro no exercí
cio em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguin
tes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentá
rias e a pelo menos uma das seguintes condições:

I - demonstração pelo proponente de que a re
núncia foi considerada na estimativa de receita da lei
orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afeta
rá as metas de resultados fiscais previstas no anexo
próprio da lei de diretrizes orçamentárias;

11- estar acompanhada de medidas de compen
sação, no período mencionado no caput, por meio do
aumento de receita, proveniente da elevação de alí
quotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou
criação de tributo ou contribuição.

§ 1° A renúncia compreende anistia, remissão,
subsídio, crédito presumido, concessão de isenção
em caráter não geral, alteração de alíquota ou modifi
cação de base de cálculo que implique redução dis
criminada de tributos ou contribuições, e outros bene
fícios que correspondam a tratamento diferenciado.

§ 2° Se o ato de concessão ou ampliação do in
centivo ou benefício de que trata o caput deste artigo



Dispõe sobre o Ressarcimento das
Contribuições para os Programas de
Integração Social e de Formação do Pa-
trimônio do Servidor Público
PIS/PASEP e para a Seguridade Social 
COFINS Incidentes sobre Insumos Utili
zados na Fabricação de Produtos Desti
nados à Exportação.

Faço saber que o Presidente da República ado
tou a Medida Provisória n° 2.202-2, de 2001, que o
Congresso Nacional aprovou, e eu, Efraim Morais,
Primeiro Vice-Presidente da Mesa do Congresso Na
cional, no exercício da Presidência, para os efeitos do
disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição
Federal, promulgo a seguinte lei:

Art. 1° Alternativamente ao disposto na lei n°
9.363, de 13 de dezembro de 1996, a pessoa jurídica
produtora e exportadora de mercadorias nacionais
para o exterior poderá determinar o valor do crédito
presumido do Imposto sobre Produtos Industrializa
dos (IPI), como ressarcimento relativo às contribui
ções para os Programas de Integração Social e de
Formação do Patrimônio do Servidor Público
(PIS/PASEP) e para a Seguridade Social (COFINS),
de conformidade com o disposto em regulamento.

§ 1° A base de cálculo do crédito presumido
será o somatório dos seguintes custos, sobre os qua
is incidiram as contribuições referidas no caput:

I - de aquisição de insumos, correspondentes a
matérias-primas, a produtos intermediários e a mate
riais de embalagem, bem assim de energia elétrica e
combustíveis, adquiridos no mercado interno e utiliza
dos no processo produtivo;

11 - correspondentes ao valor da prestação de
serviços decorrente de industrialização por encomen
da, na hipótese em que o encomendante seja o con
tribuinte do IPI, na forma da legislação deste imposto.

§ 2° O crédito presumido será determinado me
diante a aplicação, sobre a base de cálculo referida
no § 1°, do fator calculado pela fórmula constante do
Anexo.

§ 3° Na determinação do fator (F), indicado no
Anexo, serão observadas as seguintes limitações:

I - o quociente será reduzido a cinco, quando re
sultar superior;

11 - o valor dos custos previstos no § 1° será
apropriado até o limite de oitenta por cento da receita
bruta operacional.

§ 4° A opção pela alternativa constante deste ar
tigo será exercida de conformidade com normas esta-

MEDIDA PROVISÓRIA 2.159-70,
DE 24 DE AGOSTO DE 2001

Altera a Legislação do Imposto de
Renda e dá Outras Providências.

14786 QUaJ1a-Iélr<I lO DL\RIO IHCAMARA DOS DEPUTADOS Abril de 2002

no decorrer da condição contida no inciso 11, o benefí - lEI N° 10.276, DE 10 DE SETEMBRO DE 2001
cio só entrará em vigor quando implementadas as
medidas referidas no mencionado inciso.

§ 3° O disposto neste artigo não se aplica:
I - às alterações das alíquotas dos impostos

previstos nos incisos 1,11, IV e V do art. 153 da Consti
tuição, na forma do seu § 1°;

11 - ao cancelamento de débito cujo montante
seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.

CAPíTULO IV
Da Despesa Pública

SEÇÃO I
Da Geração da Despesa

Art. 15. Serão consideradas não autorizadas, ir
regulares e lesivas ao patrimônio público a geração
de despesa ou assunção de obrigação que não aten
dam o disposto nos arts. 16 e 17.

Art. 1° A pessoa jurídica, cujos créditos com
pessoa jurídica de direito público ou com empresa
sob seu controle, empresa pública, sociedade de eco
nomia mista ou sua subsidiária, decorrentes de cons
trução por empreitada, de fornecimento de bens ou
de prestação de serviços, forem quitados pelo Poder
Público com títulos de sua emissão, inclusive com
Certificados de Securitização, emitidos especifica
mente para essa finalidade, poderá computar a par
cela do lucro, correspondente a esses créditos, que
houver sido diferida na forma do disposto nos §§ 3° e
4° do art. 10 do Decreto-lei n° 1.598, de 26 de dezem
bro de 1977, na determinação do lucro real do perío
do-base do resgate dos títulos ou de sua alienação
sob qualquer forma.

Art. 2° O disposto no art. 65 da Lei nO 8.383, de
30 de dezembro de 1991, aplica-se, também, nos ca
sos de entrega, pelo licitante vencedor, de títulos da
dívida pública do Estado, do Distrito Federal ou do
município, como contrapartida à aquisição de ações
ou quotas de empresa sob controle direto ou indireto
das referidas pessoas jurídicas de direito público, nos
casos de desestatização por elas promovidas.



PROJETO DE LEI N° 6.340, DE 2002
(Do Sr. José Carlos Coutinho)

Modifica a redação do art. 59 da
Consolidação das Leis do Trabalho.

(Apense-se ao PL nO 2.658/2000.)
O Congresso Nacional decreta
Art. 1° O § 2° do art. 59 da Cons01 idação das

Leis do Trabalho - CLT, modificado pelo art. 6° da Lei
nO 9.601, de 21 de janeiro de 1998, passa a vigorar
com a seguinte redação:

"§ 2° Poderá ser dispensado o acréscimo de sa
lário se, por força de acordo ou convenção coletiva de
trabalho, o excesso de horas em um dia for compen-

Justificação

A utilização crescente dos cartões de crédito,
dado o avanço da tecnologia, torna cada vez mais
atrativo o desenvolvimento de fraudes relacionadas a
compras com esses cartões.

O objetivo da presente proposição e de median
te a obrigatoriedade da apresentado do número de
identidade do possuidor, viabilizar que, no momento
da rea1 ização de uma compra qualquer, possa o ven
dedor certificar-se de que o cartão está sendo utiliza
do pelo próprio possuidor.

Em verdade, o fato de os cartões de crédito te
rem identificação sumária sobre os seus possuidores,
facilita que sejam utilizados em compras indevidas, ca
usando enormes prejuízos a uma série de pessoas.

Cabe ressaltar, também, que existe anualmente
um grande número de cartões perdidos e extraviados
que, com a obrigatoriedade proposta, não poderiam
ser utilizados de maneira indevida.

Assim, com a aprovação da presente proposi
ção conseguir-se evitar prejuízos financeiros pelo uso
fraudulento de cartões de crédito, bem como desesti
mular as fraudes que poderiam ser feitas com o uso
indevido desses cartões.

Sala das sessões, 19 de março de 2002. 
Deputado José Carlos Coutinho, PFL - RJ.

Art. 2° Ficam convalidados os atos praticados
com base na Medida Provisória n° 2.202-1, de 26 de
julho de 2001.

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação, produzindo efeitos a contar de sua regula
mentação pela Secretaria da Receita Federal.

Congresso Nacional, 10 de setembro de 2001;
180° da Independência e 113° da República. - Deputado
Efraim Morais, Primeiro Vice-Presidente da Mesa do
Congresso Nacional, no exercício da Presidência.

PROJETO DE LEI N° 6.337, DE 2002
(Do Sr. Jose Carlos Coutinho)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de
que os cartões de crédito apresentem o
numero da identidade do seu possuidor.

(Apense-se ao PL n° 5.504/2001.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica estabelecida à obrigatoriedade de

que Os cartões de crédito apresentem o número da
identidade do seu possuidor.

Art. 2° Todos os cartões de crédito deverão, no
prazo de 1 (um) ano, apresentar o número da identi
dade do possuidor.
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belecidas pela Secretaria da Receita Federal e abran- § 1° Os custos de substituição dos cartões de
gerá, obrigatoriamente: crédito não poderão ser transferidos para os seus

I - o último trimestre-calendário de 2001, quan- possuidores.
do exercida neste ano; § 2° O não-cumprimento do disposto no caput

deste artigo torna o cartão de crédito inválido para
11- todo o ano-calendário, quando exercida nos compras no território nacional.

anos subseqüentes. Art. 3° O Poder Executivo regulamentar esta lei
§ 5° Aplicam-se ao crédito presumido determi- no prazo de 90 (noventa) dias, contados no inicio de

nado na forma deste artigo todas as demais normas sua vigência.
estabelecidas na Lei n° 9.363, de 1996. Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua

§ 6° Relativamente ao período de 1° de janeiro pub1 icação.
de 2002 a 31 de dezembro de 2004, a renúncia anual Art. 5° Revogam-se as disposições em contrário.

de receita, decorrente da modalidade de cálculo do
ressarcimento instituída neste artigo, será apurada,
pelo Poder Executivo, mediante projeção da renúncia
efetiva verificada no primeiro semestre.

§ ]O Para os fins do disposto no art. 14 da Lei
Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, o mon
tante anual da renúncia, apurado, na forma do § 6°,
nos meses de setembro de cada ano, será custeado à
conta de fontes financiadoras da reserva de contin
gência, salvo se verificado excesso de arrecadação,
apurado também na forma do § 6°, em relação à pre
visão de receitas, para o mesmo período, deduzido o
valor da renúncia.
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sado pela correspondente diminuição em outro dia,
de maneira que não exceda, no período máximo de
12 (doze) meses, à soma das jornadas semanais de
trabalho previstas, nem seja ultrapassado o limite de
10 (dez) horas diárias.

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua
pub1 icação.

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário

Justificação

Na verdade, e a experiência vem comprovando,
a produção, o comércio e os serviços são atividades
que não estão apenas à mercê das sazonalidades e
necessidades nacionais, em que o período de com
pensação de 4 (quatro) meses poderia até ser satisfa
tório. Todavia, na era da globalização, em que a in
ter-relação e a interdependência dos mercados se
apresenta de forma marcante, estamos sujeitos às
mudanças que acontecem em todos os cantos do
mundo e a todo tempo. Desse modo, toma-se neces
sário dar maior flexibilidade ao chamado "banco de
horas" , a fim de adequar esse instrumento à realida
de dos dias de hoje.

Cabe pois, Nobres Pares, referendar uma práti
ca que os livres entendimentos entre patrões e em
pregados já consagraram como positiva e salutar no
mercado de trabalho, permitindo a um só tempo, cor
responder tanto a interesse dos empregadores, como
empregados tomando-se assim um instrumento neu
tro do ponto de vista da política laboral.

Proponho, assim, a dilatação de seu prazo glo
bal de compensação para 12 (doze) meses, certo de
que a sua prática apresentará os melhores resultados
e contribuirá para o bom andamento das relações de
trabalho em nosso Ppaís.

Sala das Sessões, 19 de março de 2002. 
Deputado José Carlos Coutinho, PFl -RJ.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLA TIVOS - CEDI

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

Aprova a Consolidação das Leis do
Trabalho.

TíTULO 11
Das Normas Gerais de Tutela do Trabalho

CAPíTULO 11
Da Duração do Trabalho

SEÇÃO 11
Da Jornada de Trabalho

Art. 59. A duração normal do trabalho poderá ser
acrescida de horas suplementares, em número não
excedente de 2 (duas), mediante acordo escrito entre
empregador e empregado, ou mediante contrato co
letivo de trabalho.

§ 1° Do acordo ou do contrato coletivo de traba
lho deverá constar, obrigatoriamente, a importância
da remuneração da hora suplementar, que será, pelo
menos, 50% (cinqüenta por cento) superior à da hora
normal.

* Alteração ditada pela Constituição de 88
(art. r, XVI).

§ 2° Poderá ser dispensado o acréscimo de sa
lário se, por força de acordo ou convenção coletiva de
trabalho, o excesso de horas em um dia for compen
sado pela correspondente diminuição em outro dia,
de maneira que não exceda, no período máximo de
cento e vinte dias, à soma das jornadas semanais de
trabalho previstas, nem seja ultrapassado o limite má
ximo de dez horas diárias.

§ 3° Na hipótese de rescisão do contrato de tra
balho sem que tenha havido a compensação integral
da jornada extraordinária, na forma do parágrafo an
terior, fará o trabalhador jus ao pagamento das horas
extras não compensadas, calculadas sobre o valor da
remuneração na data da rescisão.

* § 3° acrescido pela Lei n° 9. 60 1, de 21-1-1998.
Art. 60. Nas atividades insalubres, assim consi

deradas as constantes dos quadros mencionados no
capítulo de segurança e Medicina do Trabalho, ou que
neles venham a serem incluídas por ato do Ministro
do Trabalho, quaisquer prorrogações só poderão ser
acordadas mediante licença prévia das autoridades
competentes em matéria de higiene do trabalho, as
quais, para esse efeito, procederão aos necessários
exames locais e a verificação dos métodos e proces
sos de trabalho, quer diretamente, quer por intermé
dio de autoridades sanitárias federais, estaduais e
municipais, com quem entrarão em entendimento
para tal fim.

* Vide Medida Provisória n° 2164-41, de
24-8-2001.



....................................................."(NR)
Art. 643 .

§ 3° A Justiça do Trabalho é competente, ainda,
para processar e julgar as ações entre trabalhadores
portuários e os operadores portuários ou o Órgão
Gestor de Mão-de-Obra - OGMO decorrentes da re
lação de trabalho:'(NR)

Art. 652 .
a) ..

Art. 13. Ficam convalidados os atos praticados
com base na Medida Provisória n° 2.164-40, de 27 de
junho de 2001.

....................................................."(NR)

V - as ações entre trabalhadores portuários e
os operadores portuários ou o Órgão Gestor de
Mão-de-Obra - OGMO decorrentes da relação de
trabalho;

§ 4° Os empregados sob o regime de tempo par
cial não poderão prestar horas extras.(NR)

Art. 143 ..

§ 3° O disposto neste artigo não se aplica aos
empregados sob o regime de tempo parcial. (NR)

Art. 628. Salvo o disposto nos arts. 627 e 627-A,
a toda verificação em que o Auditor-Fiscal do Traba
lho concluir pela existência de violação de preceito le
gai deve corresponder, sob pena de responsabilidade
administrativa, a lavratura de auto de infração.

§ 2° Poderá ser dispensado o acréscimo de sa
lário se, por força de acordo ou convenção coletiva de
trabalho, o excesso de horas em um dia for compen
sado pela correspondente diminuição em outro dia,
de maneira que não exceda, no período máximo de
um ano, à soma das jornadas semanais de trabalho
previstas, nem seja ultrapassado o limite máximo de
dez horas diárias.

Art. 2° Os arts. 59, 143,628,643 e 652 da Con
solidação das Leis do Trabalho - CLT passam a vigo
rar com as seguintes alterações:

Art. 59 ..

Dispõe sobre o Contrato de Traba
lho por prazo determinado e dá outras
providências.

Altera a Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT, para dispor sobre o tra
balho a tempo parcial, a suspensão do
contrato de trabalho e o programa de
qualificação profissional, modifica as
Leis n° 4.923, de 23 de dezembro de
1965,5.889, de 8 de junho de 1973, 6.321,
de 14 de abril de 1976,6.494, de 7 de de
zembro de 1977, 7.998, de 11 de janeiro
de 1990, 8.036, de 11 de maio de 1990, e
9.601, de 21 de janeiro de 1998, e da ou
tras providências.

2° Poderá ser dispensado o acréscimo de salá
rio se, por força de acordo ou convenção coletiva de
trabalho, o excesso de horas em um dia for compen
sado pela correspondente diminuição em outro dia,
de maneira que não exceda, no período máximo de
cento e vinte dias, à soma das jornadas semanais de
trabalho previstas, nem seja ultrapassado o limite má
ximo de dez horas diárias.

3° Na hipótese de rescisão do contrato de traba
lho sem que tenha havido a compensação integral da
jornada extraordinária, na forma do parágrafo anteri
or, fará o trabalhador jus ao pagamento das horas ex
tras não compensadas, calculadas sobre o valor da
remuneração na data da rescisão.

Art. 7° O descumprimento, pelo empregador, do
disposto nos arts. 3° e 4° desta lei sujeita-o a multa de
quinhentas Unidades Fiscais de Referencia - UFIR,
por trabalhador contratado nos moldes do art. 1°, que
se constituirá receita adicional do Fundo de Amparo
ao Trabalhador - FAT, de que trata a Lei nO 7.998, de
11 de janeiro de 1990.

MEDIDA PROVISÓRIA N° 2.164-41,
DE 24 DE AGOSTO DE 2001

O Presidente da República, faço saber que o Con
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 6° O art. 59 da Consolidação das Leis do Tra
balho - CLT passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 59 .
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LEI N° 9.601, DE 21 DE JANEIRO DE 1998 O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a se
guinte medida provisória, com força de lei:
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Art. 14. Esta medida provisória entra em vigor na
data da sua publicação.

Brasília, 24 de agosto de 2001; 180° da Inde
pendência e 113° da República. - FERNANDO HEN
RIQUE CARDOSO - Francisco Dornelles.

PROJETO DE LEI N° 6.342, DE 2002
(Do Sr. Luiz Bittencourt)

Dispõe sobre a imposição de nor
mas para a concessão de alvará de funci
onamento para estabelecimentos que
possuem equipamentos de bronzeamen
to artificial.

(Apense-se ao PL n° 4.557/2001.)

Art. 1° Todo e qualquer estabelecimento que
possuir equipamentos de bronzeamento artificial, de
verá obrigatoriamente, afixar em local visível ao públi
co, informações sobre o uso dos mesmos com os se
guintes dizeres:

"A irradiação proporcionada por este equipa
mento causa envelhecimento da pele e pode causar
câncer de pele."

Art. 2° Ficam os estabelecimentos que possu
em equipamentos de bronzeamento artificial obri
gados a dispor em seu quadro funcional de médico
dermatologista.

Art. 3° O alvará de funcionamento dos estabele
cimentos que possuam máquinas de bronzeamento
artificial só será fornecido mediante cumprimento dos
arts. 1° e 2° desta lei.

Art. 4° os estabelecimentos de que trata o art. 1°
desta lei, que se encontram em funcionamento, terão
prazo de 30 (trinta) dias após a publicação da mesma
para o cumprimento das exigências, sob pena de cas
sação do alvará de funcionamento.

Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

A técnica de bronzeamento artificial no Brasil
cresceu muito nos anos 90, sendo encontrado equipa
mentos até mesmo em academias e salões de beleza.

Por não ocorrerem queimaduras ou vermelhi
dão, os danos à pele ficam disfarçados. A intensidade
da radiação emitida por essas câmaras é maior do
que a que receberíamos ao tomarmos sol. Uma ses
são de 15 minutos equivale a um dia inteiro de exposi
ção ao sol. O bronzeamento artificial também pode
provocar reações adversas, tais como bolhas, cocei
ra, pele seca e alergias. Além disso, existe o risco de
queimaduras da córnea, catarata e até cegueira.

Os raios UV penetram mais profundamente na
pele, incidindo sobre o colágeno, responsável pela
sustentação da pele. Isso significa que, além dos ris
cos de vir a ser vitima do câncer de pele, você estará
acelerando o desgaste de suas células, causando en
velhecimento precoce.

Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatolo
gia - SBD, o bronzeamento artificial tem contribuído
para maior incidência de câncer de pele.

Portanto, esse projeto de lei tem um grande al
cance social, razão pela qual peço aos meus nobres
Pares a sua aprovação.

Sala das Sessões, 19 de março de 2001. - De
putado Luiz Bittencourt.

PROJETO DE LEI N.o 6.345, DE 2002
(Do Sr. Luiz Ribeiro)

Acrescenta incisos I e 11 ao parágra
fo 1° do artigo 23 da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação n° 9.394/96.

(Às Comissões de Educação, Cultura
e Desporto; e de Constituição e Justiça e de
Redação (art. 54) - art. 24,11.)

O Congresso Nacional decreta:
Art.1 ° O art. 23 da Lei de Diretrizes da Educação

Nacional aprovada em 20 de dezembro de 1996, pas
sa a vigorar acrescido do inciso I no § 1°, com a se
guinte redação:

Art. 23 .
§ 1° ..

I - A escola quando realizar a reclassificação,
deverá preservar o processo escolar do aluno, quan
do houver e proceder ao registro de série ou fase an
terior a que o aluno foi reclassificado nos documentos
escolares, com as especificações cabiveis.

II - Quando se tratar de estudos realizados no
exterior,os documentos deverão seguir anexos ao
histórico escolar.

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

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Naci
onal, ao propor a reclassificação avançou muito no
processo educacional, possibilitando ao aluno
transferido e/ou com algum problema em seu currí
culo, a possibilidade de continuar seus estudos. As
escolas ao reclassificarem os alunos têm despreza
do a vida escolar cursada anteriormente, que de
pendendo da série em que foi reclassificado fica



lEI N° 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

Estabelece as Diretrizes e Bases da
Educação Nacional.

TíTULO V
Dos Níveis e das Modalidades

de Educação e Ensino

CAPíTULO 11
Da Educação Básica

SEÇÃO I
Das Disposições Gerais

Art. 23. A educação básica poderá organizar-se
em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alter
nância regular de períodos de estudos, grupos
não-seriados, com base na idade, na competência e
em outros critérios, ou por forma diversa de organiza-
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com lacunas em branco no seu histórico escolar ção, sempre que o interesse do processo de aprendi-
sem o registro da(s) série(s) ou fase escolar anterior zagem assim o recomendar.
a que foi submetido. Os casos mais comuns são: . § 10 A escola poderá reclassif~caros alunos, in-
alunos transferidos de outros estados com preen- c1uslv.e quando :>e tratar de tra~sferenclase.ntre esta-
chimento errado, do exterior com apenas um se- beleclmentos situados no Pais e no e~tenor, tendo
mestre cursado que não equivale ao nosso ano leti- como baose as norr:n~s cUrrlculares,gerals. ,
vo, estudos realizados em escolas irregulares e ca- ..§2 Ocale~d~noescolar.de~~raadequar-:.se.aspe-

d . d' 1-' d d t - e' et'lda cuhandades lOcais, InclUSive chmatlcas e economlcas, asos e ma Imp encla on e a ocumen açao r nt' ,. d t" t d' ._ . c eno o respec IVO SIS ema e enSino, sem com ISSO
~n~u~nto ~ao for efetuado o pagamento e co~ a d~- reduzir o número de horas letivas previsto nesta lei.
flcll slt~açao ~e des~mpregos er:n nosso p~IS mUl- Art. 24. A educação básica, nos níveis funda-
tos pais se v.em obrigados a retirar seus filhos de mental e médio, será organizada de acordo com as
e~colas partlculare.s,_ retornando par,a. as es~ola~ seguintes regras comuns:
pub~lcas, sem condlço~sde sanar a ?Ivlda. ~s m~tl- I - a carga horária mínima anual será de oito-
tUlçoes escolares, a fim de regularizar a sltuaçao centas horas, distribuídas por um mínimo de duzen-
submetem o aluno à reclassificação - o que é muito tos dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo
justo - conforme critérios estabelecidos pelos siste- reservado aos exames finais, quando houver;
mas de ensino de cada Estado. Apenas não é corre- 11- a classificação em qualquer série ou etapa, ex-
to desprezar o que já foi cursado, então, no caso do ceto a primeira do ensino fundamental, pode ser feita:
aluno levar a documentação e a escola achar ne- a) por promoção, para alunos que cursaram,
cessário reclassificar o aluno que o faça, apenas com aproveitamento, a série ou fase anterior, na pró-
não despreze o processo escolar a que faz jus, pro- pria escola.
cedendo ao registro dos estudos realizados anteri- b) por transferência, para candidatos proce-
ormente. Se não foi possível ao aluno apresentar a dentes de outras escolas
documentação não se fará essa exigência, por isso c) independentemente de escolarização anteri-
que tive a sensatez de colocar no inciso I "quando or, mediante avaliação feita pela escola, que defina o
houver". grau de desenvolvimento e experiência do candidato,

Sala das Sesões, 20 de março de 2002. _ Luiz e permita sua inscrição ~a série ou et~pa ~dequada,
R"b' D t d F d I (PSDB _ RJ) con!orme regulamentaçao do respectivo sistema de

I elro, epu a o e era . ensino;

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA 111 - nos estabelecimentos que adotam a pro-
PELA COORDENAÇÃO DE ESTUDOS gressão regular por série, o regimento escolar pode

LEGISLATIVOS - CEDI admitir forma de progressão parcial, desde que pre
servada a seqüência do curriculo, observadas as nor
mas do respectivo sistema de ensino;

IV - poderão organizar-se classes, ou turmas, com
alunos de séries distintas, com níveis equivalentes de
adiantamento na matéria, para o ensino de línguas es
trangeiras, artes, ou outros componentes curriculares;

V - a verificação do rendimento escolar obser
vará os seguintes critérios:

a) avaliação continua e cumulativa do desempe
nho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitati
vos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo
do período sobre os de eventuais provas finais;

b) possibilidade de aceleração de estudos para
alunos com atraso escolar;

c) possibilidade de avanço nos cursos e nas sé
ries mediante verificação do aprendizado;

d) aproveitamento de estudos concluidos
com êxito;

e) obrigatoriedade de estudos de recuperação,
de preferência paralelos ao período letivo, para os ca-
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sos de baixo rendimento escolar, a serem disciplina
dos pelas instituições de ensino em seus regimentos;

VI- o controle de freqüência fica a cargo da es
cola, conforme o disposto no seu regimento e nas
normas do respectivo sistema de ensino, exigida a
freqüência mínima de setenta e cinco por cento do to
tal de horas letivas para aprovação;

VII - cabe a cada instituição de ensino expedir
históricos escolares, declarações de conclusão de
série e diplomas ou certificados de conclusão de cur
sos, com as especificações cabíveis.

PROJETO DE LEI N.o 6.350, DE 2002
(Do Sr. Tilden Santiago)

Define a Guarda Compartilhada.
(Apense-se ao PL-6.315/2002.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Esta Lei define a guarda compartilhada,

estabelecendo as casos em que será possível.
Art. 2° Acrescentem-se ao Art. 1583 da Lei 10.406,

de 10 de janeiro de 2002, os seguintes parágrafos:

"Art. 1.583 .
§ 1° O juiz, antes de homologar a conciliação,

sempre colocará em evidência para as partes as van
tagens da guarda compartilhada.

§ 2° Guarda compartilhada é o sistema de cor
responsabilização do dever familiar entre os pais, em
casa de ruptura conjugal ou da convivência, em que
os pais participam igualmente a guarda material dos
filhos, bem como os direitos e deveres emergentes do
poder familiar."

Art. 3° O art. 1.584 da Lei n° 10.406, de 10 de jane
iro de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1.584 Declarada a separação judicial ou a
divórcio ou separação de fato sem que haja entre as
partes acordo quanto à guarda dos filhos, o juiz esta
belecerá a sistema da guarda compartilhada, sempre
que possível, ou, nos casos em que não haja possibi
lidade, atribuirá a guarda tendo em vista o melhor in
teresse da criança."

§ 1° A Guarda poderá ser modificada a qualquer
momento atendendo sempre ao melhor interesse da
criança.

Art. 4° Esta lei entra em vigor no dia 10 de janei
ro de 2003.

Justificação

O novo Código Civil Brasileiro, tão recentemen
te aprovado, no ano de sua vacância, merece ser

aperfeiçoado em tudo o que for possível. No que tan
ge ao Direito de Família, deixou de contemplar o sis
tema de guarda compartilhada, que ora propomos,
que já vem há tempos sendo apontado como a me
lhor solução prática em prol das crianças e adoles
centes, quando do divórcio ou separação dos pais.

Segundo o magistério da Ora. Sofia Miranda Ra
belo, da UFMG e da Associação "Pais Para Sempre",
a guarda compartilhada ou conjunta é um dos meios
de exercício da autoridade parental, para os pais que
desejam continuar a relação entre pais e filhos, quan
do fragmentada a família. É um chamamento aos pais
que vivem separados para exercerem conjuntamente
esta responsabilidade.

A justificativa para a adoção desse sistema está
na própria realidade social e judiciária, que reforça a
necessidade de garantir o melhor interesse da crian
ça e a igualdade entre homens e mulheres na respon
sabilização dos filhos.

A continuidade do convívio da criança com os
ambos pais é indispensável para o desenvolvimento
emocional da criança de forma saudável. Por isso,
não se pode manter sem questionamentos, formas de
solucionar problemas tão ultrapassados.

É preciso diferenciar os tipos de guarda para
evitarem-se confusões na determinação daquela que
parece mais adequada. São quatro modelos de guar
da de filhos: guarda alternada, guarda dividida, ani
nhamento ou nidação e guarda compartilhada.

A Guarda ahernada caracteriza-se pela possibili
dade de cada um dos pais deter a guarda do filho alter
nadamente, segundo um ritmo de tempo que pode ser
um anos, um mês, uma semana, uma parte da sema
na, ou uma repartição organizada dia a dia e, conse
qüentemente, durante esse período de tempo deter de
forma exclusiva, a totalidade dos poderes-deveres que
integram o poder parenta! No término do período, os
papéis invertem-se. E a atribuição da guarda física e
legal, alternadamente a cada um dos pais. Este é um
tipo de guarda que se contrapõe fortemente a continui
dade do lar, que deve ser respeitado para preservar o
bem estar da criança. E inconveniente à consolidação
dos hábitos, valores, padrões e formação da personali
dade do menor, pois o elevado número de mudanças
provoca uma enorme instabilidade emocional e psíqui
ca. A jurisprudência a desabona, não sendo aceita em
quase todas as legislações mundiais.

A Guarda dividida apresenta-se quando o me
nor vive em um lar fixo, determinado, recebendo a vi
sita periódica do pai ou da mãe que não tem a guarda.
É o sistema de visitas, que tem efeito destrutivo sobre
o relacionamento entre pais e filhos, uma vez que pro-
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picia O afastamento entre eles, lento e gradual, até de
saparecer. Ocorrem seguidos desencontros e repeti
das separações. São os próprios pais, que contestam
e procuram novos meios de garantir uma maior parti
cipação e mais comprometida na vida de seus filhos.

O Aninhamento ou nidação é um tipo de guarda
raro, no qual os pais se revezam mudando-se para a
casa onde vivem as crianças em períodos alternados
de tempo. Parece ser uma situação irreal, por isso
pouco utilizada.

Finalmente, a Guarda Compartilhada ou con
junta refere-se a um tipo de guarda onde os pais e
mães dividem a responsabilidade legal sobre os filhos
ao mesmo tempo e compartilham as obrigações pe
las decisões importantes relativas à criança. É um
conceito que deveria ser a regra de todas as guardas,
respeitando-se evidentemente os casos especiais.
Trata-se de um cuidado dos filhos concedidos aos
pais comprometidos com respeito e igualdade.

Na guarda compartilhada, um dos pais pode de
ter a guarda material ou física do filho, ressalvando
sempre o fato de dividirem os direitos e deveres emer
gentes do poder familiar. O pai ou a mãe que não tem
a guarda física não se limita a supervisionar a educa
ção dos filhos, mas sim participará efetivamente dela
como detentor de poder e autoridade para decidir di
retamente na educação, religião, cuidados com a saú
de, lazer, estudos, enfim, na vida do filho.

A guarda compartlhada permite que os filhos vi
vam e convivam em estreita relação como pai e mãe,
havendo coma co-participação em igualdade de direi
tos e deveres. É uma aproximação da relação mater
na e paterna, visando o bem estar dos filhos, são be
nefícios grandiosos que a nova proposta traz às rela
ções familiares, não sobrecarregando nenhum dos
pais e evitando ansiedades, stress e desgastes.

A noção da guarda compartilhada surgiu do de
sequilíbrio dos direitos parentais e de uma cultura que
desloca o centro de seu interesse sobre a criança em
uma sociedade de tendência igualitária. A nítida pre
ferência reconhecida à mãe para a guarda, já vinha
sendo criticada como abusiva e contrária à igualdade.

A guarda compartilhada busca reorganizar as rela
ções entre pais e filhos no interior da família desunida, di
minuindo os traumas do distanciamento de um dos pais.

As relações parentais abrangem todo o exercí
cio da autoridade parental, incluindo guarda, educa
ção, assistência, representação, vigilância e fIscaliza
ção, atributos controlados pelo Estados, para prote
ção integral dos menores.

Enquanto a família permanece unida, o menor
desfruta dos dois genitores. A ruptura cria uma nova

estrutura e a responsabilidade parental de concentra
em um só dos pais, ficando o outro reduzido a um pa
pei secundário. Na realidade social surgem cada vez
mais conflitos envolvendo relações paternofiliais, po
rém são escassas as normas legais a respeito. Cum
pre a doutrina e jurisprudência estabelecer soluções
que privilegiem os lagos familiares, de acordo com a o
Texto Constitucional.

Timidamente, alguns tribunais brasileiros pas
saram a propor acordos de guarda entre os pais,
como resposta às novas formas de família. Mas, a de
finição e o estudo específico do tema é de extrema
irnportância para que os juizes possam se orientar e
decidir respeitando o interesse do menor.

É o exercício comum da autoridade parental, re
servando a cada um dos pais o direito de participar
ativamente das decisões dos filhos menores. Oequili
brio dos papéis, valorizando a paternidade e a mater
nidade, traz um desenvolvimento físico e mental mais
adequado para os casos de fragmentação da família.

Esse novo modelo opõe-se as decisões de
guarda única, demonstrando vantagens ao bem estar
do menor, mantendo o vínculo afetivo e o contato re
gular com os pais.

O interesse do menor é o determinante para a
atribuição da guarda, fazendo nascer reflexões inédi
tas que favoreça a relação familiar. A guarda sempre
se revelou um ponto delicadissimo no Direito de Fami
lia, pois dela depende diretamente o futuro da crian
ça. Se até recentemente a questão não gerava maio
res problemas, com as alterações na estrutura famili
ar, procuram-se novas fórmulas de guarda capazes
de assegurar aos pais uma repartição eqüitativa da
autoridade parental.

A guarda "exclusiva", "única" cede lugar às no
vas modalidades de guarda alternada, dividida, e fi
nalmente compartilhada ou conjunta.

Originária da Inglaterra, na década de sessen
ta ocorreu a primeira decisão sobre a guarda com
partlihada (joint custody). A idéia da guarda com
partilhada estendeu-se à França e ao Canada, ga
nhando a jurisprudência em suas provincias, espa
lhando-se por toda América do Norte. O Direito
americano absorveu a nova tendência e a desen
volveu em larga escala.

Nos Estados Unidos a guarda compartilhada é
intensamente discutida, debatida, pesquisada, devi
do ao aumento de pais envolvidos nos cuidados com
os filhos. A American Bar Association - ABA criou um
comitê especial para desenvolver estudos sobre
guarda de menores (Child Custody Committee). Há
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uma grande divulgação desse modelo aos pais, sen
do um dos tipos que mais cresce.

Na França, em 1976, a jurisprudêOncia provoca
o monopólio da autoridade parental, recebendo con
sagração legislativa na lei de 22.07.1987. a nova lei
modificou os textos do Código Civil francês, relativos
ao exercício da autoridade parental, harmonizando as
decisões e tranqüilizando os juizes.

A tendência mundial é o reconhecimento da
guarda compartilhada como a forma mais adequada
e benéfica nas relações entre pais e filhos, servindo
como tentativa para minorar os efeitos desastrosos
da maioria das separações.

Nosso Projeto é simples, apenas definindo a
guarda compartilhada e tornando-a o sistema reco
mendável, sempre que possível, por avaliação do juiz.

Ao propor este Projeto, louvo a iniciativa da
Associação Pais para Sempre , do APASE Brasil 
Associação de pais Separados do Brasil, movimentos
de cidadania para o reconhecimento dos direitos de
veres daqueles pais e mães, que mesmo após o rom
pimento conjugal, querem manter o relacionamento
com os filhos, além de poderem exercer suas respon
sabilidades e obrigações. A separação e o divórcio
devem acontecer somente entre os pais, não entre
pais e filhos.

Por ser inegável avanço, que protegerá a família
brasileira, conclamo meus Ilustres Pares a aprovarem
esta proposição.

Sala das Sessões, 20 de março de 2002. 
Deputado Tildem Santiago.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CEDI

lEI N° 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002

Institui o Código Civil.

O Presidente da República, faço saber que o Con
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

PARTE ESPECIAL

LIVRO IV
Do Direito de Família

TíTULO I
Do Direito Pessoal

SUBTíTULO I
Do Casamento

CAPíTULO XI
Da Proteção da Pessoa dos Filhos

Art. 1.583. No caso de dissolução da sociedade
ou do vínculo conjugal pela separação judicial por
mútuo consentimento ou pelo divórcio direto consen
sual, observarse-á o que os cônjuges acordarem so
bre a guarda dos filhos.

Art. 1.584. Decretada a separação judicial ou o
divórcio, sem que haja entre as partes acordo quanto
à guarda dos filhos, será ela atribuída a quem revelar
melhores condições para exercê-Ia.

Parágrafo único. Verificando que os filhos não
devem permanecer sob a guarda do pai ou da mãe, o
juiz deferirá a sua guarda à pessoa que revele compa
tibilidade com a natureza da medida, de preferência
levando em conta o grau de parentesco e relação de
afinidade e afetividade, de acordo com o disposto na
lei específica.

Art. 1.585. Em sede de medida cautelar de se
paração de corpos, aplica-se quanto à guarda dos fi
lhos as disposições do artigo antecedente.

PROJETO DE LEI W 6.355, DE 2002
(Do Sr. José Carlos Coutinho)

Estabelece a jornada de trabalho
dos empregados em estabelecimentos
de serviços de saúde.

(Apense-se ao Pl n° 3.592/1997.)
O Congressso Nacional decreta:
Art. 1° É fixada em 6 (seis) horas diárias a jorna

da normal de trabalho dos empregados em estabele
cimentos serviços de saúde.

Art. 2° A duração da jornada normal de trabalho,
por muito consentimento, poderá ser prorrogada em
até 2 (duas) horas, com pagamento em dobro de cada
hora suplementar.

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua
Justificação.

Art. 4° revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

É exaustivo o trabalho executado em estabeleci
mentos hospitalares e similares, devido não apenas
ao ambiente de tensão e ansiedade.

Sem embargo de condições adversas, o pesso
al que presta serviço nessas instituições está, habitu
almente, submetido à jornada de trabalho que atinge,
algumas vezes, até mais de 10 (dez) horas diárias.

A fim de corrigir essa distorção, preconizo, nesta
proposição, que a jornada normal de trabalho dos em
pregados dessa categoria é de 6 (seis) horas, poden-
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do ser prorrogada por até 2 (duas) horas, com paga
mento em dobro.

Sala das Sessões, 20 de março de 2002. 
Deputado José Carlos Coutinho, PFL - RJ.

PROJETO DE LEI N° 6.357, DE 2002
(Do Sr. José Carlos Coutinho)

Concede aposentadoria especial aos
25 anos de serviço para auxiliares de en
fermagem e atendentes de enfermagem.

(Apense-se ao PL n° 5.44212001.)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Aos auxiliares e atendentes de enferma
gem será concedida aposentadoria especial aos 25
(vinte e cinco) anos de serviço.

Art. 2° O Poder Executivo regulamentará esta lei no
prazo de 90 (noventa) dias da data de sua publicação.

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

A presente proposição vem atender um anseio
dessa classe, que na realidade permanece constante
mente e diretamente junto aos leitos dos pacientes são
os trabalhadores de funções auxiliares de enfermagem
- como os auxiliares e atendentes de enfermagem.

São estes trabalhadores auxiliares que estão
sujeitos a maior grau de exposição aos agentes noci
vos uma vez que eles competem e execução da toilfe
te, a medicação, os curativos, os transporte dos deje
tos, acompanhando as visitas médicas, abrindo e fe
chando os curativos e respondendo por qualquer fa
lha que ocorra no tratamento do paciente.

Desta forma, o que vem justificando a concessão
do benefício previdenciário especial é o mero vocábulo
Enfermeiro, desprezando-se a mensagem e o espírito da
lei que é contemplar com a aposentadoria especial todos
aqueles que exercitam o trabalho em "contato perma
nente com doentes ou materiais infectocontagiosos".

A preocupação da presente proposição é contem
plar aqueles que labutam em condições especiais e não
simplesmente os detentores de cargo de Enfermeiro.

Por estas razões, conto com o apoio dos nobres
Pares para a aprovação da iniciativa_

Sala das Sessões, 20 de março de 2002. 
Deputado José Carlos Coutinho, PFL - RJ.

PROJETO DE LEI N° 6.359, DE 2002
(Do Sr. José Carlos Coutinho)

Modifica o inciso VII do art. 5° e
acrescenta parágrafo ao art. 6° da Lei n°
8.313, de 23 de dezembro de 1991, e dá
outras providências.

(Às Comissões de Educação, Cultura
e Desporto, de Finanças e Tributação; e de
Constituição e Justiça e de Redação (art.
54) - art. 24, 11.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O inciso VII do art. 5° da Lei n° 8.313, de 23

de dezembro de 1991, passa a ter a seguinte redação:

"Art 5° .
VIII - 10% (dez por cento) da arrecadação bruta

dos concursos de prognósticos e loterias federais e
similares, cuja realização estiver sujeita a autorização
federal, deduzindo-se este valor do montante destina
da aos prêmios

Art. 2° Acrescente-se o seguinte parágrafo ao
art. 6° da Lei n° 8.313, de 23 de dezembro de 1991:

"Art. 6° .
§ 3° Do montante dos recursos a que se refere o

inciso VIII do art. 5° 50% (cinqüenta por cento) serão
destinados, segundo os critérios e coeficientes esta
belecidos na Lei Complementar n° 62, de 28 de de
zembro de 1989, ao financiamento de projetos cultu
rais a serem realizados pelos Estados".

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

A Carta Magna estabelece, em seu art. 215, que
"O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos di
reitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional,
e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das
manifestações culturais". Reza, ainda, no § 3° do art.
216, que "A lei estabelecerá incentivos para a produ
ção e o conhecimento de bens e valores culturais".

Atendendo a esses princípios constitucionais, a
Lei n° 8.313/91, que institui o FNC - Fundo Nacional
de Cultura, com objetivo de captar e destinar recursos
para projetos culturais. Em seu art. 5°, inciso VIII, o re
ferido diploma prevê, entre as fontes de recursos do
FNC, o recolhimento, para o Fundo, de "um por cento
da arrecadação bruta dos concursos de prognósticos
e loterias federais e similares cuja realização estiver
sujeita a autorização federal, deduzindo-se este valor
do montante destinados aos prêmios".

A parcela de arrecadação citada constitui a prin
cipal fonte de sustentação do FNS, tem-se revelado
insuficiente para suprir as carências financeiras da in-



TíTULO VIII
Da Ordem Social

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASil - 1988

lEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

Legislativos - CEDI
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dústria cultural brasileira, que permanece em estado 111 - as criações científicas, artísticas e tec-
de indigência frente às necessidades do segmento. no lógicas;

A presente proposição tem por objetivo corrigir IV - as obras, objetos, documentos, edificações
essa situação, criando mecanismos que, se aprova- e demais espaços destinados às manifestações artís-
dos, seguramente se transformarão em poderoso ins- tico-culturais;
trumento para incentivo e difusão das manifestações V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histó-
culturais no Brasil. rico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontoló-

Certo de que essa proposição poderá ser de ines- gico, ecológico e científico.
tirnável valia para o estímulo à produção cultural brasile- § 1° O Poder Público, com a colaboração da co-
ira e à promoção da imagem do País no exterior, peço o munidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultu-
apoio dos Nobres Pares para sua aprovação. ral brasileiro, por meio de inventários, registros, vigi-

Sala das Sessões, 20 de março de 2002. _ lância, tombamento e desapropriação, e de outras
Deputado José Carlos Coutinho, PFl _ RJ. formas de acautelamento e preservação.

§ 2° Cabem à administração pública, na forma
da lei, a gestão da documentação governamental e as
providências para franquear sua consulta a quantos
dela necessitem.

§ 3° A lei estabelecerá incentivos para a produ
ção e o conhecimento de bens e valores culturais.

§ 4° Os danos e ameaças ao patrimônio cultural
serão punidos, na forma da lei.

§ 5° Ficam tombados todos os documentos e os
sítios detentores de reminiscências históricas dos an
tigos quilombos.

CAPíTULO 111
Da Educação, da Cultura e do Desporto

SEÇÃO 11
Da Cultura

Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno
exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da
cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização
e a difusão das manifestações culturais.

§ 1° O Estado protegerá as manifestações das
culturas populares, indígenas e afrobrasileiras, e das
de outros grupos participantes do processo civilizato
rio nacional.

§ 2° A lei disporá sobre a fixação de datas come
morativas de alta significação para os diferentes seg
mentos étnicos nacionais.

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasilei
ro os bens de natureza material e imaterial, tomados
individualmente ou em conjunto, portadores de refe
rência à identidade, à ação, à memória dos diferentes
grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais
se incluem:

I - as formas de expressão;

11 - os modos de criar, fazer e viver;

SEÇÃO 111
Do Desporto

Art. 217. É dever do Estado fomentar práticas
desportivas formais e não-formais, como direito de
cada um, observados:

I - a autonomia das entidades desportivas diri
gentes e associações, quanto a sua organização e
funcionamento;

11 - a destinação de recursos públicos para a pro
moção prioritária do desporto educacional e, em casos
específicos, para a do desporto de alto rendimento;

111 - o tratamento diferenciado para o desporto
profissional e o não-profissional;

IV - a proteção e o incentivo às manifestações
desportivas de criação nacional.

§ 1° O Poder Judiciário só admitirá ações relati
vas à disciplina e às competições desportivas após
esgotarem-se as instâncias da justiça desportiva, re
gulada em lei.

§ 2° A justiça desportiva terá o prazo máximo de
sessenta dias, contados da instauração do processo,
para proferir decisão final.

§ 3° O Poder Público incentivará o lazer, como
forma de promoção social.
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lEI N° 8.313, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1991

Restabelece princípios da Lei n°
7.505, de 2 de julho de 1986, institui o
Programa Nacional de Apoio à Cultura 
PRONAC e dá outras providências.

CAPíTULO 11
Do Fundo Nacional da Cultura

Art. 5° O FNC é um fundo de natureza contábil,
com prazo indeterminado de duração, que funcionará
sob as formas de apoio a fundo perdido ou de em
préstimos reembolsáveis, conforme estabelecer o re
gulamento, e constituido dos seguintes recursos:

I - recursos do Tesouro Nacional;
11 - doações, nos termos da legislação vigente;

III -legados;

IV - subvenções e auxílios de entidades de qual
quer natureza, inclusive de organismos internacionais;

V - saldo não utilizados na execução dos proje
tos a que se referem o Capítulo IV e o presente Capí
tulo desta lei;

VI- devolução de recursos de projetos previstos
no Capítulo IV e no presente Capítulo desta lei, e não
iniciados ou interrompidos, com ou sem justa causa;

VII - um por cento da arrecadação dos Fundos
de Investimentos Regionais, a que se refere a lei n.o
8.167, de 16 de janeiro de 1991, obedecida na aplica
ção a respéctiva origem geográfica regional;

VIII - três por cento da arrecadação bruta dos
concursos de prognósticos e loterias federais e simi
lares cuja realização estiver sujeita a autorização fe
deral, deduzindo-se este valor do montante destinado
aos prêmios;

'Inciso VIII com redação dada pela Lei n° 9.999,
de 30-8-2000.

IX - reembolso das operações de empréstimo
realizadas através do Fundo, a título de financiamen
to reembolsável, observados critérios de remunera
ção que, no mínimo, lhes preserve o valor real;

X - resuhado das aplicações em títulos públicos fe
derais, obedecida a legislação vigente sobre a matéria;

XI - conversão da dívida externa com entidades
e órgãos estrangeiros, unicamente mediante doa
ções, no limite a ser fixado pelo Ministro da Econo
mia, Fazenda e Planejamento, observadas as normas
e procedimentos do Banco Central do Brasil;

XII - saldos de exercícios anteriores;
XIII - recursos de outras fontes.

CAPíTULO 11
Do Fundo Nacional da Cultura - FNC

Art. 6° O FNC financiará até oitenta por cento do
custo total de cada projeto, mediante comprovação,
por parte do proponente, ainda que pessoa jurídica
de direito público, da circunstância de dispor do mon
tante remanescente ou estar habilitado á obtenção do
respectivo financiamento, através de outra fonte devi
damente identificada, exceto quanto aos recursos
com destinação especificada na origem.

§ 1° (Vetado);

§ 2° Poderão ser considerados, para efeito de
totalização do valor restante, bens e serviços ofereci
dos pelo proponente para implementação do projeto,
a serem devidamente avaliados pela SEC/PR.

Art. 7° A SEC/PR estimulará, através do FNC, a
composição, por parte de instituições financeiras, de
carteiras para financiamento de projetos culturais, que
levem em conta o caráter social da iniciativa, mediante
critérios, normas, garantias e taxas de juros especiais
a serem aprovados pelo Banco Central do Brasil.

lEI COMPLEMENTAR N° 62,
DE 28 DE DEZEMBRO DE 1989

Estabelece normas sobre o cálculo,
a entrega e o controle das liberações dos
recursos dos fundos de participação e dá
outras providências.

Art. 10 O cálculo, a entrega e o controle das libera
ções dos recursos do Fundo de Participação dos Esta
dos e do Distrito Federal- FPE e do Fundo de Participa
ção dos Municípios - FPM, de que tratam as alíneas "ali
e "b" do inciso I do art. 159 da Constituição, far-se-ão
nos termos desta lei Complementar, consoante o dis
posto nos incisos 11 e 111 do art. 161 da Constituição.

Parágrafo único. Para fins do disposto neste arti
go, integrarão a base de cálculo das transferências,
além do montante dos impostos nele referidos, inclu
sive os extintos por compensação ou dação, os res
pectivos adicionais, juros e multa moratória, cobrados
administrativa ou judicialmente, com a corresponden
te atualização monetária paga.

Art. 20 Os recursos do Fundo de Participação
dos Estados e do Distrito Federal - FPE serão distri
buídos da seguinte forma:

1- 85% (oitenta e cinco por cento) às Unidades
da Federação integrantes das regiões Norte, Nordes
te e Centro-Oeste;
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11 - 15% (quinze por cento) às Unidades da Fe
deração integrantes das regiões Sul e Sudeste.

§ 1° Os coeficientes individuais de participação
dos Estados e do Distrito Federal no Fundo de Partici
pação dos Estados e do Distrito Federal- FPE a se
rem aplicados ate o exercício de 1991, inclusive, são
os constantes do Anexo Único, que é parte integrante
desta Lei Complementar.

§ 2° Os critérios de rateio do Fundo de Participa
ção dos Estados e do Distrito Federal, a vigorarem a
partir de 1992, serão fixados em lei específica, com
base na apuração do censo de 1990.

§ 3° Até que sejam definidos os critérios a que se
refere o parágrafo anterior, continuarão em vigor os co
eficientes estabelecidos nesta Lei Complementar.

Art. 3° Ficam mantidos os atuais critérios de dis
tribuição dos recursos do Fundo de Participação dos
Municípios até que lei específica sobre eles disponha,
com base no resultado do Censo de 1991, realizado
pela Fundação IBGE.

'Artigo com redação dada pela Lei Complemen
tar n° 71, de 3-9-1992.

Parágrafo único. A lei estabelecerá os critérios
de rateio do Fundo de Participação dos Municípios
FPM, a vigorarem a partir de 1992, com base na apu
ração do Censo de 1990.

Art. 4° A União observará, a partir de março de
1990, os seguintes prazos máximos na entrega, atra
vés de créditos em contas individuais dos Estados e
Municípios, dos recursos do Fundo de Participação:

I - recursos arrecadados do primeiro ao décimo
dia de cada mês: até o vigésimo dia;

11 - recursos arrecadados do décimo primeiro ao
vigésimo dia de cada mês: até o trigésimo dia;

111 - recursos arrecadados do vigésimo primeiro
dia ao final de cada mês: até o décimo dia do mês
subseqüente.

§ 1° Até a data prevista no "caput" deste artigo, a
União, observará os seguintes prazos máximos:

I - recursos arrecadados do primeiro ao vigési
mo dia de cada mês: até o décimo quinto dia do mês
subseqüente;

11 - recursos arrecadados do vigésimo primeiro
dia ao final de cada mês: até o vigésimo dia do mês
subseqüente.

§ 2° Ficam sujeitos a correção monetária, com
base na variação do Bônus do Tesouro Nacional Fis
cal, os recursos não liberados nos prazos previstos
neste artigo.

Art. 5° O Tribunal de Contas da União efetuará o
cálculo das quotas, referentes aos Fundos de Participa
ção e acompanhará, junto aos órgãos competentes da
União, a classificação das receitas que lhes dão origem.

Parágrafo único. No caso de criação e instala
ção de Município, o Tribunal de Contas da União fará
revisão dos coeficientes individuais de participação
dos demais Municípios do Estado a que pertence, re
duzindo proporcionalmente as parcelas que a estes
couberam, de modo a lhe assegurar recursos do Fun
do de Participação dos Municípios - FPM.

Art. 6° A União divulgará mensalmente os mon
tantes dos impostos arrecadados e classificados para
efeitos de distribuição através dos Fundos de Participa
ção e os valores das liberações por Estado e Município,
além da previsão do comportamento dessas variáveis
nos 3(três) meses seguintes ao da divulgação.

Art. 7° A União, através do Ministério da Fazen
da, e o Tribunal de Contas da União baixarão, nas
suas respectivas áreas de competência, as normas e
instrução complementares necessárias ao pleno
cumprimento do disposto nesta Lei Complementar.

Art. 8° Esta Lei Complementar entra em vigor a par
tir do primeiro mês subseqüente ao de sua publicação.

Art. 9° Revogam-se as disposições em contrário.

PROJETO DE LEI N° 6.366, DE 2002
(Do Sr. Neuton Lima)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de
inscrição na embalagem e na bula dos me
dicamentos de advertência da existência de
substância considerada doping no esporte.

(Às Comissões de Educação, Cultura
e Desporto; e de Constituição e Justiça e de
Redação (art. 54) - art. 24, 11.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Na embalagem e na bula dos medica

mentos que contenham substâncias consideradas
dopping deve estar estampada advertência, com os
seguintes dizeres: "Esse medicamento contém subs
tância considerada dopping no esporte".

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

Justificação

A escalada do uso de substâncias que possibili
tem um melhor desempenho dos atletas, dissemina
da mundialmente, tem provocado a reação dos aman
tes do esporte, por estar colocando em risco a sua
própria essência de congraçamento entre os povos
pela competição sadia.

O esporte, em vários momentos da história,
conseguiu superar grandes divergências entre os po
vos e países, inclusive nos períodos de guerra.

Com o uso constante do dopping, em verdade,
competir passou a ser encarado como uma questão de



LIVRO 111
Da Organização dos Serviços

de Telecomunicações

TíTULO I
Disposições Gerais

Dispõe sobre a Organização dos Ser
viços de Telecomunicações, a Criação e
Funcionamento de um Órgão Regulador e
outros aspectos institucionais, nos Termos
da Emenda Constitucional n° 8, de 1995.

LEI N° 9.472, DE 16 DE JULHO DE 1997

CAPíTULO 111
Das Regras Comuns

Art. 69. As modalidades de serviço serão defini
das pela Agência em função de sua finalidade, âmbito
de prestação, forma, meio de transmissão, tecnologia
empregada ou de outros atributos.

Parágrafo único. Forma de telecomunicação é o
modo específico de transmitir informação, decorrente
de características particulares de transdução, de
transmissão, de apresentação da informação ou de
combinação destas, considerando-se formas de tele
comunicação, entre outras, a telefonia, a telegrafia, a
comunicação de dados e a transmissão de imagens.

Art. 70. Serão coibidos os comportamentos pre
judiciais à competição livre, ampla e justa entre as
prestadoras do serviço, no regime público ou privado,
em especial:

I - a prática de subsídios para redução artificial
de preços;

II - o uso, objetivando vantagens na competi
ção, de informações obtidas dos concorrentes, em
virtude de acordos de prestação de serviço;

111 - a omissão de informações técnicas e co
merciais relevantes à prestação de serviços por ou
trem.

Justificação

O uso indevido de linhas e aparelhos de telefonia
celular, principalmente para fins criminosos, tem preo
cupado toda a população brasileira. As autoridades
vêem-se muitas vezes limitadas em suas ações de re
pressão ao crime em função da inexistência de dados
associados a números de telefones que são registrados
em chamadas de suspeitos ou criminosos.

O projeto de lei que estamos apresentando ino
va e pretende preencher a lacuna da falta de informa
ções que facilita o esquema de criminosos. Para evitar
fraudes, inserimos também a obrigatoriedade de
comprovação dos dados cadastrais e o arquivamento
pela empresa de telefonia celular.

PROJETO DE LEI N° 6.368, DE 2002
(Do Sr. Waldemir Moka)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de
cadastramento dos usuários de telefonia
celular da modalidade pré-paga.

(Apense-se ao Pl n° 893/1999.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Esta lei adita artigo à lei n° 9.472, de 16

de julho de 1997, obrigando o cadastramento de to
dos os usuários de telefonia celular da modalidade
pré-paga.

Art. 2° A lei n° 9.472, de 16 de julho de 1997,
passa a vigorar aditada do seguinte artigo:

"Art. 69-A. As empresas prestadoras do serviço
de telefonia celular na modalidade pré-paga são obri
gadas a cadastrar todos os usuários deste serviço
com, no mínimo, as informações de nome completo,
endereço completo, número, órgão expedidor e data
de expedição de documento de identidade, ,bem como
número de registro no Cadastro de Pessoa Física.

Parágrafo único. Os dados referidos no caput
deverão ser comprovados pelos usuários e as presta
doras de serviços de telefonia celular deverão manter
cópia dos documentos apresentados".

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.
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vida ou morte O lema "o importante é competir" está Estamos convictos de que a presente iniciativa
dando lugar ao ''vencer ou vencer", não importa como. irá, depois de convertida em lei, servir de poderoso

Em resposta a esta situação, o Comitê Olímpico instrumento nas mãos das autoridades constituídas
Internacional vem desenvolvendo intensas cam- no combate à criminal idade. Esperamos, portanto, ver

panhas às práticas intencionais e não intencionais de a proposição que oferece~os apoiada pO,r todos os
doping no esporte. nobres deputad?s e apreciada de forma celere neste

.. Nesse processo, insere-se a presente proposta, Congresso Nacional. _
que procura oferecer informações, a todos os atletas Sala das Sessoes, 20 de março de 2002. -
brasileiros, sobre o uso de medicamentos que conte- Deputado Waldemir Moka.
nham substâncias cujo uso é vetado para a prática
atividades atividades esportivas.

Sala das Sessões, 20 de março de 2002. 
Neuton Lima.



14XOO Quarta- feira 10 DIA RIO DA ('AMARA DOS DU'lJL\DOS Abril de 2002

PROJETO DE LEI N° 6.369, DE 2002
(Do Sr. Waldemir Moka)

Determina a obrigatoriedade de co
bertura da cirurgia de vasectomia pelas
empresas de planos de saúde.

(Às Comissões de Seguridade Social e
Família; e de Constituição e Justiça e de
Redação (art. 54) - Art. 24, 11.)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° É obrigatória à cobertura de cirurgia de
vasectomia pelas empresas de planos de saúde, em
todas as modalidades de contratos oferecidos aos
usuários.

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

Justificação

Os avanços e conquistas na área de saúde ao
longo dos últimos decênios têm possibilitado uma sé
rie de comodidades e melhoras no quadro sanitário
das populações em todo o mundo.

Dentre as conquistas mais relevantes, indubita
velmente, encontra-se o conhecimento e o desenvol
vimento de técnicas e drogas que possibilitaram à hu
manidade planejar sua prole.

A sexualidade passou não mais a ser encarada
como um ato fisiológico destinado meramente à reprodu
ção da espécie, mas como uma forma de relacionamento
amoroso, aberto às possibilidades afetivas de cada um.

Significou, outrossim, a liberação da mulher,
que sempre tivera o ônus da gravidez. É forçoso reco
nhecer, contudo, que a mulher também, durante al
gum tempo ficou com o ônus da prevenção das gravi
dezes indesejadas. A pílula, o DIU, o diafragma e a la
queadura tubárea são técnicas e dispositivos a serem
usados pela mulher, com pouca ou nenhuma partici
pação do parceiro.

Apenas mais recentemente, com o advento da
Aids, é que a camisinha passou a ser mais aceita pela
população masculina, assim como a vasectomia. A
disseminação dessa técnica cirúrgica possibilitou que
homens e casais pudessem planejar quantos filhos
querem, sem que a obrigação e os riscos recaiam
apenas sobre a mulher.

Assim, achamos mais do que justo que a cirur
gia de vasectomia seja amplamente acessível e não
podemos aceitar que as empresas de planos de saú
de excluam esse procedimento do rol de serviços ofe
recidos a seus usuários.

Nossa proposição é bastante simples: torna
obrigatória a cobertura da aludida cirurgia por todos
os contratos de planos de saúde.

Isto posto, diante da relevância de nossa inten
ção, esperamos contar com o apoio de nossos ilustres
Pares no Congresso Nacional para sua aprovação.

Sala das Sessões, 20 de março de 2002. 
Deputado Waldemir Moka.

PROJETO DE LEI N.o 6.371, DE 2002
(Do Sr. Milton Monti)

Acrescenta novo parágrafo ao art.
2° da Lei n° 10.219/2001, que cria o Pro
grama Nacional de Renda Mínima vincu
lada à Educação - Bolsa Escola

(Às Comissões de Educação, Cultura
e Desporto; e de Constituição e Justiça e de
Redação (art. 54) - art. 24, 11.)

O Congresso Nacional decreta:
O art. 1° O art. 2° da Lei n° 10.219, de 11 de abril de

2001 , passa a vigorar com o acréscimo do seguinte § 3°:

"Art. 2° .
§ 3° Em caso de mudança de residência, no

mesmo ou para outro município, a família beneficiária
preservará o direito ao recebimento da bolsa escola
durante o ano letivo, mantendo-se sujeita às exigênci
as previstas nesta lei."

Art. 2° A Secretaria Nacional da Bolsa Escola e
a instância municipal responsável pela sua imple
mentação estabelecerão as normas para o adequado
cumprimento desta disposição.

Art. 3° Esta lei entra em vigor no ato de sua
publicação.

Justificação

O Programa Bolsa Escola alcança, atualmente,
amplo consenso sobre a sua importância e relevância
para a melhoria da freqüência à escola por parte de
crianças e jovens integrantes de famílias de baixa ren
da, em situação de risco social ou sujeitas ao trabalho
precoce e inadequado ao seu pleno desenvolvimento.

A mudança de residência da família beneficiária
do Programa não pode impedi-Ia de continuar a rece
ber a bolsa escola, em face dos graves prejuízos que
tal descredenciamento poderia trazer à escolarização
de seus filhos. Tais mudanças decorrem, principal
mente, de oportunidades e oscilações do mercado de
trabalho, alheias à vontade dos trabalhadores.

A mudança de domicílio da família pode levar à
mudança de escola, dentro do mesmo município ou para
outro município. Em qualquer caso, é necessário que o
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benefício seja mantido e o Poder Público deve viabilizar o
processo de transferência de escola, sem solução de
continuidade dos estudos e da bolsa escola.

O objetivo do projeto de lei que ora submete
mos, portanto, é o de aperfeiçoar a implementação do
Programa Nacional da Bolsa Escola, regulamentado
pela Lei n° 10.219/2001. Além de autorizar a manu
tenção do direito à bolsa escola, por parte da família
que necessita mudar seu local de residência, este
projeto de lei oferece à Secretaria Nacional do Pro
grama e aos municípios a possibilidade e a responsa
bilidade de estabelecer as normas complementares
para a sua adequada implementação, atendendo in
clusive às particularidades locais.

Pela justeza da proposta e por sua contribuição
ao nosso objetivo comum de manter todas as crian
ças na escola, contamos com o inestimável apoio dos
senhores e senhoras parlamentares desta Casa.

Sala das Sessões, 20 de Março de 2002. 
Deputado Milton Monti.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVoS - CEDI

LEI N° 10.219, DE 11 DE ABRIL DE 2001

Cria o Programa Nacional de Renda
Mínima vinculada à Educação - "Bolsa
Escola", e dá outras providências.

Art. 1° Fica criado, nos termos desta lei, o Pro
grama Nacional de Renda Mínima vinculada à educa
ção - "Bolsa Escola".

§ 1° O programa criado nos termos do caput
deste artigo constitui o instrumento de participação fi
nanceira da União em programas municipais de ga
rantia de renda mínima associados a ações socioedu
cativas, sem prejuízo da diversidade dos programas
municipais.

§ 2° Para os fins desta lei, o Distrito Federal
equipara-se à condição de Município.

§ 3° Os procedimentos de competência da União
serão organizados no âmbito do Ministério da Educa
ção, o qual poderá contar com a colaboração técnica de
outros órgãos da Administração Pública Federal, em
condições a serem estabelecidas em regulamento.

§ 4° Caberá à Caixa Econômica Federal, na
qualidade de agente operador, mediante remunera
ção e condições a serem pactuadas com o Ministério
da Educação, obedecidas às formalidades legais:

I - o fornecimento da infra-estrutura necessária
à organização e manutenção do cadastro nacional de
beneficiários;

11- o desenvolvimento dos sistemas de proces
samento de dados;

111 - a organização e operação da logística de
pagamento dos benefícios;e

IV - a elaboração dos relatórios necessários ao
acompanhamento, à avaliação e à auditoria da execu
ção do programa por parte do Ministério da Educação.

Art. 2° A partir do exercício de 2001, a União
apoiará programas de garantia de renda mínima as
sociados a ações socioeducativas, que preencham,
cumulativamente, os seguintes requisitos:

1- sejam instituídos por lei municipal, compatível
com o termo de adesão referido no inciso I do art. 5°;

11 - tenham como beneficiárias as famílias resi
dentes no Município, com renda familiar per capita in
ferior ao valor fixado nacionalmente em ato do Poder
Executivo para cada exercício e que possuam sob
sua responsabilidade crianças com idade entre seis e
quinze anos, matriculadas em estabelecimentos de
ensino fundamental regular, com freqüência escolar
igualou superior a oitenta e cinco por cento;

111 - incluam iniciativas que, diretamente ou em
parceria com instituições da comunidade, incentivem
e viabilizem a permanência das crianças beneficiári
as na rede escolar, por meio de ações socioeducati
vas de apoio aos trabalhos escolares, de alimentação
e de práticas desportivas e culturais em horário com
plementar ao das aulas;e

IV - submetam-se ao acompanhamento de um
conselho de controle social, designado ou constituído
para tal finalidade, composto por representantes do
poder público e da sociedade civil, observado o dis
posto no art. 8°

§ 1° Para os fins do inciso 11, considera-se:

1- para enquadramento na faixa etária, a idade
da criança, em número de anos completados até o
primeiro dia do ano no qual se dará a participação fi
nanceira da União; e

11- para determinação da renda familiar per ca
pita, a média dos rendimentos brutos auferidos pela
totalidade dos membros da família, excluídos apenas
os provenientes do programa de que trata esta lei.

§ 2° Somente poderão firmar o termo de adesão
ao programa instituído por esta Lei os Municípios que
comprovem o cumprimento do disposto no inciso V do
art. 11 da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

Art 3° Fica o Ministério da Educação autorizado
a celebrar convênios de cooperação com os Estados,
dispondo sobre a participação destes nos programas
de que trata esta Lei, inclusive no seu acompanha
mento, avaliação e auditoria.
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PROJETO DE LEI N° 6.376, DE 2002
(Do Sr. Paulo Rocha)

Altera o art. 46 do Estatuto da Crian
ça e do Adolescente

(Às Comissões de Seguridade Social e
Família; e de Constituição e Justiça e de
Redação (art. 54) - art. 24,11.)

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Esta lei tem por objetivo permitir que o es

tágio de convivência, nos casos de adoção internacio
nal, possa ter curso no país de origem dos adotantes.

Art. 2° O § 2° do art. 46 da lei n° 8.069, de 13 de
julho de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 46 .

§ 2° Em caso de adoção por estrangeiro
residente ou domiciliado fora do País, o está
gio de convivência será de no mínimo quinze
dias para crianças de até dois anos de idade,
e de no mínimo trinta dias quando se tratar de
adotando acima de dois anos de idade. (NR)"

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data da sua
publicação.

Justificação

O projeto que ora apresento tem por objetivo re
tirar exigência legal que muitas vezes constitui-se em
entrave à adoção por estrangeiros.

É sabida a quantidade de crianças abandona
das existentes em nosso país. Melhor seria que elas,
ao invés de perambular pelas ruas de nossas cida
des, estivessem estabelecidas em lares onde rece
bessem carinho, atenção, saúde e instrução.

Não é menos conhecido também, o número de es
trangeiros que anseiam por adotar crianças brasileiras.
Por que então deixar na lei entraves à adoção intemacio
nal? Por acaso é de se considerar salutar o estágio de
convivência realizado dentro dos limites de um hotel, lon
ge do país para onde a criança realmente irá?

A convivência feita no país onde reside o adotan
te, penso, é muito mais profícua para adotante e adota
do, que a realizada no confinamento de um hotel.

Por essas razões, conto com o apoio dos ilus
tres Pares para a aprovação deste projeto.

Sala das Sessões, 21 de março de 2002. 
Deputado Paulo Rocha.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CEDI

lEI N° 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990

Dispõe sobre o Estatuto da Criança e
do Adolescente, e dá outras providências.

LIVRO I
Parte Geral

TíTULO 11
Dos Direitos Fundamentais

CAPíTULO 111
Do Direito à Convivência Familiar e Comunitária

SEÇÃO 111
Da Família Substituta

SUBSEÇÃO IV
Da Adoção

Art. 46. A adoção será precedida de estágio de
convivência com a criança ou adolescente, pelo prazo
que a autoridade judiciária fixar, observadas as pecu
liaridades do caso.

§ 1° O estágio de convivência poderá ser dispensa
do se o adotando não tiver mais de 1 (um) ano de idade
ou se, qualquer que seja a sua idade, já estiver na com
panhia do adotante durante tempo suficiente para se po
der avaliar a conveniência da constituição do vinculo.

§ 2° Em caso de adoção por estrangeiro residen
te ou domiciliado fora do País, o estágio de convivên
cia, cumprido no território nacional, será de no mínimo
15 (quinze) dias para crianças de até 2 (dois) anos de
idade, e de no mínimo 30 (trinta) dias quando se tratar
de adotando acima de 2 (dois) anos de idade.

Art. 47. O vínculo da adoção constitui-se por sen
tença judicial, que será inscrita no registro civil mediante
mandado do qual não se fornecerá certidão.

§ 1° A inscrição consignará o nome dos adotantes
como pais, bem corno o nome de seus ascendentes.

§ 2° O mandado judicial, que será arquivado,
cancelará o registro original do adotado.

§ 3° Nenhuma observação sobre a origem do
ato poderá constar nas certidões do registro.

§ 4° A critério da autoridade judiciária, poderá
ser fornecida certidão para a salvaguarda de direitos.

§ 5° A sentença conferirá ao adotado o nome do
adotante e, a pedido deste, poderá determinar a mo
dificação do prenome.

§ 6° A adoção produz seus efeitos a partir do
trânsito em julgado da sentença, exceto na hipótese
prevista no art. 42, § 5°, caso em que terá força retroa
tiva à data do óbito.
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PROJETO DE LEI N.o 6.378, DE 2002 Em vista do valor desses profissionais, peço aos
(Da Sra. Nair Xavier lobo) ilustres colegas o apoio à iniciativa, indispensável à

sua aprovação,
Modifica a Lei n° 9.610, de 19 de feve

reiro de 1998, assegurando direitos morais
aos dubladores de obras audiovisuais.

(Às Comissões de Educação, Cultura
e Desporto; e de Constituição e Justiça e de
Redação (art. 54) - art. 24,11.)

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Esta lei modifica a lei n° 9.610, de 19 de

fevereiro de 1998, que "altera, atualiza e consolida a
legislação sobre direitos autorais e dá outras provi
dências", assegurando aos dubladores de obras audi
ovisuais os direitos morais à integridade e paternida
de de sua interpretação.

Art. 2° A lei n° 9.610, de 19 de fevereiro de 1998,
passa a vigorar acrescida das seguintes disposições:

"Art. 81 .

§ 2° .

IV-A - os dubladores, se for o caso;

Art. 92 .

§ 2° Os direitos de que trata este artigo esten
dem-se aos dubladores de audiovisual."

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

O trabalho dos dubladores de obras audiovisua
is é de grande relevância para a qualidade final do
produto que chega ao espectador. Na dublagem, os
recursos de interpretação são utilizados para expres
sar a psicologia dos personagens dublados, caracte
rizando uma atividade eminentemente artística.

Grandes atores e intérpretes de nosso teatro, de
programas televisivos e do cinema nacional já fize
ram, em muitas oportunidades, trabalhos de dubla
gem de grande valor, sem ter o seu reconhecimento
assegurado junto ao público.

Com vista a ajustar essa situação, garantindo ao
dublador os direitos morais da paternidade e da inte
gridade do seu trabalho, oferecemos aos nobres Pa
res este texto que equipara-os, para tal fim, com os in
térpretes de obra audiovisual. Desse modo, terão as
segurada a menção de seu nome ou sinal nos crédi
tos da obra e o direito de participar dos resultados de
sua exibição, nos termos previstos no contrato de tra
balho que vierem a negociar.

Sala das Sessões, 21 de março de 2002. 
Deputada Nair Xavier Lobo.

LEGISLAÇÃO CITADA E ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CEDI

lEI N° 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Altera, atualiza e consolida a Legis
lação sobre Direitos Autorais e dá outras
providências.

DIREITOS AUTORAIS

TíTULO IV
Da Utilização de Obras Intelectuais

e dos Fonogramas

CAPíTULO VI
Da Utilização da Obra Audiovisual

Art. 81. A autorização do autor e do intérprete de
obra literária, artística ou científica para produção au
diovisual implica, salvo disposição em contrário, con
sentimento para sua utilização econômica.

§ 1° A exclusividade da autorização depende de
cláusula expressa e cessa dez anos após a celebra
ção do contrato.

§ 2° Em cada cópia da obra audiovisual, menci
onará o produtor:

I - o título da obra audiovisual;
11 - os nomes ou pseudônimos do diretor e dos

demais co-autores;

111 - o título da obra adaptada e seu autor, se for
o caso;

IV - os artistas intérpretes;
V - o ano de publicação;
VI - o seu nome ou marca que o identifique.
Art. 82. O contrato de produção audiovisual deve

estabelecer:

1- a remuneração devida pelo produtor aos co-au
tores da obra e aos artistas intérpretes e executantes,
bem como o tempo, lugar e forma de pagamento;

11- o prazo de conclusão da obra;
111 - a responsabilidade do produtor para com os

co-autores, artistas intérpretes ou executantes, no
caso de co-produção.
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TíTULO V
Dos Direitos Conexos

CAPíTULO 11
Dos Direitos dos Artistas Intérpretes

ou Executantes

Art. 92. Aos intérpretes cabem os direitos morais
de integridade e paternidade de suas interpretações,
inclusive depois da cessão dos direitos patrimoniais,
sem prejuízo da redução, compactação, edição ou
dublagem da obra de que tenham participado, sob a
responsabilidade do produtor, que não poderá desfi
gurar a interpretação do artista.

Parágrafo único. O falecimento de qualquer par
ticipante de obra audiovisual, concluída ou não, não
obsta sua exibição e aproveitamento econômico, nem
exige autorização adicional, sendo a remuneração
prevista para o falecido, nos termos do contrato e da
lei, efetuada a favor do espólio ou dos sucessores.

CAPíTULO 111
Dos Direitos dos Produtores Fonográficos

Art. 93. O produtor de fonogramas tem o direito
exclusivo de, a título oneroso ou gratuito, autori
zar-lhes ou proibir-lhes:

1- a reprodução direta ou indireta, total ou parcial;

11 - a distribuição por meio da venda ou locação
de exemplares da reprodução;

111 - a comunicação ao público por meio da exe
cução pública, inclusive pela radiodifusão;

IV - (Vetado)
V - quaisquer outras modalidades de utilização,

existentes ou que venham a ser inventadas.

PROJETO DE LEI N.o 6.380, DE 2002
(Do Sr. João Sampaio)

Estabelece a obrigatoriedade de as
emissoras de radiodifusão identificarem
os autores e os intérpretes de toda músi
ca brasileira veiculada em sua programa
ção musical.

(Às Comissões de Educação, Cultura
e Desporto, de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática e de Constituição e
Justiça e de Redação (art. 54) - art. 24, 11.)

O Congresso Nacional decreta;

Art. 10 As emissoras de radiodifusão ficam obriga
das a identificar, em sua programação diária, a autoria e
os intérpretes de cada música brasileira veiculada.

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

Justificação

A música brasileira, conhecida e admirada em
todo o mundo, constitui elemento importante de nossa
identidade cultural. Nos últimos anos, no entanto, vê-se
que ela está ameaçada, seja pela programação massifi
cada de música estrangeira, devido à prevalência dos
interesses comerciais, seja pela precária conscientiza
ção, por parte dos programadores de nossas emissoras
de rádio, da importância desse aspecto de nossa cultu
ra e da necessidade de preservá-Ia.

Vale salientar que tal propósito de preservação
da música brasileira tem sido objeto de preocupação
de outros membros da Câmara Federal, em cujo con
texto cito, como de grande mérito, o Projeto de lei n.o

2.785 de 2000 da nobre Deputada Esther Grossi, es
tabelecendo percentuais mínimos de programação
de nossa música pelas emissoras de rádio.

O presente Projeto de lei, portanto, visa com
plementar essas ações legais, por julgar fator de rele
vante importância para preservação e valorização da
cultura musical brasileira o incentivo e o reconheci
mento explícito de nossos autores, citando-os nomi
nalmente a cada execução de suas obras, o que qua
se nunca éfeito nas programações musicais da emis
soras de rádio, limitando-se elas, na maioria das ve
zes, à citação dos intérpretes.

Pelo exposto, espero contar com o apoio de to
dos os ilustres Parlamentares para a aprovação des
se Projeto de lei.

Sala das Sessões, 21 de março de 2002. -João
Sampaio, Deputado Federal PDT/RJ.

PROJETO DE LEI N° 6.382, DE 2002
(Da Sra. Teima de Souza)

Institui o Dia Nacional de Assistên
cia à Dor e Cuidados Paliativos.

(Às Comissões de Seguridade Social e
Familia; e de Constituição e Justiça e de
Redação (art. 54) - art. 24, 11.)

Congresso Nacional decreta:
Art. 10 Fica instituído o Dia Nacional de Assis

tência à Dor e Cuidados Paliativos, a ser celebrado
em todo o território nacional, anualmente, no dia 18
de Outubro.



.\[xil de 2()02 I)L\RIO DA ('.\M.\\C\ I)()S I)FPlJT,\I)OS Quarla-feira lO 14XO'i

Art. 2° Serão desenvolvidas campanhas educa
tivas, seminários e outros eventos publicitários e edu
cativos junto à população com o objetivo de esclare
cer a sociedade quanto às ações de prevenção e edu
cação sobre a dor e cuidados paliativos constantes do
Programa Nacional de Assistência à Dor e Cuidados
Paliativos, criado pela Portaria n° 19/GM, de 3 de ja
neiro de 2002.

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

A dor constitui hoje o segundo maior problema de
saúde pública nos países europeus e levou a Joint
Commision on Acreditation of Healthcare Organizations
a considerar o combate a dor como prioridade na área
da saúde pública nos USA, desde janeiro de 2001.

A partir de 2002, a Organização Mundial da
Saúde, a International Association for Study of Pain,
a American Pain Society entre outras deflagraram
campanhas como a "Stop Pain", "Partners Against
Pain", "Dor: Quinto Sinal Vital", que colocaram a
questão da dor em patamar bastante destacado. No
Brasil, a Associação Médica Brasileira há quatro
anos está envolvida em projeto no mesmo sentido.

Dados extra-oficiais indicam que entre 40 a 60%
da população brasileira sofrem de dor com duração
superior a seis meses, constituindo na principal causa
de afastamento do trabalho, baixa produtividade, in
capacidades, aposentadorias precoces e processos
trabalhistas.

Há no Brasil um evidente crescimento da preva
lência da dor em decorrência do aumento da idade de
nossa população e de doenças crônicas provocando
custos enormes, pior, desconhecidos.

O presente projeto de Lei busca instituir no dia
dedicado ao médico, Dia 18 de Outubro, o Dia Nacio
nal de Assistência à Dor e Cuidados Paliativos, como
uma homenagem ao relevante trabalho desenvolvido
pela Associação Médica Brasileira.

Sala das sessões, 21 de março de 2002. 
Deputada Teima de Souza.

PORTARIA N° 19/GM, DE 3 DE JANEIRO DE 2002

O Ministro de Estado da Saúde, interino, no uso
de suas atribuições legais,

Considerando que estudos epidemiológicos,
nacionais e internacionais, demonstram que a ocor
rência de dor é a razão principal pela qual 75 a 80%
das pessoas procuram os serviços de saúde;

Considerando-se a estimativa de que a dor crôni
ca acometa entre 30 e 40% da população brasileira, re-

presentando a principal causa de absenteísmo, licen
ças médicas, aposentadorias por doença, indenizações
trabalhistas e baixa produtividade no trabalho;

Considerando que a dor é uma das principais cau
sas do sofrimento humano, gerando incapacidades, com
prometimento da qualidade de vida e imensuráveis reper
cussões psicossociais e econômicas, consMuindo-se,
desta forma, em grave problema de saúde pública;

Considerando que a boa assistência aos paci
entes com dor resulta, além dos aspectos humanitári
os envolvidos, a racionalização do uso de medica
mentos e de visitas ao sistema de saúde, uma melhor
utilização dos recursos diagnósticos e de tratamento
disponíveis, a redução das incapacidades e do ab
senteísmo decorrentes da dor e ainda a racionaliza
ção na utilização dos recursos públicos envolvidos na
assistência à saúde e dos gastos relacionados às re
percussões psicossociais e econômicas decorrentes
da inadequada abordagem dos pacientes com dor;

Considerando a necessidade de prosseguir e in
crementar as políticas já implementadas pelo Ministé
rio da Saúde nas áreas de cuidados paliativos e de
assistência aos pacientes com dor;

Considerando a necessidade de aprimorar a or
ganização de ações voltadas para a assistência às
pessoas acometidas por dor - crônica ou aguda e
para os cuidados paliativos; sensibilizar/treinar os
profissionais de saúde para a adequada abordagem
destes pacientes, conscientizar a população e os pró
prios profissionais de saúde para a importância da
dor como problema de saúde pública e suas reper
cussões psicossociais e econômicas;

Considerando a necessidade de estimular a dis
cussão em tomo do tema, gerar uma nova cultura assis
tencial para a dor e cuidados paliativos que contem
plem, holisticamente, o paciente com quadros doloro
sos e de adotar medidas que permitam, no âmbito do
sistema de saúde do País, uma abordagem multidisci
plinar destes pacientes abordando os diversos aspec
tos envolvidos como os fisícos, psicológicos, familiares,
sociais, religiosos, éticos, filosóficos do paciente, seus
familiares, cuidadores e equipe de saúde, resolve:

Art. 1° Instituir, no âmbito do Sistema Único de
Saúde, o Programa Nacional de Assistência à Dor e
Cuidados Palíativos, cujos objetivos gerais são:

a) articular iniciativas governamentais e não go
vernamentais voltadas para a atenção/assistência
aos pacientes com dor e cuidados paliativos;

b) estimular a organização de serviços de saúde
e de equipes multidisciplinares para a assistência a
pacientes com dor e que necessitem cuidados paliati-
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vos, de maneira a constituir redes assistenciais que
ordenem esta assistência de forma descentralizada,
hierarquizada e regionalizada;

c) articular/promover iniciativas destinadas a incre
mentar a cu~ura assistencial da dor, a educação continu
ada de profissionais de saúde e de educação comunitá
ria para a assistência à dor e cuidados paliativos;

d) desenvolver esforços no sentido de organizar
a captação e disseminação de informações que se
jam relevantes, para profissionais de saúde, pacien
tes, familiares e população em geral, relativas, dentre
outras, à realidade epidemiológica da dor no país, dos
recursos assistenciais, cuidados paliativos, pesqui
sas, novos métodos de diagnóstico e tratamento,

avanços tecnológicos, aspectos técnicos e éticos;

e) desenvolver diretrizes assistenciais nacionais,

devidamente adaptadas/adequadas à realidade brasile
ira, de modo a oferecer cuidados adequados a pacien
tes com dor e/ou sintomas relacionados a doenças fora
de alcance curativo e em conformidade com as diretri
zes internacionalmente preconizadas pelos órgãos de
saúde e sociedades envolvidas com a matéria.

Art. 2° Constituir, no âmbito da Secretaria de
Assistência à Saúde, o Grupo Técnico Assessor do
Programa Nacional de Assistência à Dor e Cuidados
Paliativos,composto pelos seguintes membros:

a) Irani de Moura Ribeiro -representante da Se
cretaria de Assistência à Saúde - SAS/MS;

b) Cláudia Naylor Lisboa - representante do
Instituto Nacional de Câncer - INCA-MS;

c) Judymara Gozzani - representante do Con
selho Federal de Medicina - CFM;

d) Neri João Bottin - representante da Associa
ção Médica Brasileira - AMB;

e) Cibeli Andrucioli Dematto Pimenta - represen
tante da Associação Brasileira de Enfermagem - ABEn;

f) João Augusto Bertuol Figueiró - representan
te do Programa Nacional de Educação Continuada
em Dor e Cuidados Paliativos para Profissionais de
Saúde, da Associação Médica Brasileira - AMB,

g) Manoel Jacobsen Teixeira - representante do
Programa Nacional de Educação Continuada em Dor
e Cuidados Paliativos para Profissionais de Saúde, da
Associação Médica Brasileira - AMB,

h) Nancy Mineko Koseki - representante para
cuidados paliativos da Organização Mundial da Saú
de no Brasil;

i) Zidnai França Oliveira - representante da So
ciedade para o Estudo da Dor do Distrito Federal.

Parágrafo único. São competências do Grupo
Técnico Assessor do Programa Nacional de Assistên
cia à Dor e Cuidados Paliativos:

a) assessorar o Ministério da Saúde e, em espe
cial, a Secretaria de Assistência à Saúde, na imple
mentação do Programa instituído por esta Portaria;

b) estudar/avaliar/emitir pareceres relativos à
assistência à dor e cuidados paliativos;

c) propor alternativas assistenciais e medidas ne
cessárias ao aprimoramento da assistência à dor/cuida
dos paliativos no âmbito do Sistema Único de Saúde;

d) propor fóruns públicos sobre a matéria;

e) orientar/assessorar órgãos/entidades federais, es
taduais, municipais, públicas ou privadas na organização
de serviços e de iniciativas destinadas ao desenvolvimento
de políticas assistenciais à dor e cuidados paliativos

Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Sarjas Negri.

PROJETO DE LEI W 6.384, DE 2002
(Da Sra. Laura Carneiro)

Acrescenta artigo 232-A e parágrafo
único ao artigo 239; modifica os artigos
236,241,242 e 243 da Lei 8069/90,de 13 de
julho de 1990, e dá outras providências.

(Apense-se ao Pl-5460/2001 .)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Acrescente-se o artigo 232-A, à lei n°

8069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente com
a seguinte redação:

Art. 232-A. Explorar, expor ou utilizar,
criança ou adolescente, sob sua autoridade,
guarda ou vigilância, em área pública, inde
vidamente, com o fim de obter para si ou
para outrem vantagem patrimonial. (AC)

Pena - reclusão, de 2 ( dois) a 6 ( seis)
anos. (AC)

§ 1° Na mesma pena incorre quem, no
exercício do pátrio poder, tutela, curatela, vi
gilância ou guarda, ainda que de fato, per
mite que sejam realizadas quaisquer das
condutas previstas neste artigo. (AC)

§ 2° A pena é aumentada em até um
terço: (AC)

I. Se resultar perigo direto ou iminente
à saúde da criança ou do adolescente; (AC)
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11. Se há concurso de duas ou mais pes
soas. (AC)

§ 30 A pena é aumentada de metade se
o agente pratica o crime previsto neste artigo
com hab~ualidade.

Art. 2 0 Dê-se ao artigo 236 da Lei na 8069/90
- Estatuto da Criança e do Adolescente, a seguin
te redação:

Art. 236 .
Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três)

anos. (NR).

Art. 30 Acrescente-se o parágrafo único ao arti
go 239 da Lei na 8069/90 - Estatuto da Criança e do
Adolescente, com a seguinte redação:

Parágrafo único - Se há emprego de
violência, grave ameaça ou fraude, a
pena é de reclusão, de seis a oito anos,
além da pena correspondente à violência.
(AC)

Art. 40 Dê-se ao artigo 241 da Lei na 8069/90
Estatuto da Criança e do Adolescente, a seguinte re
dação, incluindo-lhe parágrafo único:

Art. 241. Fotografar, filmar, publicar, di
vulgar ou transmitir, por qualquer meio,
cena erótica, sexo explícito ou pornografia
envolvendo criança ou adolescente. (NR)

Pena - reclusão, de dois a seis anos.
(NR)

Parágrafo único. A pena é de reclusão
de 3 (três) a 8 (oito) anos: (AC)

I - Se o agente comete o crime preva
lecendo-se do exercício do cargo ou função;
(AC)

11 - Se o agente comete o crime com o
fim obter para si ou para outrem vantagem
patrimonial. (AC)

Art. 50 Dê-se ao artigo 242 da Lei na 8069/90
- Estatuto da Criança e do Adolescente, a seguin
te redação:

Art. 242 .
Pena - reclusão, de 3 (três) a 6 (seis)

" anos. (NR)

Art. 6 0 Dê-se ao artigo 243 da Lei na 8069/90
- Estatuto da Criança e do Adolescente, a se
guinte redação:

Art. 243. Vender, fornecer, ainda que
gratuitamente, ministrar, ou entregar, de
qualquer forma, à criança ou adolescente,
sem justa causa, produtos cujos os compo-

nentes possam ser nocivos à saúde, ainda
que por utilização indevida. (NR)

Pena ~ reclusão, de 1 (um) a 4 (qua
tro) anos, e multa, se o fato não constitui cri
me mais grave. (NR)

Art. 70 Esta Lei entra em vigor na data da sua
publicação.

Sala das Sessões, 21 de março de 2002. 
Deputada Laura Carneiro.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CEDI

LEI N° 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990

Dispõe sobre o estatuto da criança e
do adolescente, e dá outras providências.

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

LIVRO 11

PARTE ESPECIAL

TíTULO VII
Dos Crimes e das Infrações Administrativas

CAPíTULO I
Dos Crimes

SEÇÃO 11
Dos Crimes em Espécie

Art. 232. Submeter criança ou adolescente sob
sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a
constrangimento:

Pena -detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos.
Art. 233. (Revogado pela Lei na 9.455, de

7-4-97).
Art. 234. Deixar a autoridade competente, sem

justa causa, de ordenar a imediata liberação de crian
ça ou adolescente, tão logo tenha conhecimento da
ilegalidade da apreensão:

Pena - detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos.
Art. 235. Descumprir, injustificadamente, prazo

fixado nesta Lei em benefício de adolescente privado
de liberdade:

Pena - detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos.



Proíbe a fabricação, a importação, a
exportação, a manutenção em estoque, a
comercialização e o uso de diclorodifeniltri
cloretano (001) e dá outras providências.

(Às Comissões de Defesa do Consumi
dor, Meio Ambiente e Minorias; e de Constitui
ção e Justiça e de Redação (Art. 54) - Art.
24,11)

PROJETO DE LEI N° 6.385, DE 2002
(Do Senado Federal)

PLS 416/1999

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

Senado Federal, 19 de março de 2002. - Sena
dor Ramez Tebet, Presidente do Senado Federal.

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° É proibida, em todo o território nacional,
a fabricação, a importação, a exportação, a manu
tenção em estoque, a comercialização e o uso de
diclorodifeniltricloretano (OOT).

Art. 2° Os estoques de produtos contendo
OOT, existentes no País à data da publicação desta
Lei, deverão ser incinerados no prazo de 30 (trinta)
dias, tomadas as devidas cautelas para impedir a
poluição do ambiente e riscos para a saúde humana
e animal.

Art. 3° Constitui crime contra o meio ambien
te, nos termos do art. 54 da Lei n° 9.605, de 12 de
fevereiro de 1998, a fabricação, a importação, a ex
portação, a manutenção em estoque, a comerciali
zação e o uso do OOT.

Art. 4° O Poder Executivo realizará, no prazo
de 2 (dois) anos, a contar da data da publicação
desta Lei, estudo de avaliação do impacto ambien
tai e sanitário causado pelo uso de OOT para con
trole de vetores de doenças humanas, na Amazô
nia.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena
quem, nas condições referidas neste artigo, contra
cena com criança ou adolescente.

Art. 241. Fotografar ou publicar cena de sexo ex
p�ícito ou pornográfica envolvendo criança ou adoles
cente:

Pena - reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

Art. 242. Vender, fornecer ainda que gratuita
mente ou entregar, de qualquer forma, a criança ou
adolescente, arma, munição ou explosivo:

Pena - detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois)
anos, e multa.

Art. 243. Vender, fornecer ainda que gratuita
mente, ministrar ou entregar, de qualquer forma, a
criança ou adolescente, sem justa causa, produtos
cujos componentes possam causar dependência
física ou psíquica, ainda que por utilização indevi
da:

Pena - detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois)
anos, e multa, se o fato não constitui crime mais gra
ve.
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Art. 236. Impedir ou embaraçar a ação de autori- Art. 244. Vender, fornecer ainda que gratuita-
dade judiciária, membro do Conselho Tutelar ou re- mente ou entregar, de qualquer forma, a criança ou
presentante do Ministério Público no exercício de fun- adolescente fogos de estampido ou de artifício, exce-
ção prevista nesta Lei: to aqueles que, pelo seu reduzido potencial, sejam in-

Pena - detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos. capazes de provocar qualquer dano fisico em caso de
Art. 237. Subtrair criança ou adoles~ente ao po~ utilização indevida:

der de quem o tem sob sua guarda em virtude de lei Pena _ detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois)
ou ordem judicial, com o fim de colocação em lar It

b t 't t anos, e mu a.su SI U o:
Pena - reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e mu~a.

Art. 238. Prometer ou efetivar a entrega de filho
ou pupilo a terceiro, mediante paga ou recompensa:

Pena - reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e
multa.

Parágrafo único. Incide nas mesmas penas
quem oferece ou efetiva a paga ou recompensa.

Art. 239. Promover ou auxiliar a efetivação de
ato destinado ao envio de criança ou adolescente
para o exterior com inobservância das formalidades
legais ou com o fito de obter lucro:

Pena - reclusão de 4 (quatro) a 6 (seis) anos, e
multa.

Art. 240. Produzir ou dirigir representação tea
tral, televisiva ou película cinematográfica, utilizan
do-se de criança ou adolescente em cena de sexo
explícito ou pornográfica:

Pena - reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e
multa.
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Sf PLS 00416/1999 de 14/06/1999

Autor

Ementa

lndexaçao

LocallzaçclO atudl

Ultima Ação

Relatores

Trómitações

SENADOR - Tião Viana

Proíbe a fabricação, a importação, a exportação, a manutenção em estoque, a comercialização e o uso de
diclodifenlltricloretano (OOT) e dá outras providências.

PROIBIÇÃO, FABRICAÇÃO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, MANUTENÇÃO, ESTOQUE, COMERCIALIZAÇÃO,
UTILIZAÇÃO, (ODT), TERRITÓRIO NACIONAL, INCINERAÇÃO, PRAZO, IMPEDIMENTO, POPULAÇÃO, MEIO
AMBIENTE, RISCOS, SAÚDE, PESSOA fíSICA, ANIMAL, CARACTERIZAÇÃO, CRIME, DISPOSITIVOS, LEI,
SANÇÃO, NORMA PENAL EM BRANCO, INFRAÇÃO. FIXAÇÃO, PRAZO, EXECUTIVO, REALIZAÇÃO, ESTUDO,
AVALIAÇÃO, IMPACTO AMBIENTAL, SANITÁRIO, UTILIZAÇÃO, (DOT), CONTROLE, DOENÇA, PESSOA FÍSICA,
AMAZÔNIA.

SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE

SF PLS 0041611999
Data: 15/03/2002
Local: ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Situação: APROVADA A MATÉRIA (DECISÃO TERMINATIVA)
Texto: A Presidência comunica ao PlenáriO que se esgotou ontem o prazo previsto no art. 91, § 3° do RISf,
sem que tenha sido interposto recurso no sentido da apreCiação, pelo Plenário. Tendo sido aprovado
terminativamente pela Comissão de Assuntos Sociais, a matéria vai à Câmara dos Deputados. p.. SSEXP.

CC) Romeu Tuma

CAS Osmar Dias

SF PLS 00416/1999

19/03/2002 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
Recebido neste órgão às 11:30 hs.

19/0312002 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Procedida a revisão dos autógrafos de fls. 22. À Subsecretaria de Expediente.

19/03/2002 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
À SSCLSF para revisão dos autógrafos (fls. 22).

18/03/2002 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
Recebido neste órg:!o às 18:00 hs.

18/03/2002 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Procedida a revisão do texto final (fls. 21). À SSEXP.

15/03/2002 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
À 5SCLSF para revisão do Texto Final do Projeto.

15/03/2002 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
Recebido neste órgão às 11:47 hs.

15/03/2002 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
SItuação: APROVADA A MATÉRIA (DECISÃO TERMINATIVA)
A Presidência comunica ao Plenário que se esgotou ontem o prazo previsto no
art. 91, § 30 do RISF, sem que tenha sido interposto recurso no sentido da
apreciação, pelo Plenário. Tendo sido aprovado terminativamente pela Comissão
de Assuntos Sociais, a matéria vai à Câmara dos Deputados. À SSEXP.

Publicação em 16/03/2002 no DSF página!:: 2351 ( Ver diário)

14/03/2002 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Encaminhado ao Plenário para comunicação do término do prazo de
apresentação de recurso.

07/03/2002 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Situação: AGUARDANDO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
Prazo para interposição de recurso: 08 a 14.03.2002.
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06/03/2002 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Leitura dos Pareceres nO 104/2002 - CCJ (ReI. Seno Romeu Tuma) e 105/2002 
CAS (ReI. Seno Osmar Dias), favorável à matéria. Leitura do Ofício nO 10/2002,
do Presidente da Comissão de Assuntos Sociais, comunicando a aprovação da
matéria, em reunião realizada no dia 27 de fevereiro de 2002. Abertura do prazo
de cinco dias úteis para interposição de recurso, por um décimo da composição
da Casa, para que a matéria seja apreciada pelo Plenário. À SSCLSF.

Publicação em 07/03/2002 no DSF páginas: 1716 - 1720 ( Ver diário)
Publicação em 07/03/2002 no DSF páginas: 1728 - 1729 (Ver diário)

01/03/2002 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Situação: AGUARDANDO LEITURA PARECER (ES)
Anexada, às fls. 18 cópia da legislação citada nos pareceres. Aguardando leitura
dos Pareceres da CCJ e CASo

27/02/2002 CAS - COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
Colocado em votação, o parecer, na reunião de 27/02/2002, o projeto foi
aprovado por unanimidade. Anexo parecer sobre o Projeto, lista de votação
nominal, redação final e ofício ao Presidente do Senado (fls. nOs. 11 a 17). A
SSCLSF.

18/02/2002 CAS - COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
Devolvido pelo Relator Senador Osmar Dias, com minuta de Parecer concluindo
pela aprovação do Projeto.

11/12/2001 CAS - COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA
Ao Senhor Senador Osmar Dias para relatar a presente matéria.

28/11/2001 CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Situação: APROVADO PARECER NA COMISSÃO
Reunida a Comissão, é aprovado o relatório do Senador Romeu Tuma, que passa
a constituir o Parecer da CCJ, favorável ao Projeto. À Comissão de Assuntos
Sociais.

19/08/1999 CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Situação: PRONTO PARA A PAUTA NA COMISSÃO
Recebido nesta comissão em 19.08.99, com o parecer assinado pelo Seno
Romeu Tuma, com o voto pela aprovação do PLS 416/99. Matéria pronta para
inclusão em pauta.

02/07/1999 CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Situação: MATÉRIA COM A RELATaRIA
Distribuído ao Seno Romeu Tuma para relatar.

15/06/1999 CC] - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Situação: AGUARDANDO DESPACHO
recebido na CC] nesta data.

15/06/1999 SSCOM - SUBSECRETARIA DE COMISSÕES
Situação: EM TRAMITAÇÃO NAS COMISSÕES
À CCJ PARA EXAME DA MATÉRIA

14/06/1999 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Situação: AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS
Leitura. As CCJ e CAS, onde poderá receber emendas pelo prazo de cinco dias
úteis perante a primeira Comissão, após publicado e distribuído em avulvos,
cabendo a última a dectsão terminativa. AO PLEG COM DESTINO À SSCOM.

Publicação em 15/06/1999 no DSF páginas: 15246 - 15247

14/06/1999 PLEG - PROTOCOLO LEGISLATIVO
Situação: AGUARDANDO LEITURA
Este processo contém OS ( cinco) folhas numeradas e rubricadas. À SSCOM



Abril de 2002 mARIO DA CAMARA DOS IWl'lJT.\DOS Quarta-feira 10 14X 1I

Oficio n° 155 (SF)

Brasília, em 19 de março de 2002

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° 416, de 1999, constante dos au
tógrafos em anexo, que "proíbe a fabricação, a impor
tação, a exportação, a manutenção em estoque, a co
mercialização e o uso de diclorodifeniltricloretano
(DDT) e dá outras providências".

Atenciosamente, - Senador Mozarildo Cava
lanti, Quarto Secretário, no exercício da Primeira
Secretaria.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - 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. 65. O projeto de lei aprovado por uma
Casa será revisto pela outra, em um só turno de dis
cussão e votação, e enviado à sanção ou promulga
ção, se a Casa revisora o aprovar, ou arquivado, se
o rejeitar.

Parágrafo único. Sendo o projeto emendado,
voltará à Casa iniciadora.

lEI N° 9.605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre as sanções penais e
administrativas derivadas de condutas e
atividades lesivas ao meio ambiente, e dá
outras providências.

CAPíTULO V
Dos Crimes contra o Meio Ambiente

SEÇÃO 111
Da Poluição e Outros Crimes Ambientais

Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza
em níveis tais que resultem ou possam resultar. em
danos à saúde humana, ou que provoquem a mor
tandade de animais ou a destruição significativa da
flora:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.
§ 1° Se o crime é culposo:
Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.
§ 2° Se o crime:
I - tomar uma área, urbana ou rural, imprópria

para a ocupação humana;
11 - causar poluição atmosférica que provoque a

retirada, ainda que momentânea, dos habitantes das
áreas afetadas, ou que cause danos diretos à saúde
da população;

111- causar poluição hídrica que torne necessá
ria a interrupção do abastecimento público de água
de uma comunidade;

IV - dificultar ou impedir o uso público das praias;

V - ocorrer por lançamento de resíduos sólidos,
líquidos ou gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias
oleosas, em desacordo com as exigências estabele
cidas em leis ou regulamentos:

Pena - reclusão, de um a cinco anos.
§ 3° Incorre nas mesmas penas previstas no pa

rágrafo anterior quem deixar de adotar, quando assim
o exigir a autoridade competente, medidas de precau
ção em caso de risco de dano ambiental grave ou irre
versível.

Art. 55. Executar pesquisa, lavra ou extração de
recursos minerais sem a competente autorização,
permissão, concessão ou licença, ou em desacordo
com a obtida:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.
Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre

quem deixa de recuperar a área pesquisada ou explo
rada, nos termos da autorização, permissão, licença,
concessão ou determinação do órgão competente.
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PROJETO DE LEI N° 6.386, DE 2002
(Do Senado Federal)

PLS 233/2001

Denomina "Aeroporto de Palmas 
Brigadeiro Lysias Rodrigues" o Aeropor
to de Palmas, no Estado do Tocantins.

(Às Comissões de Viação e Transpor
tes, de Educação, Cultura e Desporto; e de

SF PLS 00233/2001 de 01/11/2001

Constituição e Justiça e de Redação (Art.
54) - Art. 24, 11.)

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É denominado "Aeroporto de Palmas 

Brigadeiro Lysias Rodrigues" o Aeroporto de Palmas,
no Estado do Tocantins.

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

Senado Federal, 19 de março de 2002. - Sena
dor Ramez Tebet, Presidente do Senado Federal.

Autor SENADOR - Eduardo Siqueira Campos

tmenta Denomina Brigadeiro Lysias Rodngue~ o Aeroporto de Palmas.

[fl(lexaçào DENOMINAÇÃO, AEROPORTO, NOME, AEROPORTO BRIGADEIRO LYSIAS RODRIGUES, CIDADE, PALMAS,
ESTADO, (TO).

Despacho Iniciai SF CE COMISSÃO DE EDUCAÇÃO

Locdliz.:lçdo dtual SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE

Ultima AçãD

Relnrores

1 rd1llllaçoes

Sf PLS 00233/2001
Data: 15/03/2002
Local: ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Situação: APROVADA A MATÉRIA (DECISÃO TERMINATIVA)
Texto: A Presidência comunica ao Plenário que se esgotou ontem o prazo previsto no art. 91, § 30 do RISF,
sem Que tenha sido interposto recurso no sentido da apreciação da matéria pelo Plenário. Tendo sido
aprovado terminatlvamente pela ComIss!lo de Educaçao, a matéria vai à Camara dos Deputados. À SSEXP.

CE Leomar QUlOtanilha

Inverter order@çâpdE! trllmi\aç!\es (Data JlscEl!ldente)

SF PLS 00233/2001

19/03/2002 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
Recebido neste órgão ás 11: 30 hs.

19/03/2002 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Procedida a revisão dos autógrafos de fls. 15. ASubsecretaria de Expediente.

19/03/2002 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
À SSCLSF para revisão dos autógrafos (fls. 15).

18/03/2002 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
Recebido neste órgão às 18:00 hs.

18/03/2002 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Procedida a revisão do texto fi[lal (fls. 14). ASSEXP.

15/03/2002 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
À SSCLSF para revis:lo do Texto FInal do Projeto.

15/03/2002 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
Recebido neste órgão às 11:47 hs.

15/03/2002 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Situação: APROVADA A MATÉRIA (DECISÃO TERMINATIVA)
A Presidência comunica ao Plenário que se esgotou ontem o prazo previsto no
art. 91, § 3° do RISF, sem que tenha sido interposto recurso no sentido da
apreciação da matéria pelo PI~IO. Tendo sido aprovado terminativamente pela
Comissão de Educação, a matéria 'vai à Câmara dos Deputados. À SSEXP.

Publicação em 16/03/2002 no OSF páginas: 2351 ( Ver diário)

14/03/2002 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA 00 SENADO
Encamlllhado ao Plenário para comunicaç!o do término do prazo de
apresentação de re<:urso.

07/03/2002 SSCLSF - SUBSEe. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Situação: AGUARDANDO INTERPOSiÇÃO DE RECURSO
Prazo para Interposiç!o de recurso: 08 a 14.03.2002.

06/03/2002 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Leitura do Parecer nO 107/2002 - CE (ReI. Seno Leomar Qulntanllha), favorável
nos termos do substitutivo Que apresenta. (Emenda nO 1) Leitura do Ofício nO
8/2002, do Presidente da Comissão de Educação, comunicando a aprovação, em
turno suplementar, do substitutivo à matéria, em reunião realizada no clla 26 cle
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fevereiro de 2002. Abertura do prazo de cinco dias úteis para interposição de
recurso, por um décimo da composição da Casa, para que a matéria seja
apreciada pelo Plenário. À 55CLSF.

Publicação em 07/03/2002 no DSF páginas: 1726 - 1728 (Ver diário)

01/03/2002 SSCLSF - SUBSEC COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Situação: AGUARDANDO LEITURA PARECER (ES)
Anexada, às fls. lI, cópia da legislação citada no parecer. Aguardando leitura do
Parecer da CE.

26/02/2002 CE - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
À SSCLSF, para as devidas pro\lidências.

26/02/2002 CE - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
Situação: APROVADO PARECER NA COMISSÃO
Não foram oferecidas emendas 'la discussão em turno suplementar e. segundo o
disposto no caput do artigo 284 do Regimento Interno do Senado Federal, o
substitutivo ao projeto é dado como definitivamente adotado. Anexado à fI. 09,
ofício do Senhor Presidente da Comissão de Educação, Senador Ricardo Santos,
comunicando ao Presidente do Senado Federal, Senador Ramez Tebet, a
aprovação do projeto.

19/02/2002 CE - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
A Comissão, reunida no dia de hoje, aprova por quatorze (14) votos favoráveiS,
o projeto de autOria do Senador Eduardo Siqueira Campos, na forma do
substitutivo oferecido pelo relator, Senador Leomar Quintanilha. A matéria será
incluída em pauta da próxima reunião, para apreciação em turno suplementar,
nos termos do disposto no art. 282, combinado com o art. 92 do RISF. Anexada
à fi. 07, ofício do Senhor Presidente da Comissão, Senador Ricardo Santos,
comunicando ao Presidente do Senado Federa', Senador Ramez Tebet, a
aprovação do substitutivo. À matéria poderão ser oferecidas emendas, em turno
suplementar, até a hora da discussão.

04/12/2001 CE - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
Situação: PRONTO PARA A PAUTA NA COMISSÃO
DevolVido pelo relator, Senador Leomar Quintanilha, com relatório concluindo
pela aprovação do projeto, na forma do substitutivo oferecido, estando em
condições de ser incluído em pauta.

12/11/2001 CE - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA
Distribuído ao Senador Leomar Quintanilha, para relatar.

12/11/2001 CE - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
Situação: AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR
Não foram oferecidas emendas no prazo regimental. Aguardando distribuição.

05/11/2001 CE - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
Situação: AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS
Recebido nesta Comissão em 05/11/2001. Aguardando recebimento de
emendas.

01/11/2001 ATA-PlEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Leitura À Comissão de Educação em decisão terminativa, onde poderá receber
emendas pelo prazo de cinco dls úteis, após publicado e distribuído em avulsos.
Ao PLEG com destino à CE, para decisão terminativa.

Publicação em 02/11/2001 no DSF páginas: 27433 - 27434 ( Ver diário)

01/11/2001 PlEG - PROTOCOLO LEGISLATIVO
Este processo contém 01(uma) folha numerada e rubricada. À SSCOM.

Fonte: Secretaria-Geral da Mesa

Dúvidas, reclamações e informações: SSINF - SubsecretarjªJtelnt9ml!~ç~~$
(311-3325,311-3572)
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Ofício n° 156 (SF)

Brasília, 19 março de 2002

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° 233, de 2001 , constante dos au

tógrafos em anexo, que "denomina 'Aeroporto de Pal
mas - Brigadeiro lysias Rodrigues' o Aeroporto de
Palmas, no Estado do Tocantins.

Atenciosamente, - Senador Mozarildo Cavalcan
ti, quarto Secretário, no exercício da Primeira Secretaria.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATI VOS - 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. 65. O projeto de lei aprovado por uma
Casa será revisto pela outra, em um só turno de dis
cussão e votação, e enviado à sanção ou promulga
ção, se a Casa revisora o aprovar, ou arquivado, se
o rejeitar.

Parágrafo único. Sendo o projeto emendado,
voltará à Casa iniciadora.

PROJETO DE LEI N° 6.387, DE 2002
(Do Senado Federal)

PLS 236/2001

Altera os arts. 6°, 30, 32, e 87 da Lei
n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
com o objetivo de tornar obrigatório o
início do ensino fundamental aos 6 (seis)
anos de idade.

(Às Comissões de Educação, Cultura
e Desporto; e de Constituição e Justiça e de
Redação (Art. 54) - Art. 24, 11.)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Os arts. 6°, 30, 32 e 87 da lei n° 9.394, de
20 de dezembro de 1996, passam a vigorar com a se
guinte redação:

"Art. 6° É dever dos pais ou responsáveis efetuar
a matrícula dos menores, a partir dos 6 (seis) anos de
idade, no ensino fundamental." (NR)

"Art. 30 ..

11- pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a
5 (cinco) anos de idade. "(NR)

"Art. 32. O ensino fundamental, com duração

mínima de 8 (oito) anos, obrigatório e gratuito na es
cola pública a partir dos 6 (seis) anos, terá por objeti
vo a formação básica do cidadão mediante:

....................................................."(NR)
"Art. 87 ..

§ 3° ..
I - matricular todos os educandos a partir dos 6

(seis) anos de idade, no ensino fundamental, atendi
das as seguintes condições no âmbito de cada siste
ma de ensino:

a) plena observância das condições de oferta fixa
das por esta lei, no caso de todas as redes escolares;

b) atingimento de taxa líquida de escolarização
de pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) da fai
xa etária de 7 (sete) a 14 (catorze) anos, no caso das
redes escolares públicas; e;

c) não redução média de recursos por aluno do en
sino fundamental na respectiva rede pública, resultante
da incorporação dos alunos de 6 (seis) anos de idade;

...................................................." (NR)
Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua pu

blicação, com eficácia a partir do início do ano letivo
subseqüente.

Senado Federal, 19 de março de 2002. - Senador
Ramez Tebet, Presidente do Senado Federal.



.\bril de 2002 D!.\KIO DA C}..MAKA DOS IWPUI.\DOS

5f PL5 00236/2001 de 06/1112001

Quarta-feira lO 14~15

A.Jtor

[)e~pddlO IrULldl

Locallz~çaoatual

Ultj~nd Açi'lO

Kf':latores

Trnnllti'lÇO('S

SENADOR - Ricardo Santos

Altera dispositivo da Lei nO 9394, de 20 de dezembro de 1996, que estelbelece as Diretrizes e Bases da
Educação Nacional.

SF CE COMISSÃO DE EDUCAÇÃO

SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE

Sf PLS 002Jbj2001
Data: 13/03/2002
Local: ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÀRIO
Situação: APROVADA A MATÉRIA (DECISÃO TERMINATIVA)
Texto: A Presidência comLJnica ao Plenário o término do prazo sem que tenha Sido interposto recurso, no
sentido da ~preclaçao da matéria pelo Plenário Tendo sido aprovado termmatlvamente peia Comissão de
Educação. A Câmara dos Deputados. A SSCLSF com destmo , SSEXP,

CE Paulo Hartung

CAS Waldeck Ornelas

Inverter ordenilc4o d~ramitaçOes(Data ascendente!

Sf PLS 00236/2001

19/03/2002 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
Recebido neste órgão às 11: 30 hs.

19/03/2002 SSCLSF - SUBSEC COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Procedida a revisão dos autógrafos de f1s, 43 e 44, À Subsecretal1a de
Expediente,

19/03/2002 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
Á SSCLSf para revisão dos autógrafos (fls, 43/44).

18/03/2002 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
Recebido neste órgão às 17; 52 hs,

18/03/2002 SSCLSf - SUBSEC COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Procedida a revisão do texto final (fls, 41 e 42). À SSEXP,

13/03/2002 ATA-PlEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Situação: APROVADA A MATÉRIA (DECISÃO TERMINATIVA)
A Presidência comunica ao Plenário o térmmo do prazo sem que tenha sido
Interposto recurso, no sentido da apreciação da matéria pelo Plenáno Tendo sido
aprovado terminativamente pela Comissão de Educaçao, Á Cãmara dos
Deputados. À SSCLSF com destino à SSEXP.

Publicação em 14/03/2002 no DSF páginas: 2173 ( Ver diário)

12/03/2002 SSCLSF - SUBSEC COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Encaminhado ao Plenário para comunicação do térm'no do préJZO de
apresentação de recurso.

05/03/2002 SSCLSF - SUBSEC COORDENAÇÃO lEGISLATIVA DO SENADO
Situação: AGUARDANDO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
Prazo para Interposição de recurso: 06 a 12,03.2002.

04/03/2002 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
leitura do Parecer nO 95/2002-CE, Relator Senador Paulo Hartung, favoravel
com a Emenda nO I-CE (Substitutivo), É lido o OfiCiO no 5/02, do Presidente da
CE, comunicando aprovaçAo da matéria, em reunião relllizada em 19 de
fevereiro de 2002, Abertura do prazo de cinco dias úteis para interposição de
recurso, por um décimo da composição da Casa, para que o projeto, seja
apreciado pelo Plenário. À SSClSF,

Publicação em 05/03/2002 no DSF páginas: 1377 - 13tll ( Ver diário)

21/02/2002 SSCLSF - SUBSEC COORDENAÇÃO lEGISLATIVA DO SENADO
Situação: AGUARDANDO lEITURA PARECER (ES)
Anexada, às fls. 37, cópia da legislação citada no parecer, Aguardando leitura do
Parecer da CE,

19/02/2002 CE - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
Á SSCLSF, para as devidas providênCIas,

19/02/2002 CE - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
Situação: APROVADO PARECER NA COMISSÃO
Não foram oferecidas emendas nl!l dlst.ussão em turno suplementar e, segundo o
disposto no caput do artigo 284 do Regimento Interno do Senado Federal, o
substitutJVO ao projeto e dado como definitivamente adotado pela Comissão.
Anexado a (l, 36, ofício do Senhor Pres\dente da Comissão, Senador Ricardo
Santos. comunicando ao Presidente do Senado Federal, Senador Ramez Tebet, a
aprovação do substltutívo em turno suplementar.

11/12/2001 CE - COM ISSÂO DE EDUCAÇÃO
Situação: APROVADO PARECER NA COMISSÃO
A ComIssão, reunida no dia de hoje, aprova por quatorze (14) votos favoráveis,
o projeto de autoria do Senador Ricardo Santos, na forma do substitutivo
oferecido pejo relator, Senador Paulo Hartung. A matéria sera Incluída em pauta
da próxima reuni30, parll apreCIação em turno suplementar, nos termos do
disposto no art. 282, combinado com o art, 92 do RISF. Anexada à 1\. 35, ofício
do Senhor Presidente da ComIssão, Senador Ricardo Santos, comunIcando ao
Presidente do Senado Federal, SenGidor Ramez Tebet a aprovação do
substitutivo. À matéria poderão ser oferecidas emendas. em turno suplementar,
ate a hora da dlscussao.
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06/12/2001 CE - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
Situação: PRONTO PARA A PAUTA NA COMISSÃO
Devolvido pelo relator, Senador Paulo Hartung, com relatório concluindo pela
aprovação do projeto na forma do substitutivo oferecido, estando em condições
de ser incluído em pauta.

14/11/2001 CE - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA
Distribuído ao senador Paulo Hartung, para relatar.

13/11/2001 CE - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
Situação: AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR
Não foram oferecidas emendas no prazo regimental. Aguardando distribuição.

06/11/2001 CE - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
Situação: AGUARDANDO RECEBIMENTO DE E;MENDAS
Recebido nesta Comissão em 06/11/2001. Aguardando recebimento de
emendas.

06/11/2001 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Leitura. À Comissão de Educação, em decisão terminativa, onde poderá receber
emendas no prazo de cinco dias úteis, após publicado e dlstrlbuldo em avulsos.
Ao PLEG, com destino à CE.

Publicação em 07/11/2001 no DSF páginas: 27893 - 27896 ( Ver di,árlo )

06/11/2001 PLEG - PROTOCOLO LEGISLATIVO
Este processo contém 25 (vinte e cinco) folhas numeradas e rubricadas. À
SSCOM.

Abril d.; 2002

Ofício n° 157 (SF)

Brasília, 19 de março de 2002

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° 236 de 2001, cons
tante dos autógrafos em anexo, que "altera os
arts. 6°, 30, 32 e 87 da lei nO 9.394, de 20 de de
zembro de 1996, com o objetivo de tornar obriga
tório o início do ensino fundamental aos 6 (seis)
anos de idade".

Atenciosamente, - Senador Mozarildo Caval
canti, Quarto Secretário, no exercício da primeira
secretaria.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - 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. 65. O projeto de lei aprovado por uma Casa
será revisto pela outra, em um só turno de discussão e
votação, e enviado à sanção ou promulgação, se a Casa
revisora o aprovar, ou arquivado, se o rejeitar.

Parágrafo único. Sendo o projeto emendado,
voltará à Casa iniciadora.

lEI N° 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

Estabelece as Diretrizes e Bases da
Educação Nacional.

TíTULO 111
Do Direito à Educação e do Dever de Educar



TíTULO IX
Das Disposições Transitórias

Art. 87. É instituída a Década da Educação, a
iniciar-se um ano a partir da publicação desta lei.

§ 1° A União, no prazo de um ano a partir da
publicação desta lei, encaminhará, ao Congresso
Nacional, o Plano Nacional de Educação, com di
retrizes e metas para os dez anos seguintes, em

CAPíTULO 11
Da Educação Básica

SEÇÃO 11
Da Educação Infantil

SEÇÃO 111
Do Ensino Fundamental

TíTULO V
Dos Níveis e das Modalidades de

Educação e Ensino

Art. 30. A educação infantil será oferecida em:

I - creches, ou entidades equivalentes, para
crianças de até três anos de idade;

11 - pré-escolas, para as crianças de quatro a
seis anos de idade.

Art. 31. Na educação infantil a avaliação
far-se-á mediante acompanhamento e registro do
seu desenvolvimento, sem o objetivo de promoção,
mesmo para o acesso ao ensino fundamental.

Art. 7° O ensino é livre à iniciativa privada,
atendidas as seguintes condições:

I - cumprimento das normas gerais da educa
ção nacional e do respectivo sistema de ensino;

II - autorização de funcionamento e avaliação
de qualidade pelo Poder Público;

111 - capacidade de autofinanciamento, res
salvado o previsto no art.213 da Constituição
Federal.
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Art. 6° É dever dos pais ou responsáveis efetu- 111 - o desenvolvimento da capacidade de
ar a matricula dos menores, a partir dos sete anos aprendizagem, tendo em vista a aquisição de co-
de idade, no ensino fundamental. nhecimentos e habilidades e a formação de atitudes

e valores;
IV - o fortalecimento dos vínculos de família,

dos laços de solidariedade humana e de tolerância
recíproca em que se assenta a vida social.

§ 1° É facultado aos sistemas de ensino desdo
brar o ensino fundamental em ciclos.

§ 2° Os estabelecimentos que utilizam pro
gressão regular por série podem adotar no ensino
fundamental o regime de progressão continuada,
sem prejuízo da avaliação do processo de ensi
no-aprendizagem, observadas as normas do res-
pectivo sistema de ensino.

§ 3° O ensino fundamental regular será ministra
do em língua portuguesa, assegurada às comunida
des indígenas a utilização de suas línguas maternas
e processos próprios de aprendizagem.

§ 4° O ensino fundamental será presencial, sen
do o ensino a distância utilizado como complementa
ção da aprendizagem ou em situações emergenciais.

Art. 33. O ensino religioso, de matricula fa
cultativa, é parte integrante da formação básica
do cidadão e constitui disciplina dos horários nor
mais das escolas públicas de ensino fundamen
tai, assegurado o respeito à diversidade cultural
religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de
proselitismo.

* Artigo, caput, com redação dada pela Lei n°
9.475, de 22-7-97.

§ 1° Os sistemas de ensino regulamentarão os
procedimentos para a definição dos conteúdos do en
sino religioso e estabelecerão as normas para a habi
litação e admissão dos professores.

* § 1° acrescido pela Lei n° 9.475, de 22-7-97.
§ 2° Os sistemas de ensino ouvirão entidade

civil, constituída pelas diferentes denominações re
ligiosas, para a definição dos conteúdos do ensino
religioso.

* § 2° acrescido pela Lei n° 9.475, de 22-7-97.
Art. 32. O ensino fundamental, com duração mí

nima de oito anos, obrigatório e gratuito na escola pú
blica, terá por objetivo a formação básica do cidadão,
mediante:

I - o desenvolvimento da capacidade de apren
der, tendo como meios básicos o pleno domínio da le
itura, da escrita e do cálculo;

11 - a compreensão do ambiente natural e social,
do sistema político, da tecnologia, das artes e dos va
Iares em que se fundamenta a sociedade;



Aumenta o período de concessão
do salário-maternidade e da licença à
gestante em caso de parto antecipado.

(Às Comissões de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Publico, de Seguridade
Social e Família; e de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54) - Art. 24, 11.)

"Art. 71 ..

§ 1° (antigo parágrafo único - Revo
gado pela Lei n° 9.528, de 10 de dezembro
de 1997).

§ 2° Em caso de parto antecipado, o
período do salário-maternidade será
acrescido do número de semanas equiva
lente à diferença entre 37 (trinta e sete)
semanas e a idade de gestação do re
cém-nascido, devidamente comprovada
em exame clínico, preferencialmente, rea
lizado por médico pediatra." (NR)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 71 da Lei nO 8.213. de 24 de ju

lho de 1991, passa a vigorar acrescido do seguin
te § 2°, numerando-se o atual parágrafo único
como§1°:

IV - integrar todos os estabelecimentos de ensi
no fundamental do seu território ao sistema nacional
de avaliação do rendimento escolar.

§ 4° Até o fim da Década da Educação so
mente serão admitidos professores habilitados em
nível superior ou formados por treinamento em
serviço.

§ 5° Serão conjugados todos os esforços objeti
vando a progressão das redes escolares públicas ur
banas de ensino fundamental para o regime de esco
las de tempo integral.
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sintonia com a Declaração Mundial sobre Educa- PROJETO DE LEI N.o 6.388, DE 2002
ção para Todos. (Do Senado Federal)

§ 2° O Poder Público deverá recensear os edu- PLS 190/2001
candos no ensino fundamental, com especial atenção
para os grupos de sete a quatorze e de quinze a de
zesseis anos de idade.

§ 3° Cada Município e, supletivamente, o Estado
e a União, deverá:

I - matricular todos os educandos a partir dos
sete anos de idade e, facultativamente, a partir dos
seis anos, no ensino fundamental;

11 - prover cursos presenciais ou a distância aos
jovens e adultos insuficientemente escolarizados;

111 - realizar programas de capacitação para
todos os professores em exercício, utilizando tam
bém, para isto, os recursos da educação a distân
cia;

§ 6° A assistência financeira da União aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem
como a dos Estados aos seus Municípios, ficam
condicionadas ao cumprimento do art.212 da Consti
tuição Federal e dispositivos legais pertinentes pelos
governos beneficiados.

Art. 88. A União, os Estados, o Distrito Fe
deral e os Municípios adaptarão sua legislação
educacional e de ensino às disposições desta Lei
no prazo máximo de um ano, a partir da data de
sua publicação.

§ 1° As instituições educacionais adaptarão
seus estatutos e regimentos aos dispositivos desta
lei e as normas dos respectivos sistemas de ensino,
nos prazos por estes estabelecidos.

§ 2° O prazo para que as universidades cum
pram o disposto nos incisos 11 e 111 do art.52 é de
oito anos.

Art. 2° O § 3° do art. 392 da Consolidação
das Leis do Trabalho - CLT. aprovada pelo De
creto-Lei n05.452, de 1° de maio de 1943, com a
redação dada pelo Decreto-Lei n° 229, de 28 de
fevereiro de 1967, passa a vigorar com a seguin
te alteração:

Art. 392 ..

§ 3° Em caso de parto antecipado, o
período da licença à gestante será acres
cido do número de semanas equivalente
à diferença entre 37 (trinta e sete) sema
nas e a idade de gestação do recém-nas
cido, devidamente comprovada em exa
me clínico, preferencialmente, realizado
por médico pediatra." (NR)

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Senado Federal, 20 de março de 2002. - Senador
Ramez Tebet, Presidente do Senado Federal.
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Autor

Ementa

Despacho Inicial

Localização atual

Última Ação

Relatoras

Tramitações

SENADDR - Luiz Pontes

Acrescenta dispositivos ao artigo 71 da Lei na 8213, de 24 d. julho de 1991, que dispõe sobre os Planos de
Benefícios da Previdência Social e dá outras providências.

SF CAS COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS

SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE

SF PLS 00190/2001
Data: 19/03/2002
Local: ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PlENÁRIO
Sltuaçlio: APROVADA A MATÉRIA (DECISÃO TERMINATIVA)
Texto: A Presidência comunka ao Plenário o término do prazo, sem que tenha sido interposto recurso no
sentido da apreciaçlio da matéria, pelo Plenário. Á Câmara ~os Deputados, em virtude de sua aproveção em
apreciação terminativa pela Comissão de Assuntos Sociais. A SSEXP, pare as devidas providências.

CAS Tião Viana

Jmtitil QrsI!!nllçig ~lr8mnacões (Data ascendenle}

Sf PLS 00190/2001

20/03/2002 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
Recebido neste ór9ão às 16:30 hs.

20/03/2002 SSCLSf - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Procadlda a revisio dos autógrafos de fls. 26. Á Subsecretaria de Expediente.

20/03/2002 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
À SSClSF para revldo dos autógrafos (fls. 26).

20/03/2002 SSClSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Procedida a revisão do texto final (fls. 24 e 25). À SSEXP.

19/03/2002 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
Á SSa.sF para revisão do texto flnal.

19/03/2002 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
Recebido neste órglio às 18:40 hs.

19/03/2002 ATA-PlEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PlENÁRIO
Situação: APROVADA A MATÉRIA (DECISÃO TERMINATIVA)
A Presidência comunica ao Plenário o término do prazo, sem que tenha sido
interposto recurso no sentido da apreciação da matéria, pelo Plenário. À Cimara
dos Deputados, em virtude de sua aprovaçlo em apreciaçlo terminativa pela
Comissão de Assuntos Sociais. À SSEXP, pa.... as devidu providências.

19/03/2002 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Encemlnhado ao Plenário para comunicação de encerramento de prazo para
recurso.

11/03/2002 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Sltuaçlo: AGUARDANDO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
Prazo pare interposiçlo de recurso: 12 a 18.03.2002.

08/03/2002 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Leitura do Parecer na 108/2002 - CAS (ReI. Seno Tlio Viana), favorável nos
termos do substitutivo que oferece. Leitura do Orldo na 9/2002, do Presidente
da Comissão de Assuntos Sociais, comunicando a .provaçio do Substitutivo, em
turno suplementar, am reunlio no dia 27/02/2002. Abertura do prazo de cinco
di.s Uteis par. interposiçio de recurso, por um décimo da composição da eaSl,
para que a matária, seja apreciado pelo Plenário. À SSCLSf.

Publicação em 09/03/2002 no DSF páginas: 1877 - 1880 ( Ver dl4rjo )
Publlcaçio em 09/03/2002 no DSF páginas: 1893 (Ver d"rio )

06/03/2002 SSCLSf - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Situação: AGUARDANDO LEITURA PARECER (ES)
AQuardando leiture de parecer. Anexada legislaçio citada no parecer da CAS, de
fls. nas 20 e 21.

27/02/2002 CAS - COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
Reunida a Comissio em 27.02.02 e não sendo oferecido. emendas na discussão
~uplamentar, o substitutivo é dado como definitivamente adotado sem votação.
A SSCLSf.

20/02/2002 CAS - COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
REUNIDA A COMISSÃO EM 20/02/2002 É APROVADO O SUBSTITUTIVO. A
MATÉRIA VAI A TURNO SUPLEMENTAR NA PROXIMA REUNIÃO.

28/11/2001 CAS - COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
Situação: PRONTO PARA A PAUTA NA COMISSÃO
Devolvido pelo Relator Senador Ti50 Viana, com mjnuta de Parecer concluindo
pela aprovaçio do Projeto nos termos do substitutivo que apresenta.

09/10/2001 CAS - COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
Sltueção: MATÉRIA COM A RELATORIA
Ao Senador Tiio Viana para relatar a presente matéria.

02/10/2001 CAS - COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
Situação: AGUARDANDO RECEBIMENTO OE EMENDAS
Prazo para recebimento de emendas: 02 a OS.10.01.



14X20 QuaJ1a-kira 10 DIA RIO DA ('AMARA DOS DEPlJL\DOS AbrIl de 2002

28/09/2001 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA· PLENÀRlO
Leitura À Comissão de Assuntos Sociais em deci,io terminative, onde poderá
receber emendas pelo prazo de cinco dias úteis, após publicado e dlstrlbuldo em
avul$Os. Ao PLEG com destino à CAS, para deciSio terminativa.

Publiceçio em 29/09/2001 no DSF páginas: 23157 - 23158 (..YJ!rJlliri~)

28/09/2001 PLEG • PROTOCOLO LEGISLATIVO
Situeção: AGUARDANDO LEITURA
Este processo contem 09 (nove) folhas numeradas e rubricadas. ASSCOM.

Fonte: Secretaria-Geral da Mesa

Dúvidas, reclamações e Informações: SSINF - Sublieçre!lIlH de IIlfQI:mWn
(311-332S, 311-3S72)

Ofício n° 160 (SF)

Brasília, 20 de março de 2002

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° 190, de 2001 , constante dos au
tógrafos em anexo, que "aumenta o período de con
cessão do salário-maternidade e da licença à gestan
te, em caso de parto antecipado".

Atenciosamente, - Senadora Marluce Pinto, Se
gunda Suplente, no exercício da primeira Secretária.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - 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. 65. O projeto de lei aprovado por uma
Casa será revisto pela outra, em um só turno de dis
cussão e votação, e enviado à sanção ou promulga
ção, se a Casa revisora o aprovar, ou arquivado, se
o rejeitar.

Parágrafo único. Sendo o projeto emendado,
voltará à Casa iniciadora.

LEI N° 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

Dispõe sobre os Planos de Benefí
cios da Previdência Social, dá outras
providências.

TíTULO 111
Do Regime Geral de Previdência Social

CAPíTULO 11
Das Prestações em Geral

SEÇÃO V
Dos Benefícios

SUBSEÇÃO VII
Do Salário-Maternidade

Art. 71. O salário-maternidade é devido à se
gurada da Previdência Social, durante cento e vinte
dias, com início no período entre vinte e oito dias
antes do parto e a data de ocorrência deste, obser
vadas as situações e condições previstas na legisla
ção no que concerne à proteção à maternidade,
sendo pago diretamente pela Previdência Social.

• Artigo com redação dada pela Lei n° 9.876, de
26-11-99.



DECRETO-lEI W 5.452, DE 10 MAIO DE 1943

Aprova a Consolidação das leis do
Trabalho.
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Parágrafo único_ (Revogado pela lei n° 9_528, I - transferência de função, quando as condições
de 10-12-97 de saúde o exigirem, assegurada a retomada da função

Art_ 72_ O salário-maternidade para a segurada anteriormente exercida, logo após o retorno ao trabalho;
empregada ou trabalhadora avulsa consistirá numa * Inciso I acrescido pela Lei n° 9.799, de
renda mensal igual a sua remuneração integral. 26-5-99.

d 11 - dispensa do horário de trabalho pelo tempo
* Artigo com redação dada pela Lei n° 9.876, e necessário para a realização de, no mínimo, seis con-

2 6-11-1999. sultas médicas e demais exames complementares.
Parágrafo único. A empresa deverá conservar * Inciso /I acrescido pela Lei nO 9.799, de

durante 10 (dez) anos os comprovantes dos paga- 26-5-99.

mentos e os atestados correspondentes para exame Art. 393. Durante o período a que se refere o Art.
pela fiscalização da Previdência Social. 392, a mulher terá direito ao salário integral e, quando
................... variável, calculado de acordo com a média dos 6
...... (seis) últimos meses de trabalho, bem como aos direi

tos e vantagens adquiridos sendo-lhe ainda facultado
reverter à função que anteriormente ocupava.

* Art. 393 com redação dada pelo Decreto-lei n°
229, de 28-2-67.

TíTULO 111
Das Normas Especiais de Tutela do Trabalho

CAPíTULO 111
Da Proteção Do Trabalho Da Mulher

SEÇÃO V
Da Proteção à Maternidade

Art. 392. É proibido o trabalho da mulher grávida
no período de 4 (quatro) semanas antes e 8 (oito) se
manas depois do parto.

§ 1° Para os fins previstos neste artigo, o início
do afastamento da empregada de seu trabalho será
determinado por atestado médico nos termos do Art.
375, o qual deverá ser visado pela empresa.

* § 1° "com redação dada pelo Decreto-lei n°
229, de 28-2-67.

§ 2° Em casos excepcionais, os períodos de re
pouso antes e depois do parto poderão ser aumenta
dos de mais 2 (duas) semanas cada um, mediante
atestado médico, na forma do § 1°.

* § 2°com redação dada pelo Decreto-lei n° 229,
de 28-2-67.

§ 3° Em caso de parto antecipado, a mulher terá
sempre direito às 12 (doze) semanas previstas neste artigo.

* § 3° com redação dada pelo Decreto-lei n° 229,
de 28-2-67.

§ 4° É garantido à empregada, durante a gravi
dez, sem prejuízo do salário e demais direitos:

* § 4° com redação dada pela Lei n° 9.799, de
26-5-99.

PROJETO DE lEI N° 6.389, DE 2002
(Do Senado Federal)

PlS 95/01

Altera o art. 18 da lei n° 9656. de 3
de junho de 1998, que dispõe sobre os
planos e seguros privados de assistência
à saúde, para proibir a exigência de cau
ção por parte de seus prestadores de
serviços contratados e credenciados.

(Às Comissões de Defesa do Consumi
dor, Meio Ambiente e Minorias, de Seguridade
Social e Família; e de Constituição e Justiça e
de Redação (Art. 54). Apense-se a este o PL.
n° 94/99; e seus apensados (novo despacho).)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° parágrafo único do art.18 da lei n° 9.656.

de 3 de junho de 1998, acrescido pela Medida Provi
sória n° 2.177-44, de 24 de agosto de 2001, passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 18 ..

Parágrafo único. Em qualquer situação, é
proibida a exigência, por parte do prestador de
serviço, de caução ou depósito de qualquer
natureza, no ato da internação ou com anterio
ridade á prestação do serviço." (NR)

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

Senado Federal, 20 de março de 2002 - Sena
dor Ramez Tebet, Presidente do Senado Federal.
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Sf PLS 00095/2001 de 29/05/2001

Autor

Ementa

Indexação

Despacho Inicial

Localização atual

Última Ação

Relatores

Tramitações

SENADOR· Paulo Souto

Altera o artigo 18 da Lei nO 9656, de 3 de junho de 1998, Que dispõe sobre 05 planos e seguros privados de
assistência il saúde, para proibir 8 exigência de caução por parte de seus prestadores de serviços contratados
li credenciados.

ALTERAÇÃO, NORMAS, LEI FEDERAL, SEGURO PRIVADO, PLANO, ASSISTÊNCIA SAÚDE, INCLUSÃO,
DI5POSrnVO, FIXAÇÃO, PROIBIÇÃO, COBRANÇA, CAUÇÃO, GARANTIA, OBRIGATORIEDADE, ATENDIMENTO,
AUSÊNCIA, RESTRIÇÃO, INADIMPLÊNCIA, USUÁRIO, SEGURADO, ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITAL, CASA
DE SAÚDE, LABORATÓRIO, PRESTADOR, SERVIÇOS, CONTRATADOS, CREDENCIADOS.

Sf CAE COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS

SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE

SF PLS 00095/2001
Data: 19/03/2002
Local: ATA-PLEN • SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Situação: APROVADA A MATÉRIA (DECISÃO TERMINATIVA)
Texto: A Presidência comunica ao Plenário o término do prazo, sem que tenha sido interposto recurso no
sentido da apreciação da matéria pelo PlenáriO. À Câmara dos Deputados, em virtude de sua aprovação em
apreciação terminativa pela Comissão de Assuntos Econômicos. À SSEXP, para as devidas llro'lldênclas.

CAE Eduardo Suplicy

(nverter ordenacêo de tramitações (Data ªscendentel

Sf PlS 00095/2001
20/03/2002 SSEXP - SUBSECRETAfUA DE EXPEDIENTE
Recebido nllste órgão às 16:30 hs.

20/03/2002 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Procedida a reVisão dos autógrafos dll fls. 15. A Subsecretaria de Expediente.

20/03/2002 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
À SSCLSF para revisão dos autógrafos (fls. 15).

20/03/2002 SSCLSF . SU8SeC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Procedida a revisão do texto final (fls. 14). A SSEXP.

19/03/2002 SSEXP - SU8SECRETARIA DE EXPEDIENTE
À SSCLSF para revisão do texto final.

19/03/2002 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
Recebido neste órgão ils 18:40 hs.
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19/03/2002 ATA-PLEN - SUB;;eCRETARIA_DE ATA - PLENÁRIO
Situação: APROVADA A MATERIA (DECISAO TERMINATIVA)
A Presidência comunica ao Plenário (I término do prazo, sem que tenha sido
interposto recurso no sentido da apreciação da matéria pelo Plenario. À Câmara
dos Deputados, em virtude de sua õ{'rovação em apreciação terminativa pela
Comissão de Assuntos Econômicos. A SSEXP, para as devidas providências.

19/03/2002 SSCLSF - SUaSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Encaminhado ao Plenário para comunicação de encerramento de prazo para
recurso.

11/03/2002 SSCLSF - SUBSEC. COOR!?ENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Situação: AGUARDANDO INTERPOSIÇAO DE RECURSO
Prazo para interposição de recurso: 12 ia 18.03.2002.

08/03/2002 ATA-PlEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Leitura do Parecer nO 109, de 2002, relator Senador Eduardo Suplicy, favorável.
É lido o Ofício nO 5/2002, do Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos,
l:omunicando a aprovação do projeto, em reunião realizada em 5 de março do

corrente. Abertura do prazo de cinco dias para interposição de recurso, por um
décimo da composição da Casa, para que o projeto seja submetido ao Plenário.
À SSCLSF.

Publicação em 09/03/2002 no OSF páginas: 1880 - 1882 ( y"'er djárioJ
Publicação em 09/03/2002 no DSF páginas: 1893 ( VeLdiárío )

05/03/2002 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Situação: AGUARDANDO LEITURA PARECER (ES)
Anexda, às fls. 11, cópia da legislação citada no parecer. Aguardando leitura do
Parecer da CAE.

05/03/2002 CAE - COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
Situação: APROVADO PARECER NA COMISSÃO
A Comissão aprova projeto em caráter terminativo. Não é consignado voto do
Senador Paulo Souto autor da proposição. Assina parecer sem voto o Senador
Jefferson Peres por estar completa a composição do Bloco de Oposição. À
SSCLSF

03/12/2001 CAE - COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
Situação: PRONTO PARA A PAUTA NA COMISSÃO
Devolvido pelo relator, Senador Eduardo Suplicy, com minuta de parecer pela
aprovação do projeto. A matéria está pronta para pautB.

20/06/2001 CAE - COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA
Ao Senador Eduardo Suplicy para relatar por ordem do Presidente das Comissão.

29/05/2001 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
leitura. À CAE, em decisão terminativa onde poderá receber emendas pelo
prazo de 5 dias úteis, após publicado e distribuído em avulsos. AO PlEG com
destino à CAE.

Publicação em 30/05/2001 no DSF páginas: 10618 eVer....diári.2.J

29/05/2001 PLEG - PROTOCOLO LEGISLATIVO
Este processo contém 3 (três) folhas numeradas e rubricadas. À SSCOM.

Fonte: Secretaria-Geral da Mesa

Dúvidas, reclamações e Informações: SSINF - Subsecretaria de Informações
(311-33..::5. 311-3572)
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Ofício n° 159 (SF)

Brasília, 20 de março de 2002

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

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

submetido à revisão da Câmara dos Deputados. nos
termos do art. 65 da Constituição Federal, o Projeto
de lei do Senado n° 95, de 2001, constante dos autó
grafos em anexo. que "altera o art. 18 da lei nO 9.656,
de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos e
seguros privados de assistência à saúde, para proibir
a exigência de caução por parte de seus prestadores
de serviços contratados e credenciados".

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CEDI

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASil

1988

TíTULO IV
Da Organizaçao Dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

Seção VIII
Do Processo Legislativo

Subseção 111
Das Leis

Art. 65. O projeto de lei aprovado por uma Casa
será revisto pela outra, em um só turno de discussão
e votação, e enviado á sanção ou promulgação, se a
Casa revisora o aprovar, Ou arquivado. se o rejeitar.

Parágrafo único. Sendo o projeto emendado,
voltará à Casa iniciadora.

LEI N° 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Dispõe sobre os Planos e Seguros
Privados de Assistência à Saúde.

Art. 18. A aceitação, por parte de qualquer pres
tador de serviço ou profissional de saúde, da condi
ção de contratado ou credenciado de uma operadora
de planos ou seguros privados de assistência à saú
de, impõe-lhe as seguintes obrigações e direitos:

I - o consumidor de determinada operadora, em
nenhuma hipótese e sob nenhum pretexto ou alega
ção, pode ser discriminado ou atendido de forma dis
tinta daquela dispensada aos clientes vinculados a
outra operadora ou plano;

11 - a marcação de consultas, exames e quais
quer outros procedimentos deve ser feita de forma a
atender às necessidades dos consumidores, privilegi
ando os casos de emergência ou urgência, assim
como as pessoas com mais de sessenta e cinco anos
de idade, as gestantes, lactantes, lactentes e crianças
até cinco anos;

111- a manutenção de relacionamento de contra
tação ou credenciamento com quantas operadoras
de pianos ou seguros privados de assistência à saúde
desejar, sendo expressamente vedado impor contra
tos de exclusividade ou de restrição à atividade profis
sional.

Art. 19. As pessoas jurídicas que, na data de vi
gência desta lei, já atuavam como operadoras de pia
nos ou seguros privados de assistência à saúde terão
o prazo de cento e oitenta dias, contado da expedição
das normas pelo CNSP, para requererem a sua auto
rização de funcionamento.

Parágrafo único. O não-cumprimento do dispos
to no caput deste artigo implica o pagamento de mui
ta diária fixada pelo CNSP e aplicada pela SUSEP às
operadoras de planos e seguros de que trata esta lei.

'Vide Medida Provisória n° 2. 177-44, de 24 de
agosto de 2001.

MEDIDA PROVISÓRIA N° 2.177-44,
DE 24 DE AGOSTO DE 2001

Altera a Lei n° 9.656, de 3 de junho
de 1998, que dispõe sobre os Planos Pri
vados de Assistência à Saúde e dá ou
tras providências.

O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a se
guinte Medida Provisória, com força de lei:

Art. 1° A Lei nO 9.656, de 3 de junho de 1998,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
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VIII - rede hospitalar própria por Muni
cípio (para segmentações hospitalar e refe
rência);

IX - rede hospitalar contratada ou refe
renciada por Município (para segmentações
hospitalar e referência);

X- outros documentos e informações
que venham a ser solicitados pela ANS.

§ 4° Os procedimentos administrativos
para registro provisório dos produtos serão
tratados em norma especifica da ANS.

§ 5° Independentemente do cumpri
mento, por parte da operadora, das formali
dades do registro provisório, ou da confor
midade dos textos das condições gerais ou
dos instrumentos contratuais, ficam garanti
dos. a todos os usuários de produtos a que
alude o caput, contratados a partir de 2 de
janeiro de 1999, todos os benefícios de
acesso e cobertura previstos nesta lei e em
seus regulamentos, para cada segmentação
definida no art. 12.

6° O não-cumprimento do disposto
neste artigo implica o pagamento de multa
diária no valor de R$10.000,OO (dez mil rea
is) aplicada às operadoras dos produtos de
que tratam o inciso I e o § 1° do art. 10.

§ ]O As pessoas jurídicas que forem
iniciar operação de comercialização de
planos privados de assistência à saúde, a
partir de 8 de dezembro de 1998, estão
sujeitas aos registros de que trata o § 1°
deste artigo. (NR)

ços;

111 - a manutenção de relacionamento
de contratação, credenciamento ou referenci
amento com número ilimitado de operadoras,
sendo expressamente vedado às operadoras.
independente de sua natureza jurídica consti
tutiva, impor contratos de exclusividade ou de
restrição à atividade profissional.

Parágrafo único. A partir de 3 de de
zembro de 1999, os prestadores de serviço
ou profissionais de saúde não poderão man
ter contrato, credenciamento ou referencia
mento com operadoras que não tiverem regis
tros para funcionamento e comercialização
conforme previsto nesta Lei, sob pena de res
ponsabilidade por atividade irregular. "(NR)

"Art. 19. Para requerer a autorização de
finitiva de funcionamento, as pessoas jurídi
cas que já atuavam como operadoras ou ad
ministradoras dos produtos de que tratam o
inciso I e o § 1° do art. 1° desta lei, terão pra
zo de cento e oitenta dias, a partir da publica
çâo da regulamentação específica pela ANS.

§ 1° Até que sejam expedidas as nor
mas de registro, serão mantidos registros
provisórios das pessoas jurídicas e dos pro
dutos na ANS, com a finalidade de autorizar
a comercialização ou operação dos produ
tos a que alude o caput, a partir de 2 de ja
neiro de 1999.

§ 2° Para o registro provisório, as ope
radoras ou administradoras dos produtos a
que alude o caput deverão apresentar à
ANS as informações requeridas e os se
guintes documentos, independentemente de
outros que venham a ser exigidos:

I - registro do instrumento de constitui-
ção da pessoa jurídica:

11 - nome fantasia;
111- CNPJ:
IV - endereço;
V - telefone. fax e e-mail e
VI - principais dirigentes da pessoa ju

rídica e nome dos cargos que ocupam.

"Art. 18. A aceitação, por parte de § 3° Para regist~o provisório do~ pro-
qualquer prestador de serviço ou profissio- dutos a serem,comerclallzad<:>s, deverao ser
nal de saúde, da condição de contratado, apresentados a ANS os seguintes dados.
credenciado ou cooperado de uma operado- I - razão social da operadora ou da
ra de produtos de que tratam o inciso I e o § administradora; 11 - CNPJ da operadora ou
1° do art. 1° desta lei, implicará as seguintes da administradora;
obrigações e direitos: 111 - nome do produto;

IV - segmentação da assistência (am
bulatorial, hospitalar com obstetrícia, hospi
talar sem obtetrícia, odontológica e referen
cial;

V - tipo de contratação (individuai/fa
miliar, coletivo empresarial e coletivo por
adesão);

VI - âmbito geográfico de cobertura;
VII - faixas etárias e respectivos pre-



Senhor Presidente,
O Deputado abaixo subscrito, com base no art.

164, § 2° do Regimento Interno, recorre ao Plenário
contra decisão do Presidente da Comissão de Traba
lho, de Administração e Serviço Público, que declarou
a prejudicialidade do Projeto de Lei n° 2.487/2000,
com fundamento no Verbete n° 01 da Súmula de Ju-
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RECURSO W 207, DE 2002 risprudência da referida Comissão, que dispõe sobre
(Do Sr. Agnelo Queiroz) a regulamentação de profissões.

Recorre, na forma da art. 164, § 2° O Projeto de lei em questão visa regulamentar o
do Regimento Interno, contra a declara- exercício da profissão de Técnico em Higiene Dental
ção de prejudicialidade do Projeto de Lei e de Atendente de Consultório Dentário, e vai de en-
n° 2.487/2000. contro ao anseio dessa importante categoria profissi-

(À Comissão de Constituição e Justiça onal, que há muito vem lutando para que sua função
e de Redação.) seja devidamente disciplinada.

RECURSO N° 207 DE 2002 A atividade de Técnico em Higiene Dental e de
(Do Sr. Agnelo Queiroz) Atendente de Consultório Dentário é exercida por

profissionais formados em cursos paraodontológicos
Recorre, na forma do art. 164, § 2° reconhecidos pelo Ministério da Educação, sendo a

do Regimento Interno, contra a declara- categoria sujeita à fiscalização direta por parte dos
ção de prejudicialidade do Projeto de Lei Conselhos de Odontologia.
n° 2.487/2000.

Entende o recorrente que a proposição em tela
atende aos requisitos legais, bem como resta patente
sua relevância e oportunidade, merecendo, portanto,
ter seu mérito apreciado independentemente da exis
tência da alegada Súmula, motivo pelo qual recorre
ao Plenário desta Casa para o reexame da matéria.

Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 2002.
Deputado Agnelo Queiroz (PCdoB/DF.

r~~J~-t~~~.!~~~O}i_~-~P~Sili6~'~ .:.:~~'
....... sistema funcionando em fase e~perirrlentJI ....

Proposição: PL·2487/2000 ~

Autor: Avoe1o Qu~lroz - PCbOS IDF!\l'

Data de Apresentação: U/lJ200U
Apreçlllção; PlOpo,:>IÇão 5u)eltd à Aprcuaçêlo pelas Corrllssóes Art. 24 II
Regime de Trllmitaçllo: O(dlnána

ementa: Requl"nll~ntcl o exen:.iuo das profl5s6e~ ae Tecnlco em HigIene ~nt~1 e de Atendente de Consultório Den

Indexação: Rf:GULAMI::NTAÇÃO, EXER(ICJO PROF1SSIONA~,TECNICO, HIGIENE DENTAL, ATFNDtNTE, (ONSULT
MEOlCO, SERVH;O DENTARIO, EXIGENCIA, REGISTRO PROflSSIONAl, COrorSELHO FfDfRAl, INSCRIÇAo, CONSEl
REGIONAL, OOONTOLOGIA, VALOR, ANUIDADE, ATIVIDADE Pfl:OfISSIONAL GABrNETE OOONTül OGICO

Despacho:
2/3/2000 - DESPACHO INlcr~l A CTASP r CCJR (ART1GO ~4 DO RI) - ARTIGO 2.'1, li

Pareceres:
(TASP COnllssàú de lrabalho, de AdnmllSlrdçàiJ fi: Serviço PubliCO

Parecer do Relator; Freire JÚniorí.)

CCj~ ComlSo~o de (Uf1StltUlÇào e Ju~tlça c de Redaçào

Proposições Apel1liadllls:

PL-4381/2D01~

Última Ação:

28/2/2002 - MESA DIRETORA DA CÂ.MARA DOS DEPUTADOS. (MESA) - encerramento auto
do Prazo para Reeu~o

Andamento

22/2/2000

2/3/2000

17/]/2000

27/3/2000

27/3/20DO

5/4/2000

271312001

PLENÃR10 ( PLZN)
A~RESENTAÇÀOE LElTURA 00 PROJETO PELO OEP AGNELO QUEIROZ

MESA DIRETORA DA cAMARA DOS DII!PUTADOS. ( MI!SA)
DESPACHO INICIAL A OAS!' E COR. (ARTIGO 54 DO RI) ARTiGO 24, JI.

COORDENA.çio DE COMISSÕES PERMANI!NY6 ( CCP)
ENCAMINHADO À COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇ.o.D E SERVJÇO PÚ611CO.

Coml!'i!iêo de Trabalho, dr: Admlnlstr.ç&o te serviço Público ( CTASP)
RFLAraRA DEP FÁTIMA PH.AES,

Coml.sAo de Trklbalho, de Adminiatrisç&o li!! Servl'iO Público ( CTA$P)
PRAZO PARA APRESENfAÇÃO DE EMENDAS 05 SESSOES, A PARTIR DE 28 03 00.

Comi."lo de Trabalho, de AdmjnlstraçAo li!! Serv'ço PúblicO ( CTASP)
NÃO FORAM APRESENTADAS EMENDAS.

MeSA DIRETORA DA CÂMARA DOS DII!PUTAOO5. ( MeSA)
Dc5/ld(ho mlclal: apense-:<:.e" esta o Pl-4361/2001.
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4/5/2001 ComlssAo de Trabalho, de Administração e Serviço Público ( CTASP)
Devolvida sem Manifestação.

8/5/2001 Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público ( CTASP)
Apensação do Pl-4381/2001 a esta.

23/8/1001 Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público ( CTASP)
Designado Relator: Dep. Freire Júnior

28/8/2001 Comlss:io de Trabalho, de Administração e Serviço Público ( CTASP)
Recebida manifestação do Relator.~

28/8/2001 Comlss:io de Trabalho, de Administração e serviço Público ( CTASP)
Parecer do Relator, Dep. Freire Júnior, pela rejeição deste, e do PL-4381/2001, apensado.~

28/8/2001 Comissão de Trabalho, de Administração e serviço Público ( CTASP)
Retirado de Pauta

13/12/2001 MESA DIRETORA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. (MESA)
Oficio Preso 345/01, da CTASP, comunicando a declaração de Prejudicialidade deste Projeto e seu
apensado.

19/2/2002 MESA DIRETORA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. ( MESA)
Sujeito a arquivamento, nos termos do artigo 164, § 1° do RI. Prazo para apresentação de recur
164, § 20 (OS sessões) de: 19 a 2702 02.

27/2/2002 MESA DIRETORA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. ( MESA)
Recurso 207102, do Dep Agnelo Queiroz, contra a declaração de prejudicialidade da CTASP a este
Projeto.



14828 Quarta-ICIf<I 10 DI;\RIO DA CAM.\RA DOS DEPUL\DOS Ahnl d~ 2002

RECURSO N.o 209, DE 2002
(Do Sr. Jose Lourenço)

Requerer com base no art. 132 do
Regimento Interno, seja submetido ao
Plenário o Projeto de Lei n° 4.512/1994

(Publique-se.Submete-se ao Plenário.)

RECURSO
(Do Sr. José Lourenço e outros)

Contra decisão conclusiva de Comissão

Requer, com base no art. 132, § 2°
do Regimento Interno, seja submetido ao
Plenário o Projeto de Lei n° 4.512, de

I
SGM - SECAP (7503)
05103102 11 som

1994, que "determina a atualização mo
netária dos dividendos a pagar aos acio
nistas das sociedades anônimas e dá ou
tras providências".

Sr. Presidente,

Com base no art. 132, § 2° do Regimento Inter
no, requeremos seja submetido à deliberação ao Ple
nário o Projeto de Lei n° 4.512, de 1994, que "determi
na a atualização monetária dos dividendos a pagar
aos acionistas das sociedades anônimas e dá outras
providências".

Sala das Sessões, 4 de março de 2002.- Depu
tado José Lourenço.

,

Conferência de Assinaturas'
Pagina: 001 :

Tipo da Proposição: REC

Autor da Proposição: JOSÉ LOURENÇO E OUTROS

Data de Apresenblçjio: 04103/02

Ementa: Requer, com base no art. 132, § 2" do Regimento Interno, seja
submc;;dolio Plenário o Projeto de Lei n° 4512, de 1994, que
"detennina a atualização monemria dos diVidendos a pagar aos
acionistas das :sociedades anônimas e dá outras providências"

Pos~ui Assinaturas Suficientes: SIM

Totais de Assinaturas: IConf,rmadas' - i- --054
'rNilo ConfElrell1 _~_ 0051

Fora ~Exerc:ic~l' _ _ 002,
Rapelidas 000,

Ilegi~_,s__...J ÓOO!

[RotIiradas _ ' O~I

Assinattaras Confirmadas
1 AFFONSO CAMARGO PSDB PR

2 AGNELO QUEIROZ PCdoB DF

3 AlEXANDRE SANTOS PSDB RJ

4 ARACELY DE PAULA PFL MG

5 ARMANDO AB/L10 PSDB PB

6 BASILIO VILlANl PSDB PR

7 BENITO GAMA PMDB BA

8 CANDINHO MAnoS PSDB RJ

9 CORIOLANO SAlES PMDB BA

10 EDINHO BEZ PMDB SC

11 EMERSON KAPAZ PPS SP

12 EURICO MIRANDA PPB RJ

13 FÉLIX MENDONÇA PTB BA

14 FETIER JUNIOR PPB RS

15 FRANCISCO COELHO PFL MA

16 GERAlDO MAGELA PT DF

17 GILBERTO KASSAB PFL SP

18 GONZAGA PATRIOTA PSB PE

19 IÉOIOROSA PFL RJ

20 INÁCIO ARRUDA PCdoB CE

21 JOÃO MAGALHÃES PMDB MG

22 JOÃO MATOS PMOB SC

23 JOSÉ LOURENÇO PMDB BA

24 JOSÉ PIMENTEL P"I CE
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SGM - SECAP (7503)
05/03/02 11 :50:04

Conferência de Assinaturas
Página: 002

L ._~ • ~ . __,_. ~ _~ ~ _"_ ~ ~~

25 JULIO SEMEGHINI PSDB SP
26 LAVOISIER MAIA PFL RN
27 L1DIA aUINAN PSDB GO
28 L1NCOLN PORTELA PSL MG
29 LUCIANO ZICA PT SP
30 LUIZ BITIENCOURT PMDB GO
31 MÁRCIO FORTES PSDB RJ
32 MARCOS AFONSO PT AC
33 MAURILlO FERREIRA LIMA PMDB PE
34 MAX ROSENMANN PMDB PR
35 MEDEIROS PL SP
36 MOACIR MICHELETIO PMDB PR
37 MURILO DOMINGOS PTB MT
38 MUSSADEMES PFL PI
39 PAES LANDIM PFL PI
40 PAULO KOBAYASHI PSDB SP
41 PAULO OCTÁVIO PFL DF
42 PEDRO CHAVES PMDB GO
43 PEDRO EUGÊNIO PT PE
44 PEDRO IRUJO PFL BA
45 PEDRO VALADARES PSB SE
46 PHILEMON RODRIGUES PL MG
47 RICARDO BERZOINI PT SP
48 RICARDO FIUZA PPB PE
49 RONALDO VASCONCELLOS PL MG
50 SAULO COELHO PSDB MG
51 SERAFIM VENZON PDT SC
52 SÉRGIO REIS PTB SE
53 SILAS BRASILEIRO PMOB MG
54 WALFRIDO MARES GUIA PTB MG

Assinaturas que Não Conferem
1 CLEUBER CARNEIRO PFL MG
2 GASTÃO VIEIRA PMDB MA
3 JURANDIL JUAREZ PMDB AP
4 NEIVA MOREIRA PDT MA
5 RENILDO lEAL PTB PA

Assinaturas de Deputados(as) fora do Exercício
1 NELSON MARCHEZAN PSDB RS
2 SALOMÃO GURGEL PDT RN
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Ofício nO 11/2002

Brasília, 5 de março de 2002

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. Mozart Vianna de Paiva
Secretário-Geral da Mesa
Nesta

Senhor Secretário-Geral:
Comunico a Vossa Senhoria que o Recurso do

Sr. Deputado José Lourenço e outros, que "Requer,
com base no art. 132, § 20 do Regimento Interno, seja

submetido ao Plenário o Projeto de Lei nO 4.512, de
1994, que "determina a atualização monetária dos di
videndos a pagar aos acionistas das sociedades anô
nimas e dá outras providências", contém número sufi
ciente de signatários, constando a referida proposi
ção de:

54 assinaturas confirmadas;

5 assinaturas não confirmadas;

2 deputados licenciados.

Atenciosamente, Cláudia Neves C. de Souza
Chefe.

L ._._..__.~ • o.

*,.* sistema funcionando em fase experimentai *~,.,

Proposição: Pl-4S12/1994~

Autor: Carlos Patrocínio - PFl /TO.

Data de Apresentação: 7/4/1994
Apreciação: Proposição SUjeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 11
Regime de Tramitação: Prioridade
Origem: PlS-224/1991

Ementa: Determina a atualização monetária dos dividendos a pagar aos acionistas das sociedades anônimas, e dá
providênCias.

Indexação: ALTERAÇÃO, lEI DAS SOCIEDADES ANONIMAS. FIXAÇÃO, NORMAS, ATUALIZAÇÃO, CORREÇÃO MON
DIVIDENDOS, PAGAMENTO, ACIONISTA, SOCIEDADE ANDNIMA, POSTERIORIDADE, DATA, BALANÇO, BASE DE CA
VARIAÇÃO, INDICE, BALANCETE, NATUREZA CONTABIL.

Despacho:
7/4/1994 - Às Comissões de Economia, Indústria e Comércio; de Finanças e Tributação (ART. 54); E de Constltuiçã
Justiça e de Redação (ART, 54) - ART. 24, 11

Pareceres:
CEIC - Comissão de Economia, lndústrl3 e ComércIo

Parecer do Relator: PAULO RITZEll

CFT - Comissão de Finanças e Tributação
Parecer do Relator: Armando Monteiro '1

CCJR - Comissão de Constituição e Justiça e de Redação
Parecer do Relator: Sérgio Mlrandai:!

Substitutivo: Substitutivo 1 CCJR [;&

Proposições Apensadas:

Pl-1145/1991l.!i

Última Ação:

5/3/2002 - MESA DIRETORA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. (MESA) - Encerramento autom
do Prazo para Recurso.

Andamento:

7/4/1994

10/5/1994

6/J/1995

6/J/1995

MESA DIRETORA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. ( MESA)
DESPACHO INICIAL A CEIC, CFT E CCJR (ARTIGO 54) - ARTIGO 24, 11.

PLENÁRIO ( PlEN)
lEITURA E PUBLICAÇÃO DA MATERJA. ifjDCNl 11 05 94 PAG 7325 Cal DL

Comissão de Economia, Indústria e Comércio ( CEIe)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDAS: 05 SESSÕES. Ii5IOCNl 07 03 95 PAG 2636 Cal

Comissão de Economia, Indústria e Comércio ( CEIC)
RELATOR DEP JOÃO ALBERTO.
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9/3/1995 COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES ( CCP)
ENCAMINHADO A CEIe.

14/3/1995 Comissão de Economia, Indústria e Comércio ( CEIC)
NÃO FORAM APRESENTADAS EMENDAS,

14/3/1995 Comissão de Economia, Indústrl~e Comércio ( CEIC)
DEVOLVIDO PELO RELATOR, DEP JOAO ALBERTO, SEM PARECER, AGUARDANDO REDISTRIBUIÇÃ

16/3il995 Comissão de Economia, Indústria e Comércio ( CEIe)
REDISTRIBUIDO AO RELATOR, DEP PAULO RITZEL. gDCN117 03 9S PAG 3670 CDl 02,

19/5/1995 Comissão de Economia, Indústria e Comércio ( CEIC)
PARECER fAVORAVEL DO RELATOR, DEP PAULO RJTZEl, A ESTE E AO PL. 1145/91, APENSADO.

30/5/1995 Comissão de Economia, Indústria e Comércio ( CEIC)
PARECER ORA REFORMULADO FAVORAVEl, DO RELATOR, DEP PAULO RITZEL A ESTE E, CONTRA
PL. 1145/91, APENSADO,

31/5/1995 Comissão de Economia, Indústria e Comércio ( CEIe)
APROVAÇÃO UNANIME DO PARECER ORA REFORMULADO FAVORAVEl DO RELATOR, DEP PAULO
A ESTE E, CONTRARIO AO Pl. 1145/91, APENSADO. (PL. 4512-A/94).

1/11/1995 Comissão de Economia, Indústria e Comércio ( CEIC)
ENCAMINHADO A CFT.

16/11/1995 Comissão de Finanças e Tributação ( CFT)
PRAZO PARA APRESENTAÇÁO DE EMENDAS: 05 SESSÕES.

16/11/1995 Comissão de Finanças e Tributação ( CFT)
RELATOR DEP MARCIO FORTES. _OCO lS 1195 PAG 5555 COl 02.

29/11/1995 Comissão de Finanças e Tributação ( CFT)
NÃO FORAM APRESENTADAS EMENDAS.

5/6/1996 Comissão de Finanças e Tributação ( CFT)
REDISTRIBUIDO AO RELATOR, DEP HERMES PARCIANElLO. _OCO 06 06 96 PAG 16286 CO

11/3/1999 Comissão de Finanças e Tributação ( CFT)
RELATOR DE? ARMANDO MONTEIRO.

11/3/1999 Comissão de Finanças e !ributação ( CFT)
PRAZO PARA APRESENTAÇAO DE EMENDAS: 05 SESSÕES A PARTIR DE 12 03 99.

22/3/1999 Comissão '!e Finanças e Tributação ( CFT)
APRESENTAAO DE EMENDA PELO DEP RODRIGO MAIA.

18/5/1999 Comissão de Finanças e Tributação ( CFT)
PARECER DO ~ELATOR. DEP ARMANDO MOTEIRO, PELA NÃO)MPLICAÇÃO DA MATERIA COM AUM
OU DrMIN!;JlÇAO DA RECEITA OU DA DESPESA PUBUCAS, NAO CABENDO PRONUNCIAMENTO QU
ADEQUAÇ!'O FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA DESTE E DO PL. 1145/91, APENSADO E , NO MERlT
APROVAÇAO, COM SUBSTITUTIVO,

2/6/1999 Comissão de Finanças e !ributação ( CFT)
PRAZO PARA APRESENTAÇAO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO: 05 SESSÕES.

14/6/1999 Comissão de Finanças e Tributação ( CFT)
NÃO fORAM APRESENTADAS EMENDAS AO SUBSTITUTIVO,

23/6/1999 Comissão de Finanças e Tributação ( CFT)
APROVAÇÃO UNANIME DO PARECER DO RELATOR DEP ARMANDO MONTEIRO PELA NÃO IMPliCA
MATERIA COM AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DA RECEITA OU DESPESA PUBLICAS NÃO CABENDO
PRONUNCIAMENTO QUANTO A ADEQUAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA DESTE E DO PL 114
APENSADO E NO MERITO PELA APROVAÇÃO COM SUBSTITUTIVO. (Pl 4512-6/94). "OCO 16
PAG 42061 Cal 02.

28/6/1999 Comissão de Finanças e _Tributação ( CFTt
ENCAMINHADO A COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDA.ÇÃO.

30/6/1999 Comissão de Constitulçio e Justiça e de RedaçAo ( COR)
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RELATOR DEP PAES LANDIM. ....

3/8/1999 Comissão de Constituição e Justiça e de Redação ( CCJR)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDAS: 05 SESSÕES.

11/4/2001 Comissão de Constituição e Ju_iça e de Redação ( CCJR)
Recebida manifestação do RelatoLQ:!

24/4/2001 Comissão de Constituição e Justiça e de Redação ( CCJR)
Retirado de Pauta pelo Relator

25/4/2001 Comissão de Constituição e Justiça e de Redação ( CCJR)
Não Deliberado

26/4/2001 Comissão de Constituição e Justiça e de Redação ( CCJR)
Não Deliberado

2/5/2001 Comis!;ão de Con!õtit~jçãoe Justiça e de Redação ( CCJR)
Não Dellberado

3/5/2001 Comissão de Constituição e Justiça e de Redação ( CCJR)
Não Deliberado

8/5/2001 Comissão de Constituição e Justiça e de Redaçio ( COR)
Não Deliberado

9/5/2001 Comissão de Constituição e Justiça e de Redação ( CCJR)
Não Deliberado

10/5/2001 Comissão de Constituição e Justiça e de Redação ( CCJR)
Não Deliberado

15/5/2001 Comissão de Constituição e Justiça e de Redação ( CCJR)
Devolução ao Relator

15/5/2001 Comissão de Constituição e Justiça e de Redação ( COR)
Recebida manifestação do Relator.9:\

15/5/2001 Comissão de Constituição e Justiça e de Redação ( COR)
Parecer do Relator, Dep. Paes Lanqim, pela constitUCionalidade, Juridicidade e boa técnica legisla
deste, e do PL-1145/1991, apensado e do substitutivo da Comissão de Finanças e Tributação.~

15/5/2001 Comissão de Constituição e Justiça e de Redação ( CCJR)
Não Deliberado

16/5/2001 Comissão d~ Constituição e Justiça e de Redação ( COR)
Não Deliberado

17/5/2001 COml.slo de Constituição e Justiça e de Redação ( COR)
Não Deliberado

22/5/2001 Comisslo de Constituição e Justiça e de Redação ( COR)
Não Deliberado

23/5/2001 Comissão de COnstituição e Justiça e de Redação ( COR)
Não Deliberado

24/5/2001 ComisBao de Constituição e Justiça e de Redação ( CClR)
Não Deliberado

29/5/2001 Comissio de Constltulçlo e Justiça e de Redação ( COR)
Não Deliberado

30/5/2001 Comissão de Constitulc;io e Justiça e de Redação ( CCJR)
Não Deliberado

31/5/2001 Comissão de Constituição e Justiça e de Redação ( COR)
Não De/lberiiJo
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5/6/2001 Comissão de Constituição e Justiça e de Redação ( COR)
Não Deliberado -"

6/6/2001 Comissão de Constituição e Justiça e de Redação ( COR)
Não Deliberado

7/6/2001 Comissão de Constituição e Justiça e de Redação ( COR)
Não Deliberado

12/6/2001 Comissão de Constituição e Justiça e de Redação ( COR)
Não Deliberado

13/6/2001 Comissão de Constituição e Justiça e de Redação ( COR)
Designado Relador do Vencedor, Oep. Sérgio Miranda

13/6/2001 Comissão de Constituição e Justiça e de Redação ( COR)
Parecer do Vencedor, Dep. Sérgio Miranda, pela constitucIonalidade, juridicidade e boa técnica le
do PL-1l45/1991, apensado, e do sUbstltutiVO.~

13/6/2001 Comissão de Constituição e Justiça e de Redação ( COR)
Aprovado o Parecer do Vencedor, Dep. Sérgio Miranda, contra o voto do Deputado Paes Landim

13/6/2001 MESA DIRETORA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. ( MESA)
Leitura e publicação dos pareceres da CEIe, CFT e COR. (Pl. 4512-C/94).

29/6/2001 Comissão de Constituição e Justiça e de Redação ( COR)
Encaminhado à CCP

29/6/2001 COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES ( CCP)
Recebido pela CCP

26/2/2002 MESA DIRETORA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. ( MESA)
Prazo para apresentação de recurso artigo 132, § 2° do RI (05 sessões) de: 26 02 a 04 03 02.

4/3/2002 MESA DIRETORA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. ( MESA)
Recurso 209/02, do Dep José Lourenço e outros, solicitando que este Projeto seja apreciado pelo
Plenário.



14834 Quarta-kira 10 mARIO »1\ C:\!vL\RA DOS DFPUT.\JJOS Abril de 2002

RECURSO N° 213, DE 2002
(Do Sr. Geraldo Magela)

Contra a apreciação conclusiva da
Comissão de Trabalho, Administração e
Serviço Público sobre o Projeto de Lei n°
1.392/1999.

(Publique-se. Submeta-se ao Plenário.)

RECURSO N° 213, DE 2002
(Do Sr. Geraldo Magela e outros)

Contra a apreciação conclusiva da
Comissão de Trabalho, Administração e
Serviço Público sobre o Projeto de Lei n°
1.392/1999.

Senhor Presidente:

Os Deputados abaixo assinados, com base nos
artigos 58 § 1° e 132, §2° do Regimento Interno, re-

:SGM - SECAP (7503)
,20103/0216:12.05

correm ao Plenário contra a apreciação conclusiva do
Projeto de Lei n° 1.392/1999, que "Regulamenta o
exercício da profissão de motociclista profissional, e
dá outras providências", discutido e votado nos ter
mos do art. 58, § 2°, I da Constituição, pela Comissão
Trabalho, Administração e Serviço Público, pelas se
guinte razões:

a) trata-se de profissão que presta serviços de
entrega motorizada, exercidos por motociclistas.
Emprega em todo país milhares de trabalhadores que
ficam à mercê dos empregadores em virtude da falta
de qualquer regulamentação da atividade laboral e de
seus mais elementares direitos.

b) trata-se de matéria de suma relevância que
deve ser exaustivamente analisada e debatida pela
composição plenária da Casa.

Sala das Sessões, 19 de março de 2002. 
Deputado Geraldo Magela.

Conferência de Assinaturas I

Pagina 001 ,

Til)" da PruplISiçAo: REC

Autor da ProposiçAo: GERALOO MAGELA E OUTROS

DlItll de Apresentaçào: 19/03/02

Ementa: Contra a apreciação conclusiva da Comissão de Trabalhu,
AdminIStração e Serviço Público sobre o PlUJetu de Lei n'
1392/1999

P"..ui Assinaturas Suficientes: SIM

Totais de Auinaturas: ,Confinnadas L 053
'INA'; COnte'';;''- l 002

,Fora do Exercíciol 000
!f~."~as --,- ~0õ01

!lIegivuls ~ 000
[Retlrsda-s---i -- -- õõQl

Assinaturas Continoadas
1 ADÃOPRETIO
2 AIRTON CASCAVEL
3 ANTONIO DO VALLE
4 ARMANDO ABluo

5 CABOJÚUO
6 eARUTO MERSS
7 CARLOS BATATA
B DOMICIANO CABRAL
9 DR HalO
10 EDUARDO BARBOSA
11 ENIVAlDO RIBEIRO
12 EZIDIO PINHEIRO
13 FRANCISCO GARCIA
14 GERALDO MAGELA
15 I~DIO ROSA
16 ILOEFONÇO CORDEIRO

17 INALDO LEITÃO
18 JAQUES WAGNER
19 JOÃO CALDAS
20 JOÃO EDUARDO DADO

21 JOÃO MAGNO
22 JOÃO MENDES
23 JOÃO SAMPAIO
24 JOS~ PIMENTEL
25 LAIRE ROSADO

PT

PPS
PIlADB
PSDB

PST
PT
PSDB
PSDB
PDT
PSOB
PP8
PSB
PFL
PT
PFL
PSDB
PSDB

PT
PL
PDT

PT
PFL
PDT

PT
PMDB

RS

RR
MG
PB
MG
SC
PE
PB
SP
MG
PB
RS
AM
DF
RJ
AC
PB

BA
AL
SP
MG
RJ
RJ
CE

RN
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26 LAVOISIER MAIA PFL RN
27 L1NCOLN PORTELA PSL MG
28 LUCIANO ZICA PT SP
29 LUIS BARBOSA PFL RR
30 LUIZ SÉRGIO PT RJ
31 MÁRCIO BITIAR PPS AC
32 MÁRCIO MATOS PTB PR
33 MÁRIO ASSAD JÚNIOR PL MG
34 MILTON BARBOSA PFL BA
35 MILTON TEMER PT RJ
36 MURILO DOMINGOS PTB MT
37 NELSON MEURER PPB PR
38 OLIVEIRA FILHO PL PR
39 ORLANDO DESCONSI PT RS
40 ORLANDO FANTAZZINI PT SP
41 OSVALDO BIOLCHI PMDB RS
42 PAULO JOSÉ GOUVtA PL RS
43 PAULO KOBAYASHI PSOB SP
44 PHILEMON RODRIGUES Pl MG
45 PROFESSOR LUIZINHO PT SP
46 RICARDO BERZOINI PT SP
47 SALOMÃO GURGEL PDT RN
48 SAULO COELHO PSOB MG
49 SÉRGIO BARCELLOS PFl AP
50 THEMlsTOCLES SAMPAIO PMDB PI
51 VAlDECI PAIVA PSL RJ
52 WELLlNGTON DIAS PT PI
53 WOLNEY QUEIROZ PDT PE

Assinaturas que Não Conferem
1 ANTONIO JORGE PTB TO
2 GASTÃO VIEIRA PMDB MA
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Ofício n° 23/2002

Brasília, 20 de março de 2002

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. Mozart Vianna de Paiva
Secretário-Geral da Mesa
Nesta

apreciação conclusiva da Comissão de Trabalho,
Administração e Serviço Público sobre o Projeto de
Lei n° 1392/1999", contém número suficiente de sig
natários' constante a referida proposição de:

53 assinaturas confirmadas;
002 assinaturas não confirmadas.

Senhor Secretário-Geral:
Comunico a Vossa Senhoria que o Recurso do

Sr. Deputado Geraldo Magela e outros, que "Contra a
Atenciosamente, - Cláudia Neves C. de Souza

- Chefe.

"'''',fO slstem(l funCionando em f~se e)(petimental .......
Proposição: PL-1392/1999

Autor: Geraldo MagMa - PT IOf

Data de Apresentaçlo: 4/8/1999
Apreciação: Pruposlçào SUJeita?! Ar:1Ip.c:1açjo Concluslvl1l pplas Cnmlo::.sóp<; - Art. ]4 II
Regime de Tramitação: Ordinária
Sltuaç.Jo: Aguardando Recurso

f:menta: Hegulamenta o exercicio da profissão de motociclIsta profissional, e dá outras. providências.

Indexaçao: REGULAMENTAÇÃO, ATIVIOADE PROFISSIONAL. PROFISSÃO, MOTORISTA PROFISSIONAL. MOTOCICLETA,
NORMAS, REMUNERAÇÃO, JORNADA DE: TRABALHO, SEGURO DE VIDA, PENOSIDADE, PERICULOSIDAl)~, RESCISÃO,
CONTRATO DE 1 RABALHO.

Despacho:
20/y/lY99 - As Cornl5sóes de Trabalho, de Adrnlnis,traç2lo tO' Serviço Público; E de COfl~tltuj(,;ao e Justiça e de Redaçào (ART
54) - ART. 24, 11

Pareceres:
CfASP ~ Comls,sao de Trabalho, de Adrnlnlst[aç~oe ServIço Público

Parecer do R.elator: Freire Junior.~

CCJR - Con115sâo de COllstitUl~ão e Justu;,a e de Red4ção

Última Ação~

19/3/2002 - MESA OlRElORA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. (MESA) Recurso 213/02, do Dep Geraldo
Magela e outros, contra o parecer contráflo da CTA5P, a este Projeto.

I
Comls~o de Trabalho, de Admlnlstraçao e ServIço Publico ( CTAS'fi)
Parecer CIo Relator, Dep. Júlio DelgadQ, pe\d õplo\lô<;ão deste.

25/S/2000

Andamento:

4/8/1999 PLENÁRIO ( PLEN)
APRESENTAÇÃO DA MATERIA PELO DEP GERALDO MAGELA.

20/9/1999 PLENÁRIO ( PLEN)
LEITURA E PUBLICAÇÃO DA MATERIA.

20/9/1999 MESA DIReTORA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. ( MESA)
DESPACHO INICIAL A CTASP E CCJR (ARlIGO 54 DO RI) - ARTIGO 24, 11.

21/9/1999 COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PIlRMANENTES ( CCP)
ENCAMINHADO A COMISSÃO DE TRAtlALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇD PUBLICO.

27/3/2000 Comissão de Trabalho, de Administração e Servlco Público ( ctASP)
RELATOR DEP JULIO DElGADO.

27/3/2000 Comissfio de Trabalho, de Adminl-.traçâo e Servlt{o Público ( CTASP)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃU DE EMENDAS: OS SESSOES A PARTIR DE 2B 0300.

5/4/2000 Comisslo de Trabalho, de Administração e Serviço Público ( CTA5P)
NÃO FORAM APRESENTADAS EMENDAS.

25/5/2000 Comissiío de Trabalho, de Adminlstraç1\o e serviço Público ( CTASP)
RecebIdo parecer d? Relator

-

22/3/2001 Comi:lisão de Trabalho, de Administração e Serviço Público ( CTASP)
Devolução por força da saída do relator d.l comlss:io I

30/4/2001 Comi5sào de Trabalho, de Adnl'niiitraç:ío e Se,."iço Público ( CTASP)
Designado Relator: Dep. Freire JunIor

22/5/2001 Comis».lio de Trabalhv, de Admini6traçlío e Serviço Público ( CTASP)
Keceblda rndfUfestação ao Relator.9;I

23/5/2001 Comissão de Trabalho. de Admlnlstraçáo e Serviço Püblico ( CTASP)
Devoluçao (la Relator

23/5/2001 Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público ( CTASP)
Recl::blda mclnlfestac,do do ~eJator.~ I

24/5/2001 Comissão de Tr'alJalho, d~ AdminiJilraç.1lo e ServiçQ P.:Jblico ( CTASP)
'Parecer do Relator, Dep. Freire Júnior, pela rejelçào.
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8/8/2001 Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público ( CTASP)
Não Deliberado

22/8/2001 Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público ( CTASP)
Retirado de Pauta de Ofício

28/8/2001 Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público ( CTASP)
Retirado de Pauta

16/10/2001 Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público ( CTASP)
Devoluçao ao Relator

4/12/2001 Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público ( CTASP)
Recebida manifestação do Relàtor.~

4/12/2001 Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público ( CTASP)
Parecer do Relator, Dep. Freire Júnior, pela rejelção.,~

12/12/2001 Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público ( CTASP)
Aprovado o Parecer contra os votos dos Deputados Pedro Celso, Jovalr Arantes, Avenzoar Arruda, Paulo
Paim, Arnaldo Faria de Sá, Luiz Antonio Fleury e Jair Meneguelli

27/2/2002 Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público ( CTASP)
Encaminhamento à CCP para publicação - Ofício nO 400/2002-CTASP.

28/2/2002 Comissão de Trab.llho, de Administração e Serviço Público ( CTASP)
Encaminhado à CCJR

28/2/2002 COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES ( CCP)
Recebido para publicação.

1/3/2002 COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES ( CCP)
Parecer da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público publicado no DCD de 23/02/02,
Letra A, Encerramento.

1/3/2002 COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES ( CCP)
Encaminhada à publicação.

13/3/2002 MESA DIRETORA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. ( MESA)
Sujeito a arquivamento, n05 termos do artigo 133 do RI. Prazo para apresentação de recurso artigo 58, §
10 (05 sessões) de:,.!3 a 190302.

19/3/2002 MESA DIRETORA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. ( MESA)
Encerramento automático do Prazo para Recurso.
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RECURSO N° 216, DE 2002
(Do Sr. João Paulo)

Contra declaração de inconstitucio
nalidade do Projeto de Decreto Legislati
vo n° 1.626, de 2002, que susta a aplica
ção do disposto no § 1° do artigo 4° na
instrução Normativa n° 55, objeto da Re
solução nO 20.993, de 26 de fevereiro de
2002, do Tribunal Superior Eleitoral.

(À Comissão de Constituição e Justiça e
de redação nos termos do art. 95, § 3° Ricd.)

RECURSO N° 216, DE 2002
(Do Sr. João Paulo Cunha)

Contra declaração de inconstitucio
nalidade do Projeto de Decreto Legislati
vo n° 1.626, de 2002, que susta a aplica
ção do disposto no § 1° do artigo 4° na
Instrução Normativa no 55, objeto da Re
solução n° 20.993, de 26 de fevereiro de
2002, do Tribunal Superior Eleitoral.

Sr. Presidente,
Tendo em vista a devolução do Projeto de De

creto Legislativo de que trata a ementa, com base no
disposto no § 2° do artigo 137 do Regimento Interno,
é o presente RECURSO para, ouvindo-se a Comis
são de Constituição e Justiça e de Redação, subme
ter ao Plenário a pertinência da proposição.

Justificação

Em seu despacho denegatório, o Excelentíssi
mo Presidente da Câmara dos Deputados limitou-se
a informar a impossibilidade de dar seguimento à pro
posição em virtude de suposta contrariedade aos in
cisos V e XI, do artigo 49, da Constituição Federal.

Assim, não obstante a ausência de argumenta
ção em contrário, o tema merece algum esforço teleo
lógico para estabelecer o cotejo entre prováveis óbi
ces ao nosso fim, que não é outro senão a apreciação
da matéria e as razões que nos animam.

Duas são as questões que merecem ser consi
deradas. Em lugar, a absoluta falta de amparo legal e
regimental para a devolução do Projeto de Decreto
Legislativo em apreço, bem como, a adequação da
via eleita para zelar pela preservação da competência
legislativa do Congresso Nacional. Em segundo, a
pertinência, no mérito, da proposição.

1°) Da adequação regimental da iniciativa:
A Constituição Federal dispõe, litteris:

"Art. 49. É da competência exclusiva
do Congresso Nacional:

V - sustar os atos normativos do Po
der Executivo que exorbitem do poder regu
lamentar ou dos limites de delegação legis
lativa;

XI - zelar pela preservação de sua
competência legislativa em face da atribui
ção normativa dos outros Poderes;"

A disposição contida na Resolução do TSE
que se pretende sustar não se enquadra na previ
são contida no inciso V, do artigo 49 da Constitui
ção, por não se tratar de ato do Executivo, bem
como não se tratar de poder regulamentar ou decor
rente de delegação legislativa, já que a competência
conferida pela Lei 9.504/97, restringe-se ao disposto
em seu artigo 109, ou seja, "até o dia 5 de março do
ano da eleição, o Tribunal Superior Eleitoral expedi
rá todas as instruções necessárias à execução des
ta Lei, ouvidos previamente, em audiência pública,
os delegados dos partidos participantes do pleito". À
toda evidência, trata-se de atribuição normativa de
outro Poder, que não pode, evidentemente, invadir
competência ou inovar matéria eleitoral,- ao arrepio
do princípio constitucional da reserva legal, já que o
artigo 22, inciso I da Carta Magna estabelece a
competência exclusiva do Congresso para dispor
sobre a matéria.

De outra banda, o Regimento Interno da Câmara
dos Deputados prevê que projetos de decreto legislativo
destinam-se a regular as rnatérias de exclusiva cornpe
tência do Poder Legislativo, sem a sanção do Presiden
te da República. Em seu artigo 22, inciso XII, do § 2° do
mesmo artigo, o Regimento explicita que a via adequa
da à sustação de ato do Executivo é o Decreto Legislati
vo, mas em nenhum dispositivo veda a adoção dessa
modalidade de proposição para zelar pela preservação
de sua competência legislativa em face da atribuição
normativa dos outros Poderes!

Ora, se dispor sobre legislação eleitoral é da
competência exclusiva do Congresso Nacional; se os
projetos de decreto legislativo destinam-se a regular
as matérias de exclusiva competência do Poder Le
gislativo; e se o Tribunal Superior Eleitoral, ern face de
sua atribuição normativa, invadiu a competência le
gislativa do Congresso Nacional, qual óbice plausível
a justificar a negativa do regular processamento de
projeto de decreto legislativo que susta dispositivo de
outro Poder visando zelar pela preservação da com
petência do Legislativo???

2°) Pertinência, no mérito:
A circunscrição do Judiciário em seu âmbito de

atuação é característica fundamental da democracia
que consagra a separação e equilíbrio entre os Pode-
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SGM/P n° 207/02

Brasília, 22 de março de 2002

A sua Excelência o senhor
Deputado Haroldo Lima
Líder do PT
Nesta

Senhor Líder,
Reporto-me ao Projeto de Decreto Legislativo n°

1.626, de 2002, de sua autoria e de outros Parlamenta
res, que susta a aplicação do disposto no § 1° do art. 4°
na Instrução Normativa n° 55, objeto da Resolução n°
20.993, de 26 de fevereiro de 2002, publicada no Diário
da Justiça de 12 de março de 2002, expedida pelo Tribu
nal Superior Eleitoral, que regulamenta o art. 6°, da Lei n°
9.504, de 30 de setembro de 1997.

Informo a Vossa Excelência que não será possí
vel dar seguimento à proposição em apreço, em virtu
de de a matéria neta contida contrariar o disposto no
art. 49, incisos V e XI, da Constituição Federal.

Nesse sentido, encaminho em devolução a Vossa
Excelência o Projeto supra-referido, nos termos do art.
137, § 1°, inciso I, alínea b, do Regimento Interno.

Colho o ensejo para renovar a \bssa Excelência
protestos de elevado apreço e distinta consideração. 
Aécio Neves, Presidente.

Senhor Líder,
Reporto-me ao Projeto de Decreto Legislativo n°

1.626, de 2002, de sua autoria e de outros Parlamenta
res, que susta a aplicação do disposto no § 1° do art. 4°
na Instrução Normativa n° 55, objeto da Resolução n°
20.993, de 26 de fevereiro de 2002, publicada no Diário
da Justiça de 12 de março de 2002, expedida pelo Tribu
nal Superior Eleitoral, que regulamenta o art. 6°, da Lei n°
9.504, de 30 de setembro de 1997.

Informo a Vossa Excelência que não será possí
vel dar seguimento à proposição em apreço, em virtu
de de a matéria neta contida contrariar o disposto no
art. 49, incisos V e XI, da Constituição Federal.

Nesse sentido, encaminho em devolução a Vos
sa Excelência o Projeto supra-referido, nos termos do
art. 137, § 1°, inciso I, alínea b, do Regimento Interno.

Colho o ensejo para renovar a Vossa Excelência
protestos de elevado apreço e distinta consideração. 
Aécio Neves. - Presidente.

Brasília, 22 de março de 2002

A sua Excelência o senhor
Deputado João Paulo
Líder do PT
Nesta

res! Tal assertiva não encontra embargo de nenhuma SGM/P n° 207/02
natureza em rincão algum.

Daí que ao legislador cabe legislar e ao magis
trado aplicar a lei.

Constante disposição do Código eleitoral e da
Lei 9.504/97, ao Tribunal superior Eleitoral cabe expe
dir todas as instruções necessárias à execução da le
gislação aplicável aos processos eleitorais, ouvidos
previamente, em audiência pública, os delegados dos
partidos participantes do pleito. Tais instruções inse
tem-se no âmbito do poder regulamentar que nunca
poderá extrapola os termos do orçamento regulamen
tado. Conforme reza a melhor doutrina, os pressupos
tos para a validade do regulamento guardam vincula
ção necessária com seus limites, daí não ser lícito ao
regulamento criar direitos ou obrigações; ampliar, res
tring1r ou modificar os direitos e obrigações previstos
na lei que regulamenta; subordinar-se ao texto e à
inspiração legislativa; limitar-se ao desenvolvimento
dos princípios legais.

Cumpre ressaltar que tal "verticalização", ou
vinculação (de triste lembrança autoritária), nunca foi
objeto de discussão com os Partidos Políticos, ao
contrário do ocorrido em audiência pública no Tribu
nal superior eleitoral, realizada em 28 de novembro
de 2001, oportunidade em que foram discutidas as
normas relativas ao números de Deputados à câmara
dos Deputados Assembléias e Cãmara Legislativas;
às pesquisas eleitorais; à escolha e registro dos can-
didatos; prestação de contas; propaganda eleitoral;
Reclamações e Representações, e Direito de Res
posta. Esse procedimento prévio e público, inscre
ve-se em tradição democrática consagrada pela lei
9.504/97, que estabeleceu a audiência prévia dos
Partidos Políticos, cujo escopo inequívoco é o de pro
piciar a fiscalização da adequação e pertinência lógi
co-formai do regramento que definirá a atuação dos
partidos e respectivas candidaturas a cada pleito,
dando conseqüência ao princípio da segurança jurídi
ca e de autonomia das agremiações partidárias. Até
então, nenhuma "novidade" era proposta, preservan
do os atores políticos de instabilidade expressamente
vetada pelo artigo 16 da Constituição da República.

Concluindo, a regra da "verticalização" das coli
gações, inserida no transcurso do processo eleitoral
de fato, decorre muito mais de inspiração política do
que de oportunidade jurídica.

Por essas razões, pugnamos pelo reexame da
matéria pelo Plenário da Casa, na convicção do aco
lhimento.

Sala das Sessões, 26 de março de 2002. -João
Paulo Cunha, Líder do PT.
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Brasília, 22 de março de 2002

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Valdemar Costa Neto
Líder do PL
Nesta

Senhor Líder,
Reporto-me ao Projeto de Decreto Legislativo n°

1.626, de 2002, de sua autoria e de outros Parlamenta
res, que susta a aplicação do disposto no § 1° do art. 4°
na Instrução Normativa n° 55, objeto da Resolução n°
20.993, de 26 de fevereiro de 2002, publicada no Diário
da Justiça de 12 de março de 2002, expedida pelo Tribu
nal Superior Eleitoral, que regulamenta o art. 6°, da Lei n°
9.504, de 30 de setembro de 1997.

Informo a Vossa Excelência que não será possí
vel dar seguimento à proposição em apreço, em virtu
de de a matéria nela contida contrariar o disposto no
art. 49, incisos V e XI, da Constituição Federal.

Nesse sentido, encaminho em devolução a Vossa
Excelência o Projeto supra-referido, nos termos do art.
137, § 1°, inciso 11, alínea b, do Regimento intemo.

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

Aécio Neves, Presidente.

SGM/P n° 207/02

Brasília, 22 de março de 2002

A Sua Excelência o Senhor
Deputado José Antônio Almeida.
Líder do PSB
Nesta

Senhor Líder,
Reporto-me ao Projeto de Decreto Legislativo n°

1.626. de 2002. de sua autoria e de outros Parlamenta
res, que susta a aplicação do disposto n° 10 do art. 4°
na instrução Normativa n° 55, objeto da Resolução n°
20.993, de 26 de fevereiro de 2002, publicada no Diário
da Justiça de 12 de março de 2002, expedida pelo Tri
bunal Superior Eleitoral, que regulamenta o art. 6°, da
Lei n° 9.504, de 30 de setembro de 1997.

Informo a Vossa Excelência que não será possí
ve� dar seguimento à proposição em apreço, em virtu
de de a matéria nela contida contrariar o disposto no
art. 49, incisos V e XI, da Constituição Federal.

Nesse sentido, encaminho em devolução a Vos
sa Excelência o Projeto supra-referido, nos termos do
art. 137, § 1°, inciso 11, alínea b, do Regimento Interno.

Colho o ensejo para renovar a Vossa Excelência
protestos de elevado apreço e distinta consideração. 
Aécio Neves, Presidente.

Brasília, 22 de março de 2002

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Hermann Neto
Líder do Bloco PDT/PPS
Nesta

Senhor Líder,
Reporto-me ao Projeto de Decreto Legislativo n°

1.626, de 2002 de sua autoria e de outros Parlamenta
res, que susta a aplicação do disposto no § 1° do art. 4°
na instrução Normativa n° 55, objeto da Resolução n°
20.993, de 26 de fevereiro de 2002, publicada no Diário
da Justiça de 12 de março de 2002, expedida pelo Tribu
nal Superior Eleitoral, que regulamenta o art. 6°, da Lei n°
9.504, de 30 de setembro de 1997.

Informo a Vossa Excelência que não será possí
vel dar seguimento à proposição em apreço, em virtu
de de a matéria nela contida contrariar o disposto no
art. 49, incisos V e XI, da Constituição Federal.

Nesse sentido, encaminho em devolução a Vos
sa Excelência o Projeto supra-referido, nos termos do
art. 137, § 1°, inciso 11, alínea b, do Regimento Interno.

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

Aécio Neves, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 

Passa-se à

IV - HOMENAGEM

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Esta sessão solene destina-se a homenagear os
quatro anos do jornal Folha de Pernambuco e foi
requerida pelo nobre Deputado Marcos de Jesus.

Convido para compor a Mesa o Sr. Eduardo
Gonçalves de Moraes, Diretor Comercial e Industrial
da Folha de Pernambuco, e o Sr. Aldo Braga, repre
sentante da Folha de Pernambuco em Brasília.

Convido todos a ouvirem, de pé, o Hino Nacional.

(É executado o Hino Nacional.)
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 

Sras. e Srs. Deputados, Diretores do jornal Folha de
Pernambuco, o surgimento de grande quantidade de
periódicos, com as mais variadas linhas editoriais, em
nosso País, nos últimos vinte anos, é claro indicador
da vitalidade democrática da sociedade brasileira.

Não há democracia sem imprensa livre e plural,
capaz de veicular diferentes pontos de vista e de sus
citar um debate vivo sobre os grandes temas naciona
is, espelhando o caráter multifacetado da sociedade
em que atua.
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A recíproca também se verifica: quanto mais li
vre e democrática é uma sociedade, maior a deman
da por informação, análise e opinião. Mais fértil, por
tanto, torna-se o terreno para o surgimento de veícu
los de comunicação que atendam a essa ânsia social.

A Folha de Pernambuco é exemplo perfeito do
saudável processo por que passa o Brasil. Nascido há
apenas quatro anos, esse diário já alcança mais de
100 mil leitores. Seu público constitui-se, predominan
temente, de integrantes das classes populares, outro
sinal alvissareiro da democratização da nossa socie
dade.

Até muito pouco tempo atrás, somente as clas
ses médias e as elites brasileiras tinham condições
de comprar regularmente um jornal impresso e inte
resse em lê-lo. O sucesso de um periódico como a Fo
lha de Pernambuco, dirigido para as classes popula
res, é a prova concreta de que grandes faixas da po
pulação antes excluídas do mercado estão se inte
grando cada vez melhor aos vários setores da vida
social.

Para isso, a imprensa desempenha papel de
crucial importância. Assim como os livros, também os
jornais e revistas são objetos de consumo muito pe
culiares, porque capazes de revolucionar a vida de
quem os lê. Não há dúvida de que a Folha de Pernam
buco tem funcionado para sua legião de fiéis leitores
como uma autêntica escola de democracia, formando
cidadãos mais participantes e atentos aos direitos e
deveres inerentes ao bom convívio social.

Ao exercer o papel de olhos e ouvidos da socie
dade, a imprensa desperta em seus leitores a cons
ciência de que, numa democracia, o poder político é
fruto de uma delegação popular, e as ações dos go
vernantes devem ser permanentemente fiscalizadas
pela população.

Nossa imprensa já provou ser capaz de exercer
com muita competência essa função em episódios
delicados na recente história nacional. Hoje podemos
constatar o quanto esses momentos difíceis contribu
íram para o aperfeiçoamento de nossas instituições e
o amadurecimento da sociedade brasileira.

Ao homenagear a Folha de Pernambuco, a
Câmara dos Deputados saúda seus diretores, jorna
listas, gráficos e todos os demais funcionários que se
desdobram para levar, cotidianamente, informações
precisas e opiniões abalizadas a milhares de pernam
bucanos e faz votos de que esse jovem diário tenha
vida longa e jamais se desvie da tradição de serieda
de, independência e combatividade, que, felizmente,
sempre foram a tônica da imprensa praticada em meu
Estado. (Palmas.)

o SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Concedo a palavra ao nobre Deputado Marcos de Je
sus, autor do requerimento.

O SR. MARCOS DE JESUS (Bloco/PL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, na pessoa do Dr. Eduardo Gonçalves de
Moraes, Diretor Comercial e Industrial do jornal Folha
de Pernambuco, e do Dr. Aldo Braga, responsável
pela sucursal de Brasília, saúdo os funcionários e to
dos os que fazem aquele periódico.

Gostaria de registrar minha homenagem à equi
pe de profissionais que conseguiu, nestes últimos
quatro anos, criar e consolidar a Folha de Pernambu
co, um feito empresarial que trouxe grandes benefíci
os para a população do Estado.

Quem imaginaria que, na virada do milênio, em
plena era da informação, seria possível criar um novo
jornal e em tão pouco tempo fazer com que fosse o
mais lido em Pernambuco, um dos Estados mais di
nâmicos e inquietos do País?

Como isso terá sido possível? Capital, garra,
profissionalismo, sorte ou marketing? Tudo contri
buiu, é certo, mas talvez o elemento decisivo, o ca
talisador que permitiu a síntese, tenha sido uma
aposta decisiva e vigorosa no leitor. Não um leitor
abstrato, mera cifra em planilhas estatísticas. A
aposta que deu certo investiu no cidadão pernam
bucano, no homem do povo, carente de informa
ções confiáveis e de um veículo que fosse porta-voz
legítimo de suas reivindicações perante o poder pú
blico e espelhasse os anseios e as contradições de
sua comunidade.

Navegando contra a corrente da concentra
ção da riqueza, dos investimentos e da informa
ção, a Folha de Pernambuco conseguiu atuar
num segmento social bastante amplo, atingindo to
das as classes, com um projeto editorial atraente e
inovador.

Na verdade, o jornal surpreendeu Pernambuco.
Os objetivos claros e a cobertura jornalística abran
gente e instigante rapidamente cativaram a popula
ção, sobretudo aquela parcela que não cultiva o hábi
to da leitura.

Todos sabemos que é muito mais fácil vender
um livro ou um jornal para quem é leitor habitual do
que convencer alguém a começar a ler. No caso da
Folha de Pernambuco, os resultados positivos foram
conseqüência da grande determinação de toda a
equipe, que, desde o primeiro dia, saiu às ruas com a
convicção de que seu trabalho daria certo.
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A conquista de novos leitores não significa ape
nas um feito de conseqüência empresarial. A reper
cussão cultural e política do fato é inquestionável.
Uma população que se informa através da leitura tor
na-se capaz de realizar uma reflexão sobre a realida
de e, com isso, interferir de forma organizada na arti
culação política de sua comunidade.

Em outras palavras, a Folha de Pernambuco
transformou-se em instrumento ativo na consolidação
da cidadania participativa, centro do projeto de re
construção democrática a que se tem dedicado a po
pulação brasileira desde a abertura política.

Para atingir esse objetivo, foi preciso criar uma
linguagem própria, objetiva, capaz de estabelecer um
diálogo constante no segmento de informação mais
popular.

À medida que a receptividade ao jornal cresceu,
os anunciantes aderiram maciçamente ao novo proje
to, fornecendo o substrato financeiro para viabilizá-Io
e participando com entusiasmo da revolução editorial
que estava em curso.

Nesse sentido, devemos reconhecer a contribui
ção dos profissionais que atuam no departamento co
merciai da empresa, pois eles conseguiram vencer
enormes dificuldades para se firmar num mercado al
tamente competitivo, num momento delicado na eco
nomia nacional, quando todas as empresas estão
submetidas a processos duros de ajuste e pressão de
custos.

Apesar da orientação mais popular da Folha, os
setores mais modernos da tecnologia não foram es
quecidos, como prova o grande sucesso do Folha de
Pernambuco on-line, cuja modelagem gráfica e pra
ticidade têm atraído número crescente de internautas.
Além disso, merece destaque o apoio que têm recebi
do as empresas locais, que assim se credenciam
para participar do pólo de informática regional em
fase de consolidação.

Ao mesmo tempo em que atraiu os cidadãos
para o mundo das letras, o jornal está conseguindo
estimulá-los a dar um novo salto, agora em direção ao
horizonte descortinado pela tecnologia digital. Se for
verdade que a falta de acesso a essa tecnologia cria
novo tipo de analfabeto, então, a Folha de Pernam
buco está contribuindo também para a alfabetização
da população pernambucana.

Na editoria de polícia, os resultados foram excep
cionais. É um dos pontos altos do jornal. Com o trabalho
ininterrupto das equipes de reportagem, é possível ofe
recer cobertura integral e palpitante de tudo o que acon
tece de mais importante na área policial.

Ao mesmo tempo em que os fatos são retrata
dos com invejável objetividade, os editores acabam
realizando um serviço de utilidade pública, pois se
transformam em representantes diretos da popula
ção. Com o aumento da criminalidade, o jornal pro
porciona um canal para denúncias e para esclareci
mentos que não é exercido por nenhuma outra institu
ição. O cidadão confia no jornal e acredita que ele
pode ajudar a acabar com a impunidade, uma das
mais revoltantes chagas sociais do País.

O êxito nessa área tem sido tão grande, que
vale a pena citar o depoimento do coronellran Perei
ra, Comandante-Geral da Polícia Militar: "Eu tenho a
Folha como um jornal sério, autêntico e que vem re
tratando a realidade com profissionalismo". Ou seja:
até mesmo a Polícia considera o jornal um aliado no
combate ao crime.

Matérias urbanas, cobertura da periferia, da cul
tura local e dos esportes amadores, apresentação
ágil e dinâmica, independência, jornalismo investiga
tivo, essas são algumas das virtudes que transforma
ram a Folha de Pernambuco no mais lido jornal do
Estado em apenas quatro anos.

Muito se tem falado em Pernambuco e no Brasil
da democratização da cultura e da informação. Essa é
uma das maiores aspirações da população trabalha
dora, que busca elevar seu padrão de vida e ampliar
as chances profissionais e de aprimoramento indivi
duai para seus filhos. É o sonho de um país jovem,
que acredita em seu potencial, na livre iniciativa e na
cidadania como plataformas para a prosperidade ma
dura e sustentada.

A Folha de Pernambuco é um exemplo do que
pode ser feito quando se aliam competência empre
sarial, dedicação profissional e compromisso ético. O
espaço democrático que foi construído em suas pági
nas é um dos maiores patrimônios do povo pernam
bucano e espelha a realidade dinâmica das comuni
dades que formam o Estado.

Parabenizamos todos os que contribuem para a
realização desse grande trabalho, muito bem represen
tados pela personagem sempre instigante de Eduardo
de Queiroz Monteiro, Presidente da empresa.

Feliz a comunidade que pode contar com os ser
viços de um jornal como a Folha de Pernambuco!

E é a realidade. Estamos sempre conversando
com as pessoas, quer na favela, quer no morro, quer
na periferia da cidade, e, subindo as escadarias de
Nova Descoberta e visitando diversos lugares da ci
dade de Recife, até mesmo o interior, os lugares mais
humildes, encontramos pessoas simples - talvez al
gumas estejam começando a ler e outras só soletrem
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- com o jornal Folha de Pernambuco. Muitas vezes,
porque o filho saiu de casa na noite anterior e não vol
tou ainda, procuram alguma notícia na página policial
ou outras informações.

A Folha de Pernambuco levou uma camada da
nossa população que, na verdade, não gosta de ler a
começar a ler, a interessar-se pela leitura de jornal,
aprimorando seu conhecimento sobre o que aconte
ce em Pernambuco.

Parabenizo, mais uma vez, o jornal pela compe
tência, pela capacidade e pelos profissionais que
tem, tanto os jornalistas quanto o mais simples funci
onário, que serve cafezinho e sempre nos atende
com muito carinho e muito respeito quando lá chega
mos. É bem verdade que todas as instituições têm
bons profissionais, que são a maioria, e funcionários
que deixam a desejar. Sabemos que isso acontece
em qualquer instituição; lá não é diferente.

O recado que a Folha tem dado, com seus com
petentes profissionais, veiculando informação direta,
objetiva e imparcial, é muito importante e ajuda a ala
vancar o progresso de nosso Estado. Ainda falta mui
to para que Pernambuco seja o que desejamos: um
Estado cujo povo recebe salário digno, e o aposenta
do e o pensionista com boas condições de vida. Até
porque é uma vergonha o aumento de 6% que poderá
sair para os pensionistas, segmento da sociedade
que tanto fez pelo País e pelo Estado e tem sido insul
tado com os proventos que recebe.

Parabéns à Folha de Pernambuco pelo trabalho
que vem desenvolvendo em nosso Estado. Gostaria de
sugerir-lhe que batesse um pouco no caso relacionado
à nossa refinaria de petróleo, que é de Pernambuco. Vá
rios meios de comunicação têm falado sobre ela.

Nesta oportunidade em que homenageamos o
jornal Folha de Pernambuco e reconhecemos sua
competência, falamos pela Liderança do PL, pelos
companheiros que fazem o PL nacional e ainda pela
Câmara dos Deputados, que, neste ato, também re
conhece a capacidade e os grandes serviços presta
dos pela Folha de Pernambuco ao nosso Estado.

Em nome do Senhor Jesus, peço a Deus que
abençoe a todos os funcionários e dirigentes do jornal.

Permaneçam assim, firmes e fortes, procurando
o crescimento e oferecendo melhores condições de
trabalho e salário digno a todos os que ali trabalham.

Um grande abraço.

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti)
Concedo a palavra ao nobre Deputado Joel de Hol
landa, que falará pelo PFL.

O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Deputado Severi
no Cavalcanti; Sr. Deputado Marcos de Jesus, autor
do requerimento de realização desta sessão que ho
menageia o jornal Folha de Pernambuco pelos qua
tro anos de sua fundação; Sras. e Srs. Deputados; Sr.
Eduardo Gonçalves de Moraes, digno Diretor Comer
ciai e Industrial da Folha de Pernambuco, que neste
ato representa o Sr. Eduardo de Queiroz Monteiro, Di
retor-Presidente do periódico; Sr. Aldo Braga, repre
sentante do jornal Folha de Pernambuco em Brasí
lia; minhas senhoras e meus senhores, ele chegou
sem muito alarde, mas foi aos poucos conquistando
seu espaço no coração dos pernambucanos. Hoje é
campeão de vendas em bancas no Estado de Per
nambuco, provando que estavam certos aqueles que
acreditaram e investiram em seu sucesso.

A Folha de Pernambuco é criança ainda, se
comparada a seus irmãos maiores, mas se comporta
como gente grande ao mostrar um trabalho sério e
pautado na ética e no profissionalismo.

Os quatro anos da Folha de Pernambuco, des
tacados nesta sessão solene, estão sendo comemo
rados também por nós, representantes de Pernambu
co na Câmara dos Deputados. Isso porque toda ho
menagem prestada a um órgão de imprensa merece
nosso total e irrestrito apoio.

Em se tratando do mais jovem meio de comunica
ção do nosso Estado, esta Casa não se poderia furtar a
homenageá-lo como um dos instrumentos importantes
para o desenvolvimento do Estado de Pernambuco.

Democracia e liberdade são valores que cami
nham juntos.

Promover, valorizar, hornenagear a imprensa do
nosso País e do nosso Estado é reconhecer o papel
fundamental que os profissionais que atuam nessa
área desempenham na consolidação da democracia,
que devemos, dia a dia, fortalecer nesta Nação.

Temos sempre observado, na trajetória da Folha
de Pernambuco, sua preocupação em ser agente da
comunidade pernambucana em todas as questões
que dizem respeito a seu desenvolvimento, à melho
ria de suas condições sociais.

Por isso, foi rnuito feliz o nobre Deputado Mar
cos de Jesus ao solicitar a realização desta sessão
solene em homenagem aos quatro anos desse im
portante instrumento de inforrnação, que é a Folha
de Pernambuco.

Mais um ano de sucesso consolidado, provando
que é possível aliar simplicidade a jornalismo de qua
lidade, unindo leitores de todas as classes sociais. Ao
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não mascarar em suas páginas o nosso cotidiano
político e social, o que muitas vezes é interpretado
como uma abordagem realista demais, a Folha de
Pernambuco, parafraseando Nelson Rodrigues,
apresenta "a vida como ela é".

A vida retratada pela Folha de Pernambuco é
pintada com pinceladas arrojadas e destemidas. O ci
dadão pernambucano identifica no jornal sua caixa
de ressonância, seu cotidiano, o que ele vê nas ruas,
nas calçadas, nas comunidades. A Folha trouxe para
Pernambuco um novo jeito de fazer jornal.

Caro Presidente, Severino Cavalcanti, caros
companheiros Parlamentares, não se limita a Folha a
mostrar o retrato, muitas vezes tão triste, do que se vê
nas ruas, nas calçadas, nos morros, nas favelas do
Recife e das cidades da Região Metropolitana. Seu
corpo de editores, os profissionais que atuam naque
le órgão de imprensa têm também preocupação em
discutir as causas da grande violência que hoje existe
em nosso Estado, em nosso País.

É verdade que pinta com cores bem vivas a reali
dade crua e nua da violência, mas também não esque
ce de debater suas causas. Gostaria de salientar esse
aspecto e de ressaltar como a Folha de Pernambuco
vem contribuindo para que todos nós, sobretudo nós, le
gisladores, que temos representação do povo para de
fendê-lo nesta Casa, nos detenhamos nas causas da vi
olência, buscando identificá-Ias e solucioná-Ias.

Freqüentemente tenho utilizado a Folha de
Pernambuco para dizer que não basta aplaudir os
governos pela aquisição de mais armamentos e via
turas para o enfrentamento da violência. Isso é impor
tante, mas não é essa a providência que vai solucio
nar o problema. Simultaneamente à melhoria do pa
drão de armamento das Polícias, temos de cuidar de
desenvolver projetos, sobretudo na área da educa
ção, profissionalização e recuperação de meninos de
rua, buscando evitar que se transformem em margi
nais e criminosos. Temos de alargar a chamada rede
de proteção social do País por meio de ações corajo
sas de ampliação das oportunidades de educação, de
cursos técnicos para nossos jovens, de profissionali
zação dos desempregados, de geração de emprego e
renda, tudo isso para evitar que surjam novos crimino
sos ou que a violência passe a predominar em razão
da pobreza e da miséria.

Já disse alguém que é melhor educar o jovem
para não ser preciso castigar o adulto. Isso nunca foi
tão verdadeiro quanto agora, quando temos um índi
ce de desemprego extremamente elevado, e muitos
pais de famílias, levados pelo desespero, terminam

enveredando pelo caminho da violência e da margi
nalidade.

A Folha de Pernambuco abre sempre suas pá
ginas para que todos nós - políticos, empresários, co
merciantes, donas de casa, estudantes - possamos
debater a violência para, discutindo suas causas, en
contrar soluções.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, durante
toda a minha atuação política, como Secretário de
Educação, Secretário de Trabalho, Senador da Repú
blica ou professor, sempre chamei a atenção para o
fato de que é preciso ampliar a rede de proteção dos
jovens. É preciso que eles possam estudar, se capaci
tar. Temos de dar-lhes oportunidade de ascensão so
cial e crescimento, a fim de torná-los cidadãos úteis a
si mesmos, a suas famílias, a seus Municípios e Esta
dos e ao País.

Fazia eu observações corno essa em um certo ple
nário no Recife quando o interlocutor deu-me toda a ra
zão, dizendo não adiantar termos um bom goleiro num
time de futebol se não tivermos a defesa e o ataque.

Não adianta a nação ter uma boa Polícia se não
atua na prevenção, a fim de evitar que novos jovens
sejam lançados no caminho da marginalidade; que a
violência se espalhe pelas cidades e pela zona rural.
Nenhum goleiro sozinho pode levar o time à vitória.

Portanto, Sr. Presidente, não basta aplaudirmos
quando o Governador melhora as condições materia
is da Polícia. É preciso antes cuidar para que os jo
vens tenham educação, condições de se profissiona
lizar e oportunidade de emprego para que não se
desviem para a marginalidade. Repito: é necessário
ampliar e melhorar a chamada rede de proteção soci
al, de tal forma que os mais jovens tenham o amparo
do Estado e possam enveredar pelo caminho do auto
crescimento e do crescimento de sua família.

Nesta homenagem, faço questão de ressaltar que
a Folha de Pernambuco cumpre o papel de mostrar
com clareza o drama e as conseqüências da violência,
através das fotografias que exibe, das estatísticas que
divulga, mas também não se furta em abrir suas pági
nas para que possamos debater as causas da violência
e encontrar soluções para superá-Ia.

A mensagem de seu Presidente, Eduardo de
Queiroz Monteiro, mostra a disposição e a garra de
quem ousou inovar diante de uma conjuntura adver
sa. Enfrentando dificuldades comuns a todos os ór
gãos de imprensa do País, a Folha de Pernambuco
segue, conforme suas palavras, determinada a ofere
cer um jornal "diário, de boa qualidade, aos seus inú
meros leitores e anunciantes, tendo por norte os mais
legítimos interesses de Pernambuco". Nessa frase do



Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti)
Concedo a palavra ao nobre Deputado Maurílio Fer
reira Lima, que falará pelo PMDB.

O SR. MAURíLIO FERREIRA LIMA (PMDB 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Seve
rino Cavalcanti; Sr. Deputado Marcos de Jesus, au
tor do requerimento de realização desta sessão so
lene e que a todos nesta Casa busca conquistar
com sua simpatia; senhores diretores da Folha de
Pernambuco, o meu partido deu-me um discurso
para que o proferisse nesta homenagem - o qual
peço seja transcrito nos Anais da Casa -, mas,
como Deputado pernambucano, prefiro improvisar
e dizer aquilo que sinto.

O nosso Estado é muito polarizado no campo
político e no da imprensa. Temos um jornal que, se
não me engano, é o mais antigo da América Latina,
o Diário de Pernambuco, e a seu lado sempre cir
culou o Jornal do Commercio. Pernambuco as
sistiu a várias tentativas de se criar um matutino
que quebrasse essa polarização. Ao longo da nos-
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Presidente Eduardo de Queiroz Monteiro está traça- sa história, vimos o nascimento de vários órgãos
do o itinerário da Folha de Pernambuco, um jornal de imprensa com esse objetivo, e quase todos es-
diário de boa qualidade, fiel aos interesses do povo ses empreendimentos fracassaram. Apenas um se
daquele Estado. firmou, a Folha de Pernambuco.

Há apenas quatro anos nas ruas, a Folha de Esse jornal tem uma linha editorial própria, mas
Pernambuco tornou-se um diferencial na imprensa conserva, sobretudo, algo fundamental na sociedade
pernambucana. Seu crescimento é uma prova de sua de hoje: o respeito à pluralidade ideológica, política e
aceitabilidade entre os pernambucanos e da coerente religiosa. O mundo é constituído de diferenças. Quan-
escolha de sua linha editorial. O sucesso que alcança do não há tolerância, temos a violência que a Folha
em todas as camadas da população é sua marca re- de Pernambuco mostra nas suas páginas.
gistrada. Uma coisa que me surpreende quando muito

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, parabe- cedo caminho na cidade do Recife é verificar que as
nizando o Presidente Eduardo de Queiroz Monteiro, pessoas mais humildes têm na mão um exemplar da
estendo as minhas felicitações a Paulo Pugliese, Di- Folha de Pernambuco, um dos mais vendidos nas
retor-Executivo; Eduardo Moraes, Diretor Comercial e bancas.
Industrial; Henrique Barbosa, Editor-Geral; Beto Muitas vezes, imaginamos que o modo, o meio
Lago, Editor-Executivo, assim como aos editores, re- de vida e as crenças que professamos em nosso pe-
pórteres, redatores, colunistas e demais funcionários queno mundo são universais. Dentro de um país in-
da Folha de Pernambuco, que, juntos, não têm me- justo, somos uma das regiões mais desiguais e, den-
dido esforços para disponibilizar um serviço de quali- tro dela, Pernambuco é o Estado que tem a Capital
dade ao povo pernambucano. mais inchada. Quando saímos daquela pequena ca-

Portanto, Sr. Presidente, agradecendo ao Líder mada asfaltada, onde circula a elite da Capital, pou-
Inocêncio Oliveira por ter me designado para regis- cos sabem que mais de dois terços dos recifenses co-
trar, em nome do PFL, o nosso aplauso pelos quatro mem diariamente com a mão, não têm sequer garfo
anos de existência da Folha de Pernambuco, deixo ou faca. Como fiz rádio por muito tempo, aprendi
esta tribuna certo de que esse jornal continuará fiel ao muitas coisas, algumas difíceis de serem aceitas,
seu ideário, dando uma contribuição cada vez maior mas que representam essa desigualdade. Quando
para o desenvolvimento econômico e social de Per- a Folha de Pernambuco retrata essa desigualda-
nambuco. de através da violência que grassa hoje por todo o

País, especialmente nas regiões mais pobres, exerce
um papel didático na proporção em que chama a
atenção daqueles que mandam, daqueles que detêm
o poder, para o fato de que algo está errado e deve ser
consertado, o que só pode ocorrer se houver respe~o
à pluralidade e às diferenças.

Essa violência, que mu~as vezes é retratada de
forma crua nas páginas da Folha de Pernambuco, não
é resultado única e exclusivamente da exclusão social.
Se assim fosse, todo pobre seria um criminoso.

Muito mais grave do que a exclusão social é a
carência de valores espirituais, o que se verifica no
mundo inteiro. Pode parecer estranho dizer isso por
que não professo nenhuma religião nem acredito em
nada, mas um desses valores a que me refiro é a soli
dariedade, que deve existir entre todas as pessoas e
entre as pessoas e as coisas para que possamos
conservar essa coisa tão modesta e pequena que é o
planeta em que vivemos. Portanto, repito, a Folha de
Pernambuco exerce esse papel didático quando
mostra com crueza a violência, despertando em mui
tos dos seus leitores uma reflexão profunda sobre o
mundo em que vivemos.
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Creio que a pluralidade da Folha de Pernambuco
foi introduzida no jornal pelo Sr. Eduardo de Queiroz
Monteiro, que deve ter recebido uma influência muito for
te do seu pai.

Eu vivi no exílio à época em que se falar do MDB
era falar de uma coisa maldita: quem tivesse o que
perder perdia. Nessa época, enfrentando a intolerân
cia e lutando pela pluralidade, tínhamos em Pernam
buco o Dr. Armando Monteiro Filho, que, numa elei
ção municipal, desafiando a ditadura - e sei porque
mandaram uma gravação para a Argélia, onde eu es
tava exilado -, fez um comício, na minha terra, falando
do meu nome, evocando minha liderança. Ele era um
homem rico e, nessa época, quem assumia uma posi
ção corajosa e tinha o que perder perdia, inclusive a
própria vida. Esse traço da personalidade do patriarca
da família Monteiro, Dr. Armando, deve ter influencia
do os seus descendentes, que fizeram um jornal que
respeita o pluralismo, noticiando o bom e o ruim, fa
lando bem e falando mal, exercendo urna imprensa
com independência.

A Folha de Pernambuco soube escolher a me
lhorfigura para assumir a sua sucursal aqui em Brasí
lia e a sua página política, o jornalista Magno Martins.
Magno é um irreverente. Com verve, faz as coisas
com bastante inteligência, e tem dado aos seus leito
res uma visão plural da atividade dos políticos per
nambucanos aqui em Brasília.

Da mesma maneira que as pessoas mais hu
mildes logo cedo tomam o ônibus com um exemplar
da Folha de Pernambuco na mão, muitos que não
se utilizam desse meio de transporte nem saem de
casa, cedo vão ao computador - o que ainda é privi
légio de uma elite deste Pais - e acessam a Folha
de Pernambuco on-line.

A Folha de Pernambuco é um jornal plural, que,
da mesma maneira que traz a fotografia da tragédia,
traz artigos de eminentes figuras, como do eminente
Deputado Delfim Netto - na época de resistência à dita
dura, eu o considerava a caixa de Pandora, responsável
por todos os males do País, e hoje rio disso, pois apren
di, nesta Casa, a respeitar a pluralidade.

Então, ao mesmo tempo em que reitero pedido
de publicação do pronunciamento entregue pelo
PMDB, deixo o depoimento de um pernambucano
que, ao acordar, bem cedo, navega muito na Internet,
e um dos sites que visita é o da Folha de Pernambuco,
até para ler o irreverente Cláudio Humberto, que, de
vez em quando, traz umas notícias interessantes.

Manifesto meu respeito por aqueles que fazem
a Folha de Pernambuco e parabenizo-os, pois con-

seguiram quebrar a polarização da imprensa em Per
nambuco e firmar um jornal que tanto o povão lê,
como também a elite, esta talvez não o comprando de
manhã nas bancas, mas lendo-o em seus computa
dores, no conforto dos seu lares.

Meus parabéns aos diretores da Folha de
Pernambuco. (Palmas.)

DISCURSO A QUE SE REFERE O
ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o lema
de Juscelino, cinqüenta anos de progresso brasileiro
em cinco anos de gestão, foi seguido à risca, com
esplendoroso sucesso. Brasília, a Capital, e a guina
da da industrialização do Brasil, que assomou pro
porções fantásticas, estão aí, entre tantas outras re
alizações de JK, e não nos deixam mentir.

O jornal Folha de Pernambuco, que acaba de
completar quatro anos de idade, fundado que foi em
3 de abril de 1998, é como se Eduardo de Queiroz
Monteiro, seu presidente e fundador, se tivesse pro
posto a fazer quarenta anos em quatro, no que tan
ge à vida do diário pernambucano.

Em 1998, ano da fundação, Eduardo perseguiu a
idéia de fazer um jornal voltado para uma diferente ca
mada da população. Um jornal popular, no melhor sen
tido, dedicado a atingir a população que constitui o ver
dadeiro Brasil. E conseguiu. A consolidação de um ór
gão de imprensa aufere-se por sua tiragem, e esta, ain
da naquele ano, veio a atingir extraordinários 30 mil
exemplares. Circulação acima das expectativas mais
otimistas quando se tem em conta que se tratava, a
contar somente a idade, de um bebê a engatinhar.

E idade não é documento, como se viu, quan
do se tem um diretor-executivo do porte de um Pau
lo Pugliese e um diretor de circulação da categoria
de um José Américo Lopes Góis.

Mas, sem dinheiro, senhores, nada se faz, e, sai
ba-se, a gazeta nordestina nem mesmo assim se inti
midou. Deu-se o encargo de enfrentar o desafio de au
mentar consideravelmente a participação do mercado
publicitário na Folha, ante a confiança que tinha na
qualidade do veículo. E os resultados não se fizerem
esperar, e mostraram com toda sua força, já no segun
do semestre de 1999, o que pode a família da Folha.

Quem tem um diretor comercial e industrial do
gabarito de um Eduardo Moraes não poderia espe
rar outra coisa.

Ora, ter a aceitação dos leitores o jornal já de
monstrara, isto é, conquistara mercado; e recursos
financeiros já conseguira, capital de giro sólido para



O SR. PRESIDENTE (Marcos de Jesus) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Marcos de Jesus) - Está
encerrada a sessão.

(Encerra-se a sessão às 11 horas e 20 minutos.)
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enfrentar os custos do empreendimento. O que era É a alma empreendedora nordestina.
de se esperar. Afinal, na esteira da circulação vem a É a visão estadista de um Queiroz Monteiro.

publicidade. n' _ É a força do leitor pernambucano.
Mas mercado e recursos economlcos sao con - A" F I b"

. - ""b . . . d d o ha, para ens.dlçoes slne qUi US non, necessanas, e ver a e, ..
mas insuficientes de per si para um sólido decolar da MUito obngado.

empresa. Faltava continuar aprimorando o produto, e Durante o discurso do Sr. Maurílio Fer-
até modificá-lo em termos de conteúdo, ante as novas reira Lima, o Sr. Severino Cavalcanti, 10 Se-
necessidades do leitor, resumo final da razão de ser cretário, deixa a cadeira da presidência, que
do cometimento empresarial. é ocupada pelo Sr. Marcos de Jesus, § 2 0

Mas quem tem um diretor de redação da do art. 18 do Regimento Interno.

cepa de um Henrique Barbosa, e um diretor-exe- O SR. PRESIDENTE (Marcos de Jesus) - O D&
cutivo de redação da linhagem de um Beto Lago, putado Maurílio Ferreira Lima tem razão porque, sem-
não tem com que se preocupar senão esperar um pre que vamos viajar, chegamos ao aeroporto e pro-
produto à altura de sua gente, o que justamente curamos comprar os três jornais do nosso Estado,
ocorreu. mas sempre está em falta a Folha de Pernambuco, o

Às seções "Grande Recife", com notícias da Re- que é mu~o bom para o jornal.
gião Metropolitana; "Política", com novas do Estado e Infelizmente, alguns dos nossos Deputados es-
do Brasil; "Economia", brasileira e transglobalizada; tão chegando às 11 h ao aeroporto. São 11 h18min, e
"Planeta", com as últimas do mundo, vieram agre- não mais podemos esperar.

gar-se os cadernos "Informática" e "Veículos", verda- Agradeço ao Deputado Aécio Neves, que abo-
deiros serviços de utilidade pública para o leitor. nou esta sessão solene; ao Deputado Severino Ca-

Ainda recentemente, lançou-se a revista sema- valcanti, que presidiu esta sessão, e aos Deputados
nal da Folha, que a ombreia com as publicações con- que aqui estiveram presentes.

gêneres do eixo Rio - São Paulo, e em que a varieda- Parabenizo a Folha de Pernambuco pelo bri-
de de amenidades encanta. São informações sobre Ihante trabalho que vem desenvolvendo, ajudando o
artistas, lazer, moda, culinária, colunas sociais, e tan- nosso Estado a crescer ao levar a informação e a cul-

ta outras. tura àquelas pessoas que nunca se interessaram em
Para completar, criou-se um tablóide diário de ler jornal. As pessoas lêem uma página, lêem outra,

notícias policiais, quase urna exigência dos leitores lêem as coisas engraçadas do Magno Martins. Quan-
do jornal, mais uma, prontamente atendida. do abrimos o jornal pela manhã, é comum não poder-

O resultado, é claro, não demorou: segundo pes- mos conter o riso.

quisas do imparcial Instituto Verificador de Circulação Se não fosse o afinco, a dedicação e a compe-
- IVC, a Folha de Pernambuco já é o segundo maior tência desses profissionais que trabalham na Folha
jornal do Estado, e, não apenas isso, despontou como de Pernambuco, esse jornal não seria o que é hoje.
um dos cinco maiores jornais de todo o Nordeste em Os seus criadores já nasceram com fibra, coragem e
circulação paga. É a volta da tradição sadia de comprar determinação, com a finalidade de obter sucesso, e a
jornal na rua, que a Folha capitaneia e ampara! tendência é só crescer.

Senhores, não são quatro, mas quarenta anos. Estamos aqui à disposição da Folha de Per-
Tudo se passa como se o homenageado estivesse, e de

nambuco.fato está, preparado para começar aquela vida que,
como diz o ditado, começa aos quarenta - a vida da ple- Muito obrigado.
nitude, que urna organização com a estirpe dos funcio- V - ENCERRAMENTO
nários que a Folha de Pernambuco possui, merece.

Sem exagero! Exagero houvesse, a Folha,
que já tem a Agência Nordeste, não estaria em
vias de lançar sua rádio, que a fará compor todo
um sistema de comunicação em plagas pernambu
canas .

..
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Ata da 60a Sessão, em 9 de abril de 2002
Presidência dos Srs. Aécio Neves, Presidente Pedro Valadares, 10 Suplente de Secretário

Themístocles Sampaio, Lincoln Portela, Regis Cavalcante e Or. Hélio,
§ 2 0 do artigo 18 do Regimento Interno

ÀS 14 HORAS COMPARECEM OS
SENHORES:

Aécio Neves
Efraim Morais
Barbosa Neto
Severino Cavalcanti

Roraima
ALCESTE ALMEIDA

Presentes de Rllfalma: 1

Amapá
EDUARDO SEABRA

fÁ TI MA PELAES

JURANDIL JUAREZ

SI'RGIO BARCELLOS

Presentes de Amapá: 4

Pará
BABA

GERSON PERES

SOCORRO GOME"

Presentes de Palá: 3

Amazonas
ATILA LINS

LUIZ FERNANDO

PAUDERNEY AVELlNO

VANESSA GRAZLlllTIN

Presentes da Amazonas: 4

Rondonia
CONFÚCIO MOURA

EURlpEDES MIRANDA

OSCAR ANDRADE

SI'RCIO CARVALHO

Presentes de Roodonia: 5

Acre
ILDEFONÇO CORúEIRO

JOAOTOTA

JOSI' ALEKSANDRO

Presentes de Acre: 3

Tocantins
DARCI COELHO

JoAo RIBEIRO

Presentes da Toçantlns: 2

Maranhlio
CESAR BANDEIRA

JOSE ANTONIO ALMEIDA

NEIVA MOREIRA

NICE LOBAo

PAULO MARINHO

REMI TRINTA

SEBASTIAo MADEIRA

Presentes de Maranhão: 7

Ceará
ANIBAL GOMES

EUNICIO OLIVEIRA

JOSIô UNHARES

Nilton Capixaba
Paulo Rocha
Ciro Nogueira
Pedro Valadares
Salatiel Carvalho
Enio Bacci
Wilson Santos

PL

PTB

PSOB

PMDB
PFL

PT

PPB

PCdeB

PFL
PPB
PFL
pedeB

PMDB
POT

PL
PSDB

PSDB
PPB

PSL

PFL
PFL

PFL
PSB

PDT
PFL

PFL

PL

PSDB

PMDB

PMOB

PPB
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JOSÉ PIMENTEL

LÉO ALCANTARA

MANOEL SALVIANO

MAURO BENEVIDES

MORONI TORGAN

PIMENTEL GOMES

PINHEIRO LANDIM

ROBERTO PESSOA

SÉRGIO NOVAIS

VICENTE ARRUDA

Presentes de Ceará: 13

Piauí
ÁTILA LIRA

B SÁ

GESSIVALDO ISAIAS

HERÁCLITO FORTES

MARCELO CASTRO

THEMISTOCLES SAMPAIO

Presentes de Piauí: 6

Rio Grande do Norte
IBERE: FERREIRA

LAVOISIER MAIA

Presentes de Rio Grande do Norte: 2

Paraiba
ARMANDO ABILlO

AVENZOAR ARRUDA

DAMIAO FElICIANO

ENIVALDO RIBEIRO

Presentes de Paraiba: 4

Pernambuco
CARLOS BATATA

CLEMENTINO COELHO

DJALMAPAES

EDUARDO CAMPOS

FERNANDO FERRO

INOCÉNCIO OLIVEIRA

JOAO COLAÇO

JOEL DE HOLLANDA

LUIZ PIAUHYLlNO

MARCOS DE JESUS

MAURILlO FERREIRA LIMA

PEDRO EUGÉNIO

RICARDO FIUZA

SÉRGIO GUERRA

Presentes de Pernambuco: 16

Alagoas
GIVALDO CARIMBA0

PT

PSDB
PSDB

PMDB
PFL
PPS

PMDB
PFL
PSB
PSDB

PSDB
PSDB
PMD8
PFL
PMDB

PMDB

PTB

PFL

PSDB
PT
PMDB
PPB

PSDB
PPS

PSB
PSB
PT
PFL
PSDB
PFL

PSDB

PL
PMDB
PT
PPB
PSDB

PSB
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JOSÉ THOMAZ NONÓ

OLAVO CALHEIROS

REGIS CAVALCANTE

Presentes de Alagoas: 4
Sergipe

CLEONÂNCIO FONSECA

Presentes de Sergipe: 2

Bahia
CLAUDIO CAJADO

CORIOLANO SALES

ERALDO TINOCO

FELlX MENDONÇA

FRANCISTÓNIO PINTO

GEDDEL VIEIRA LIMA

HAROLDO LIMA

JOÃO CARLOS BACELAR

JONIVAL LUCAS JUNIOR

JORGE KHOURY

JOSÉ CARLOS ALELUIA

LUIZ ALBERTO

LUIZ MOREIRA

MÁRIO NEGROMONTE

NILO COELHO

PAULO MAGALHÃES

SAULO PEDROSA

URSICINO QUEIROZ

WALDIR PIRES

Presentes de Bahia: 19

Minas Gerais
ANTONIO DO VALLE

CABO JÚLIO

CARLOS MOSCONI

CUSTÓDIO MATTOS

ELlSEU RESENDE

GENÉSIO BERNARDINO

GILMAR MACHADO

IBRAHIM ABI-ACKEL

JOSÉ M/LlTÃO

L1NCOLN PORTELA

MÁRCIO REINALDO MOREIRA

MÁRIO ASSAD JÚNIOR

NARCIO RODRIGUES

ODELMO LEÃO

OSMÂNIO PEREIRA

PAULO DELGADO

ROBERTO BRANT

ROMEL ANIZIO

ROMEU QUEIROZ

PFL
PMDB

PPS

PPB

PFL
PMDS

PFL
PTS

PFL
PMDB

PCdoB

PFL
PMDB

PFL

PFL
PT

PFL
PPB

PSDB

PFL
PS08

PFL
PT

PMDB

PST

PSDB

PSOB

PFL
PMDB

PT

PPS
PTS

PSL
PPB

PL
PSDB

PPB

PSOB

PT

PFL
PPS

PTS

Abril de 2002



Abnl de 2()O2 DL\RIO DA C.\MARA DOS DFPUTADOS Quarta-feira lO 14851

SÉRGIO MIRANDA PCdoB

SILAS BRASILEIRO PMOB

Presentes de Minas Gerais: 21

Espírito Santo
JosÉ CARLOS ELIAS PTS

JOSÉ CARLOS FONSECA JR PFL

MARCUS VICENTE PPS

Presentes de Espírito Santo: 3

Rio de Janeiro
ALDIR CABRAL PFL

DR HELENO PSOB

/fDIO ROSA PFL

JAIR BOLSONARO PPB

JORGE BITTAR PT

LAURA CARNEIRO PFL

LUIZ SÉRGIO PT

MARCIO FORTES PSOB

MAnos NASCIMENTO PST

ROBERTO JEFFERSON PTS

RODRIGO MAIA PFL

Presentes de Rio de Janeiro: 11

São Paulo

ALBERTO GOLDMAN PSOB

ALDO REBELO PCdoB

ARLINDO CHINAGLlA PT

ARNALDO MADEIRA PSOB

BISPO WANDERVAL PL

CHICO SARDELLI PFL

CORAUCI SOBRINHO PFL

DR EVILÀSIO PSB

GILBERTO KASSAB PFL

IARA BERNARDI PT

JAIR MENEGUELLI PT

JOÃO EDUARDO DADO POT

JOÃO PAULO PT

JORGE TADEU MUDALEN PMOB

JOSÉ ROBERTO BATOCHIO POT

LUCIANO ZICA PT

LUIZA ERUNDINA PSB

MARCELO BARBIERI PMOB

NELO RODOLFO PMOB

NEUTON LIMA PFL

ORLANDO FANTAZZINI PT

PAULO KOBAYASHI PSOB

PROFESSOR LUIZINHO PT

RICARDO BERZOINJ PT

RICARDO IZAR PTB
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SALVADOR ZIMBALDI

VALDEMAR COSTA NETO

WAGNER ROSSI

ZULAI!:: COBRA

Presentes de São Paulo: 29

Mato Grosso
CELelTA PINHEIRO

PEDRO HENRY

RICARTE DE FREITAS

Presentes de Mato Grosso: 3

Distrito Federal
JOFRAN FREJAT

MARIA ABADIA

PEDRO CELSO

TADEU FILlPPELLI

Presentes de Distrito Federal: 4

Goiás

EULER MORAIS

PEDRO CHAVES

RONALDO CAIADO

Presentes de Goiás: 4

Mato Grosso do Sul
BEN-HUR FERREIRA

JOÃO GRANDÃO

NELSON TRAD

Presentes de Mato Grosso do Sul: 3

Paraná
CHICO DA PRINCESA

DILCEU SPERAFICO

GUSTAVO FRUET

JOSÉ BORBA

LUCIANO PIZZATTO

LUIZ CARLOS HAULY

MAX ROSENMANN

MOACIR MICHELETTO

NELSON MEURER

OSMAR SERRAGLlO

RICARDO BARROS

Presentes de Paraná: 11

Santa Catarina
ANTONIO CARLOS KONDER REIS

EDINHOBEZ

EDISON ANDRINO

FERNANDO CORUJA

GERVASIO SILVA

JOÃO MATOS

PSDB

PL
PMDB

PSDB

PFL
PPB

PSDB

PPB

PSDB

PT

PMDB

PMDB

PMDB

PFL

PT

PT

PTB

PSDB

PPB

PMDB

PMDB

PFL
PSDB

PMDB

PMDB

PPB

PMDB

PPB

PFL
PMDB

PMDB

PDT

PFL
PMDB
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LEODEGAR TISCOSKI

Presentes de Santa Catarina: 7

Rio Grande do Sul
ADÃO PRETTO

AIRTON DIPP

ARY JOSÉ VANAZZI

BETO ALBUQUERQUE

EDIR OLIVEIRA

EZIDIO PINHEIRO

FEDER JUNIOR

FIORAVANTE

HENRIQUE FONTANA

OSVALDO BIOLCHI

POMPEO DE MAnOS

ROBERTO ARGENTA

YEDA CRUSIUS

Presentes de Rio Grande do Sul: 13

PPB

PT

PDT
PT

PSB

PTB

PSB

PPB

PT
PT
PMOB
POT
PHS
PSOB
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111- EXPEDIENTE

11 - LEITURA DA ATA

O SR. L1NCOLN PORTELA, servindo como 2°
Secretário, procede à leitura da ata da sessão antece
dente, a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Passa-se à leitura do expediente.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
A lista de presença registra na Casa o compareci
mento de 204 Senhores 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.

1- ABERTURA DA SESSÃO Ihão de pessoas de diversos países deverão viver em
absoluta falta de água; isso equivale a mais de 30%
da população mundial. Diante dessa constatação,
cabe lembrar que a água limpa e acessível se consti
tui em um elemento indispensável para a vida huma
na, e que para se tê-Ia no futuro é preciso protegê-Ia,
para evitar o futuro caótico previsto para a humanida
de, em que homens de todos os continentes travarão
guerras em busca de um elemento antes tão abun
dante: a água.

A seca no Nordeste é um problema tão antigo
quanto a ocupação da Região pelos sertanejos. Só
neste século houve 18 secas, sempre previstas, mas
as elites brasileiras nunca fizeram nada para enfren
tar a situação.

Em alguns povoados do interior do Nordeste
brasileiro, cada família tem direito a apenas duas la
tas d'água por mês. Muitas famílias são obrigadas a
comer palma, um dos poucos alimentos que sobram
para o gado. São os maiores traços de pobreza que
podem assolar uma comunidade.

Torna-se essencial, então, a distribuição de
água em todos os povoados, com construção de po
ços artesianos, dessalinização e construção de re
servatórios permanentes nas comunidades. Cumpre
ainda implementar um plano de habitação nas peque
nas cidades do semi-árido, para melhorar as condi
ções de vida e criar empregos nas cidades.

Pedimos prioridade ao setor de saneamento
básico. Mais do que uma causa nobre, é um setor es
sencial para a sobrevivência de todos os brasileiros.

É o que tenho a dizer, Sr. Presidente.

O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL-MG.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, os brasileiros já estão dema
siadamente sobrecarregados com os abusivos au
mentos da gasolina, especialmente após a decisão
de implementar os chamados "gatilhos", pelos quais o
aumento do barril de petróleo no exterior é imediata
mente repassado ao consumidor final.

Não bastasse isso, a Agência Nacional do Pe
tróleo - ANP tem constatado um aumento na adulte
ração da gasolina vendida no País. No mês de feverei
ro, verificou-se que cerca de 10,4% do combustível
vendido não se enquadram nos padrões mínimos de
qualidade exigidos, superando os 8,4% de janeiro e a
média de 2001, que foi de 9,4%.

A quantidade de álcool adulterado também au
mentou. Em fevereiro o índice foi de 15,2%, contra
12,4% em janeiro e 10,5% de média em 2001. O per
centual do diesel adulterado foi de 8,2%, bem acima
da média de 6,7% de 2001.

Não há expediente a ser lido

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Passa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Coriolano

Sales.

O SR. CORIOLANO SALES (PMDB-BA. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, no mês de março foi comemorado o
Dia Mundial da Água. É preciso lembrar que em diver
sos lugares do planeta milhares de pessoas já sofrem
com a falta desse bem essencial à vida. E um dos
exemplos mais marcantes e preocupantes dessa falta
de água está bem claro nas comunidades do Nordes
te brasileiro. Mais da metade das casas não têm água
encanada.

Muito se fala em falta de água, prevendo-se que,
num futuro próximo, teremos urna guerra em busca
de água potável. Mas corno está a situação dos recur
sos hídricos, hoje, no Brasil? Para o alívio de todos os
brasileiros, o Brasil é um país privilegiado, pois aqui
estão 11,6% de toda a água doce do planeta. Aqui
também se encontram o maior rio do mundo, o Ama
zonas, e o maior reservatório de água subterrânea do
planeta, o sistema aqüífero Guarani.

No entanto, essa água está mal distribuída: 70%
das águas doces do Brasil estão na Amazônia, onde
vivem apenas 7% da população. Essa distribuição ir
regular deixa apenas 3% de água para o Nordeste.
Essa é a causa do problema de escassez de água ve
rificado em alguns pontos do País.

Dados do International Water Management
Institute - IWMI mostram que no ano de 2025 1,8 bi-
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Foram monitorados 26,2 mil postos em todo o
País, mas a pesquisa ainda não abrangeu os Estados
de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul nem os da Re
gião Norte.

A maior parte dos casos é de adulteração simples
do combustível, com adição de querosene e solventes,
mas, ainda assim, há risco de danos aos veículos e ao
meio ambiente. E, além dos prejuízos aos consumido
res, calcula-se que deixam de ser arrecadados por ano
cerca de R$ 1,5 bilhão de reais em tributos, em decor
rência da adulteração dos combustíveis.

A fiscalização sobre a qualidade de combustíve
is deve continuar sendo bastante rigorosa, e deixo
aqui uma sugestão à ANP, no sentido de que seja di
vulgada uma lista com os postos que, embora notifi
cados da irregularidade dos combustíveis que ven
dem, reincidam na adulteração.

Essa seria mais uma forma de o consumidor ser
protegido, podendo escolher postos onde o combustí
ve� seja de boa qualidade.

Era o que tinha a dizer.

O SR. GUSTAVO FRUET (PMDB-PR. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, entre outras distorções no processo polí
tico-eleitoral, deve-se refletir sobre o costume de se
tomar o discurso político como guia da atuação gover
namental. Hoje, com a diversidade de recursos na
área de marketing e com a profusão de pesquisas,
os governantes empenham-se mais em descobrir as
aspirações da comunidade e tentar identificar-se com
elas do que propriamente em buscar implementar po
líticas públicas prioritárias, com resultados de médio
e longo prazos. Submetem-se, definitivamente, ao
image making.

Em decorrência disso, o processo eleitoral- no
tadamente as eleições majoritárias - proporciona um
interessante debate sobre a liberdade de informação,
destacando-se o conflito entre a propaganda honesta
e o poder econômico, a distribuição do tempo no rádio
e na televisão, as regras dos debates e, em especial,
a polêmica questão das pesquisas eleitorais, de
monstrando o choque que se estabelece entre o direi
to à informação e a igualdade e a verdade no período
eleitoral.

O fato é que, partindo do pressuposto de que a
seriedade predomina nesse período, evidencia-se a
prevalência do direito de realização e divulgação de
pesquisas eleitorais; não se pode, porém, achar inge
nuamente que o rigor ou a verdade prevaleçam como
regra. Basta verificar o surgimento de novos institutos
de pesquisa durante o período eleitoral e a divergên-

cia entre o resultado das suas várias sondagens junto
à opinião pública.

Discutiu-se muito, já nas eleições de 1989, a
proibição da divulgação de pesquisas nos trinta dias
anteriores à data da eleição no primeiro turno e nos
dez dias anteriores à do segundo turno. A legislação
italiana e a francesa vetam a divulgação de pesquisas
próximo às eleições. Naturalmente, mesmo sonegan
do-se tal informação do grande público, nada impede
que se tenha acesso a ela; apesar da influência de
uma pesquisa sobre uma parcela de um eleitorado
heterogêneo, que opta pelo voto útil, por exemplo, no
chamado "efeito hipódromo", prevalece o respeito à li
vre informação. Assim, são inconstitucionais as medi
das tendentes a estabelecer restrições à liberdade de
informação.

Na análise do tema, porém, levanta-se a seguin
te questão: a pesquisa eleitoral constitui propaganda?
Se, por um lado, serve como valioso instrumento de
investigação, por outro, pode servir à manipulação,
por trás da insuspeita ótica da imparcialidade. Ora, a
propaganda eleitoral tem a marca da parcialidade;
portanto, a pesquisa de opinião pode proporcionar
uma influência muito maior na opinião pública, sob a
forma de "notícia", pois, em tese, detém a marca da
neutralidade.

Evidentemente, repudia-se a restrição às pes
quisas eleitorais - mesmo porque em todo o processo
está em risco a credibilidade do instituto -, como tam
bém se repudia qualquer restrição ao noticiário, que
caracterizaria uma interferência indevida. A idéia de
censura é inconcebível. Mas o que assusta é a possi
bilidade de manipulação da informação, de ocultação
da metodologia e dos custos, e, mais sério ainda, de
engajamento de alguns veículos, num claro confronto
com a imparcialidade, provocando, no outro extremo,
a transformação das campanhas e a veiculação de in
formação em privilégio de abastados.

É difícil estabelecer padrões de conduta. Entre
tanto, esse processo exige a maior transparência, o
maior rigor e o máximo de ética possíveis. A escritora
Hannah Arendt é taxativa ao ensinar que a verdade
primeira da política é a "verdade factual", tratando-se
pois, de uma verdade frágil. A verdade e a política
nem sempre são companheiras, e acentua-se a práti
ca da arte de enganar, de criar fatos, notícias e, em
decorrência ou como preliminar delas, pesquisas fa
bricadas, que, infelizmente, servem como um eficien
te instrumento da mentira na propaganda, num peri
goso ardil.

Não é fácil, em qualquer circunstância, a concili
ação entre a liberdade e a igualdade, notadamente no



Foram aplicados quatro tipos de formulários em
escolas de 14 Capitais brasileiras. Na Região Norte,
as Capitais selecionadas foram Manaus e Belém. No
Nordeste foram pesquisadas Fortaleza, Recife, Ma
ceió e Salvador. No Centro-Oeste a pesquisa ocorreu
em escolas do Distrito Federal, Cuiabá e Goiânia. No
Sudeste, em Vitória, Rio de Janeiro e São Paulo. Na
Região Sul foram analisadas escolas de Porto Alegre
e Florianópolis.

O resultado de tão abrangente pesquisa é per
turbador: há uma espantosa facilidade para que pes
soas não autorizadas entrem nos prédios das escolas
públicas; o tráfico e o consumo de drogas correm sol
tos; gangues ameaçam estudantes e professores; re
latos sobre armas de fogo, estupros e muita discrimi
nação foram colhidos na pesquisa com assustadora
freqüência.

Até que ponto, então, pode a Justiça, em especi
al a Justiça Eleitoral, interferir em veículo particular de
informação? Por outro lado, até que ponto vale a
omissão da Justiça, notadamente tendo em vista a re
alidade brasileira?

Comenta Buclkey que, contestada a lei em face
da Primeira Emenda - liberdade de expressão e de
imprensa -, Potter Stewart, Associate Justice, de
cujo liberalismo ninguém jamais duvidou, usou destas
palavras ao interromper a sustentação oral do advo
gado: "Estamos falando de discurso; dinheiro é dis
curso, e discurso é dinheiro".

A mesma idéia traduz-se na pena de Anthony
Lewis, famoso jornalista: ''Nós sabemos que o dinhei
ro fala, mas esse é o problema, não a resposta".

A SRA. SOCORRO GOMES (Bloco/PCdoB 
PA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, raras situações causam tanto
choque quanto a violação dos direitos da infância.
Pior ainda quando essa violação ocorre em locais que
deveriam promover o bem-estar da criança e do ado
lescente.

Refiro-me aos resultados estarrecedores da
pesquisa "Violência nas Escolas", em que as pesqui
sadoras Miriam Abramovay e Maria das Graças Rua,
da UNESCO, ouviram estudantes, professores, pais
de alunos e funcionários de escolas públicas e priva
das.
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processo eleitoral; deve-se, porém, evoluir nesse pretende, há de ter, pelo menos, os deveres
campo, para estancar, na definição do ex-Ministro mínimos impostos aos demais entes sociais
Torquato Jardim, "a transição do regime autocrático e políticos. Seu trabalho há de ser submeti-
de baixa informação para o regime autocrático da in- do ao mesmo crivo objetivo e crítico a que
formação dirigida". Nesse sentido, a força da opinião se expõem todos os demais atores da cena
pública e/ou a legislação devem dar clara indicação política".
do controle que se impõe à matéria nas democracias
abertas.

Trata-se de um importante instrumento a ser
aprimorado, posto que ainda de eficácia discutida,
principalmente ao considerar-se a celeridade do pro
cesso eleitoral. Uma informação falsa ou manipulada
provoca conseqüências de difícil reparação, mesmo
que retificada em exíguo espaço de tempo. A dimen
são do tempo no período eleitoral tem significado es
pecial. As influências são claras, com reflexos no
comportamento da opin ião pública ou parte dela, pelo
uso da pesquisa como importante forma de propa
ganda, ou, ainda, no fluxo de contribuição financeira
às candidaturas.

Surgem, em conseqüência, dois pontos para re
flexão. O primeiro diz respeito à capacidade de mani
pulação ou de influência sobre a população ou parte
dela. O segundo, a saber se se deve ou não, e até que
ponto, submeter a atividade "livre" ao interesse públi
co de instituições isentas ao mesmo crivo crítico a
que se submetem os demais atores da cena política.
Como lembra Bobbio, esse tema "remete às promes
sas não cumpridas da democracia, em particular à
não-eliminação do poder invisível".

A verdade não é una, e sim múltipla; mas, se
fosse possível reduzir a regras as questões sociais de
disputa de poder, seria possível estabelecer o princí
pio de que a possibilidade de menor desigualdade no
processo eleitoral pode ocorrer com a fragmentação
do poder, com a conseqüente pluralidade na difusão
das idéias. Na definição do sociólogo Gustavo Ventu
ri, "a melhor maneira de controlar o mau uso das pré
vias eleitorais não é proibir a divulgação, mas garantir
sua multiplicidade". Ele ensina:

"A entidade privada que pretenda exer
cer, direta ou indiretamente, papel político
na sociedade; informar, educar, criar ou in
fluenciar a opinião pública mediante méto
dos que pretenda científicos e isentos de in
teresses e preconceitos; e ser tão atuante e
influente quanto um partido político, um ór
gão de imprensa, instituições de ensino ou
associações de interesses, não pode pre
tender existir num limbo legal, no qual se lhe
reconheçam direitos e não se lhe imponham
deveres. A ter o papel social e político que
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Os números são significativos, causam tremen
da perplexidade e devem, obrigatoriamente, le
var-nos a reflexões maduras que permitam traçar no
vas políticas capazes de tornar a escola um local de
efetivo aprendizado e cidadania.

Os pesquisadores da UNESCO ouviram 33 mil
alunos e 13 mil professores, além de diretores, pais,
coordenadores de ensino, policiais, agentes de segu
rança, vigilantes e inspetores, no que é considerado o
maior estudo sobre violência nas escolas realizado
em toda a América Latina.

A pesquisa aponta que, apesar dos cuidados mai
ores, as escolas particulares são inseguras. É exata
mente na vizinhança da escola e no caminho até o pon
to de ônibus que mais ocorre a violência, incluindo
agressões físicas, atropelamentos, tiros e estupros.

No caso do meu Estado, o Pará, atropelamentos
(de alunos, pais e professores) próximo à escola fo
ram relatados por 16% dos alunos e 14% dos servido
res das escolas. É assustador saber que 21 % dos alu
nos acreditam que ocorre mais violência nas depen
dências da própria escuia e 34% na rua em frente e
no entorno da escola. Para 45% dos estudantes para
enses, a ameaça está no caminho ou no ponto de ôni
bus. Pelo menos 18% dos professores disseram que
ocorre mais violência nas dependências da escola,
43% na rua em frente e no entorno da escola e 39%
no caminho ou no ponto de ônibus.

No total, os professores acham que a violência
aumentou nas vizinhanças da escola, no ambiente in
terno do colégio e entre os jovens em geral. Um terço
dos professores e dos alunos indicaram as gangues,
as drogas e o banditismo no entorno da escola como
seus maiores problemas.

No Pará, 50% dos alunos não gostam do espa
ço físico da escola, 35% desaprovam a secretaria ou
a direção dos colégios, 24% desgosta dos colegas de
classe e 19% detestam as aulas. Outros 20% não
gostam da maioria dos professores. E atentem que no
meu Estado os índices são menores que no restante
do País!

É de se refletir, portanto, Sr. Presidente, sobre o
modelo educacional existente hoje no Brasil. Que mo
delo é esse que traz embutidos tantos desgostos?

É significativo lembrar que apenas 1% das es
colas de meu Estado estão próximas de uma delega
cia ou quartel. Ao contrário, a vizinhança em geral é
de bares que vendem álcool indiscriminadamente aos
estudantes, muitos deles menores de 18 anos! E esse
quadro repete-se exaustivamente por todo o País.
Metade das escolas brasileiras visitadas pelos pes
quisadores da UNESCO não possuem elementos mí-

nimos que garantam segurança sequer para discipli
nar o trânsito; somente 24% têm faixas de pedestres
e 13% sinais luminosos. Sendo assim, não é de admi
rar que 30% dos estudantes do Amazonas e 12% dos
paraenses não gostem da vizinhança das escolas. Os
servidores também mostram rejeição: no Pará, 15%
deles não gostam da vizinhança; já no Amazonas o
índice chega a 47%.

Outro dado preocupante refere-se às relações
entre alunos e professores, diretores, inspetores e vi
gilantes, que foram mal avaliados por quase metade
dos estudantes. Os alunos reclamam do espaço físico
reduzido das escolas, das atitudes da direção e dos
próprios colegas de classe.

Um olhar atento sobre a pesquisa revela que so
mente 13% dos pais de estudantes do Pará têm curso
superior. O pior é saber que 7% deles nunca estudou.
A maioria dos estudantes paraenses - 93% - perten
ce às classes C e D. Ou seja, é sobre a população po
bre que incide tanta violência.

Um dado particularmente assustador é o que re
vela que metade dos servidores das escolas do Pará
não gostam das aulas, 46% desaprovam a maioria
dos alunos, 12% reclamam da secretaria ou da dire
ção e 13% desaprovam a maioria dos professores.

Um grande número de estudantes do Pará 
97% - depreciam os colegas e indicam o desinteres
se dos alunos como um problema relevante nas esco
las. O fenômeno repete-se em todo o País, com os
alunos também indicando a existência de ameaças
nas escolas.

Os próprios estudantes reconhecem que os ma
iores problemas da escola são o desinteresse e a in
disciplina dos alunos. Logo depois vem a carência
material e humana. Os professores são considerados
incompetentes e faltosos. Para a maioria dos profes
sores e servidores, os maiores problemas são as ca
rências materiais e humanas, o desinteresse e a in
disciplina dos alunos e o desinteresse dos pais. Na
opinião dos pais, as carências materiais e humanas
são o principal problema, seguindo-se o desinteresse
e a indisciplina dos alunos, professores incompeten
tes e faltosos, desinteresse dos próprios pais, exis
tência de gangues, drogas e vizinhança perigosa. Mu
ita gente mencionou também o fato de que as turmas
são grandes demais.

Que quadro desolador, Sr. Presidente! Excluí
dos recebendo "educação" em locais violentos, ame
açadores, que não lhes estimula a auto-estima - essa
é a triste realidade da falta de investimentos do Go
verno Fernando Henrique na área social!
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Mas ainda há dados mais preocupantes. São os
índices de violação da auto-estima e da dignidade dos
funcionários. Metade deles já se sentiram desrespeita
dos como profissionais ou como pessoas, e o restante
já sentiu intimidado, ameaçado ou humilhado. Com isso,
é natural que 43% dos alunos e 40% dos professores
acreditem que a escola ensine pouco ou nada. E como
exigir dedicação e empenho em um local de trabalho
que destrói emocionalmente o trabalhador?

No caso particular do meu Estado, é lamentável
que 21% dos alunos e 37% dos servidores das esco
las de Belém tenham relatado que já viram alunos,
pais, professores ou funcionários serem ameaçados
na escola. Mas se Belém tem o mais baixo percentual
entre as Capitais do Estados brasileiros, há lugares
com índices alarmantes, como é o caso do Distrito
Federal, em que 40% dos alunos relatam ameaças, e
Goiás, com 58% dos membros do corpo técnico infor
mando tais absurdos.

Sr. Presidente, considero extremamente grave
que 15% dos membros do corpo técnico-pedagógico e
14% dos alunos de Belém tenham relatado agressões
ou espancamentos de alunos, pais e professores na es
cola. E o que pensar dos dados que informam que 5%
dos alunos e 5% dos professores paraenses relataram
violência sexual ou estupro nas escolas?

Em todo o Brasil há muitas armas, drogas e vio
lência nas escolas. Violência demais. Só no Pará,
32% dos alunos e 27% dos funcionários relataram o
uso de armas de fogo nas escolas, enquanto 68% dos
alunos e 73% dos professores descreveram outras ar
mas.

É o império do medo, do terror, que impede o
aprendizado.

Em tempo, Sr. Presidente, informo que dei en
trada a projeto que garante aos que prestam concur
so público o direito de fazerem as provas na língua
portuguesa.

O SR. EZIDIO PINHEIRO (Bloco/PSB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, na terça-feira da semana passada foi votada, em
segundo turno, a Medida Provisória n° 9, que trata da
negociação das dívidas dos médios e dos grandes pro
dutores. Não sei se por má-fé ou por outro motivo, anun
ciou-se na grande imprensa que a negociação incluiria
a dívida dos pequenos produtores, o que não era verda
de. Isso criou sérios problemas no Estado do Rio Gran
de do Sul, pois os pequenos produtores que receberam
financiamento do PRONAF foram aos bancos para ne
gociar suas dívidas.

É lamentável que o Governo deixe em segundo
plano a questão da dívida dos pequenos. Há um mi-

Ihão de pequenos agricultores que trabalham com a
linha de crédito do PRONAF e cujas dívidas ainda
não foram negociadas. Em contrapartida, foram nego
ciadas as dos grandes produtores.

A Medida Provisória n° 24 poderá ser votada na
próxima semana. Para isso, estamos discutindo com
setores do Governo. Mas tem que ser dito aqui, Sr.
Presidente, o que representa essa negociação. As dí
vidas dos pequenos produtores sempre é negociada
em último lugar, caso sobre dinheiro. Isso é lamentá
vel. Para atender à dívida dos grandes e médios pro
dutores, que representam 150 mil famílias, são ne
cessários aproximadamente 22 bilhões de reais, en
quanto para atender aos pequenos, que compreen
dem 1 milhão de famílias, são necessários apenas 2
bilhões e 300 milhões de reais.

Para os grandes produtores que negociaram as
dívidas até o ano 2025 existe um subsídio do Governo
de 11 bilhões de reais. É dinheiro público que está
sendo utilizado, e nós não estamos contestando isso;
estamos reclamando porque a dívida dos pequenos
produtores ainda não foi negociada, e há dúvidas
quanto a se e quando a negociação se fará. Portanto,
chamamos a atenção desta Casa para esse fato, que
muito nos preocupa.

De qualquer forma, depois de terça-feira serão
negociadas mudanças na proposta dos trabalhado
res rurais.

Outro ponto para o qual também chamamos a
atenção dos nobres colegas é a questão da seca no
Rio Grande do Sul. Mesmo depois de terem ido àque
le Estado três Ministros para discutir o problema, até o
momento não foi tomada medida alguma que proteja
os agricultores que perderam lavouras e não têm se
quer alimento para sua subsistência. Embora várias
propostas e reivindicações tenham sido encaminha
das, nada foi feito. Inclusive as dívidas feitas para in
vestimento estão vencendo. Apelamos para esta
Casa e para os colegas Parlamentares no sentido de
que nos apóiem para solução desse problema. No de
correr desta semana discutiremos a questão com o
Ministro de Desenvolvimento Agrário, a fim de que se
possa tornar alguma medida.

O Rio Grande do Sul mobiliza-se novamente.
Infelizmente, nossa categoria não tem outra forma de
chamar a atenção do Governo a não ser mediante a
mobilização desses trabalhadores. Nesse sentido,
gostaria de ter o apoio de V.Exas., Sr. Presidente e
Srs. Deputados, para que tal situação seja resolvida o
mais rapidamente possível.

O SR. LEODEGAR TISCOSKI (PPB - SC. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
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putados, estamos estreando nesta tribuna. Ocupáva
mos até o último dia 5 a Secretaria de Estado dos
Transportes e Obras de Santa Catarina, sob o coman
do do Governador Esperidião Amin, trabalho que
exercemos durante 3 anos e 3 meses, buscando re
cuperar a saúde financeira da Pasta de Transportes
no Estado, que estava combalida, e principalmente
implementar ações nas áreas rodoviária, aeroviária,
portuária e ferroviária.

Durante esses 3 anos e 3 meses obtivemos su
cesso ao reencaminhar o Estado à linha do bom ge
renciamento. Especificamente na área dos transpor
tes, não só se recuperou a saúde financeira do Esta
do como houve uma programação de ações para os
próximos cinco anos, principalmente nas áreas por
tuária, ferroviária e rodoviária. A implementação do
programa rodoviário, da ordem de 300 milhões de dó
lares, com financiamento do BID, tem início já neste
mês de abril, com 24 obras. Houve também investi
mentos na área portuária, principalmente no porto de
São Francisco do Sul. Na área aeroviária, três novos
aeroportos estão sendo construídos em Santa Catari
na. Todos esses trabalhos, feitos principalmente em
parceria com o Governo Federal, têm auxiliado muito
meu Estado.

É uma alegria estarmos aqui, estreando nesta tri
buna, para defender as causas que interessam ao
País, especialmente a Santa Catarina, com ações que
certamente vamos relatar muitas vezes, porque dizem
respeito ao nosso Estado, ao Rio Grande do Sul, ao
Paraná e a todo o MERCOSUL, cujas obras estão sen
do concluídas - falo da duplicação do trecho da
BR-1 01, entre Florianópolis e o Paraná -, restando
ações de duplicação no trecho sul de Santa Catarina,
de Florianópolis a Osório, no Rio Grande do Sul.

Aproveito a oportunidade para dizer que o Depu
tado Beto Albuquerque exerceu a função de Secretário
de Transportes do Rio Grande do Sul, e tivemos grande
afinidades e ações que interessam ao Sul do País.

Estaremos atentos para ações importantes para
o nosso Estado, como as tomadas em relação à
BR-101.

Com certeza, voltaremos a esta tribuna muitas
vezes, para contribuir com o debate de grandes te
mas nacionais, principalmente aqueles que interes
sam a Santa Catarina.

O SR. MOACIR MICHELETTO (PMDB - PRo
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, parece-nos de grande inte
resse divulgar, desta prestigiada tribuna, os benefíci
os trazidos pela Cooperativa dos Produtores de Suí
nos e Leite do Oeste do Paraná - COOPERLAC. Já

de início, gostaríamos de salientar que a própria Coo
perativa, no preâmbulo do Balanço de 2001 , faz ques
tão de evidenciar a subordinação de seus interesses
econômicos a interesses maiores, de abrangência ni
tidamente social, fazendo jus, assim, ao caráter ou
vocação natural de entidades que tais.

Observemos, em primeiro lugar, a curva de
crescimento, em termos de número de filiações, nos
últimos dois anos. Em dezembro de 1999 havia 790
associados; em dezembro do ano passado esse nú
mero saltou para 1.064. O fato revela que a
COOPERLAC, desde sua implantação, vem garantin
do a comercialização e os melhores preços para seus
produtos, além do fornecimento de insumos com pre
ços compatíveis e da assistência técnica de qualida
de.

Entre todos os benefícios à disposição dos as
sociados, destacam-se os programas de financia
mento, que só no ano passado liberaram mais de 600
milhões de reais para 160 empresas cooperadas. Tais
recursos foram destinados ao financiamento de mais
de 140 matrizes bovinas, quase 40 mil quilos de suí
nos, além de dezenas de resfriadores de leite e orde
nhadeiras, entre outros equipamentos. O objetivo, evi
dentemente, é o de promover o aumento quantitativo
e qualitativo da produção, com vantagens não apenas
para os produtores, mas também para os futuros con
sumidores.

A atividade administrativa da COOPERLAC
tem-se mostrado tão eficiente quanto criativa. Vale a
pena assinalar, por exemplo, o fornecimento de insu
mos, cujo prazo de pagamento foi estipulado em tor
no de aproximadamente 48 dias, o que permite ao
produtor que a atividade se autofinancie.

Do mesmo modo, a iniciativa de subsidiar clíni
cas veterinárias com recursos da ordem de 18 mi
lhões de reais trouxe grandes vantagens aos associa
dos, no que se refere à assistência ao rebanho e à
manutenção dos padrões sanitários.

Outro trabalho de grande interesse que vem
sendo desenvolvido pela COOPERLAC diz respeito à
conscientização ambiental de suinocultores e bovino
cultores. A Cooperativa vem produzindo programas
específicos de incentivo à preservação dos recursos
naturais como fonte primária da atividade agropecuá
ria, bem como à adequação de todas as instalações e
equipamentos utilizados à legislação em vigor.

Todo esse trabalho vem sendo desenvolvido
por um quadro bem qualificado, num total de 31 pro
fissionais de diversas especialidades, incluindo técni
cos, veterinários e inseminadores. Vale lembrar que a
COOPERLAC também atende à clientela externa, em
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circunstâncias previamente definidas, beneficiando dia, em Tocantins. Há, ainda, a Hidrovia Araguaia
assim não apenas o universo restrito dos cooperados, -Tocantins, a Usina Hidrelétrica Luis Eduardo Maga-
mas também toda a comunidade regional. Ihães e a Usina Hidrelétrica do Lajeado, que formou o

É importante ressaltar, Sr. Presidente, que o tra- magnífico lago frente à Capital do nosso Estado.
balho desenvolvido pela Cooperativa distribui seus Sr. Presidente, é muito importante que os Con-
méritos entre a respectiva administração e cada um gressistas conheçam aquele Brasil novo.
dos associados. É o espírito de coletividade, de ação O Estado do Tocantins tem à frente de seu Go-
conjunta, de trabalho para o benefício de todos que verno o estadista Siqueira Campos. Em gesto de
perpassa, de ponta a ponta, toda a atividade da grande realizador, de homem responsável pelo povo
COOPERLAC. tocantinense e de alguém que se preocupa com o fu-

Diante desse largo sucesso em apenas 4 anos turo do Estado, S.Exa. não renunciou a seu mandato
de existência, não temos dúvida em afirmar que a for- para concorrer a uma cadeira no Senado Federal. Ou
mação de cooperativas continua sendo urna boa op- seja, o Governador Siqueira Campos abdicou de
ção para o desenvolvimento econômico de um certo vaga certa naquela Casa, em que teria direito a um
setor ou de urna certa região. mandato de oito anos, a fim de concluir seu Governo.

Aproveitamos a ocasião para cumprimentar a Digo que S.Exa. deixou de ocupar vaga certa
presidência da COOPERLAC, bem corno seus funcio- porque, além das grandes realizações de um Gover-
nários e associados, esperando que a trajetória da no muito próspero e que tem sua folha de pagamento
Cooperativa, nos próximos anos, amplie os êxitos ob- em dia, o Governo de Siqueira Campos conta com
tidos até hoje, gerando riqueza, emprego e justiça so- mais de 80% de aprovação em todos os Municípios
cial para o Estado do Paraná, em especial para a re- tocantinenses - em algumas dessas localidades, tal
gião de Toledo, onde se encontra instalada. índice chega a 95%. Por isso, posso afirmar que o Go-

O SR. JOÃO RIBEIRO (PFL - TO. Sem revisão vernador deixou de lado a eleição já ganha, assim
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, corno a possibilidade de encerrar sua trajetória políti-
depois de oito meses afastado desta Casa para servir ca de forma brilhante.
ao meu Estado como Secretário do Governo do T0- O Governador Siqueira Campos preferiu perma-
cantins, na sexta-feira, reassumi minhas funções na necer à frente do Governo do Estado do Tocantins
Câmara dos Deputados. Hoje venho à tribuna falar, para melhor concluir seu mandato. Dessa forma,
em rápidas palavras, do trabalho que realizei e da mi- S. Exa. poderá encerrar as obras em andamento e ini-
nha alegria e satisfação de ter servido ao Governo do ciar novos empreendimentos, que garantirão magnífi-
Tocantins, um dos Governos Estaduais mais realiza- co futuro para a população daquele Estado.
dores do País. Sr. Presidente, agradeço a V.Exa. a oportunida-

A Secretaria do Governo do Tocantins cuida das de de aqui pronunciar meu discurso. Espero poder
políticas públicas, institucionais e, sobretudo, da integra- sempre contribuir com as ações do grupo intitulado
ção entre o Governo e os Municípios tocantinenses. União do Tocantins. Com certeza, esse grupo conli-

Sr. Presidente, relacionei-me com quase todos nuará comandando os destinos da brava gente tocan-
os líderes tocantinenses, conheci a realidade de cada tinense. A população do Estado do Tocantins sempre
Município do nosso Estado e, sobretudo, o trabalho confiou nesse grupo e, em virtude disso, está auferin-
de integração entre o Governo e as lideranças. do resultados altamente positivos.

Porém, o que mais me alegrou, Sr. Presidente, Era o que tinha a dizer.
além da experiência de estar à frente daquela Secre- O SR. ALCESTE ALMEIDA (Bloco/PL - RR.
taria, foi conhecer de perto as realizações do Gover- Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
no do Tocantins, na administração do Sr. Siqueira Sras. e Srs. Deputados, na semana passada, após
Campos. São mais de 4 mil quilômetros de rodovias assistir às reportagens do Jornal Nacional, da Rede
pavimentadas, principalmente nos últimos dois Go- Globo de Televisão, que retratavam diversos proble-
vemos e, acima de tudo, obras de infra-estrutura em mas na fronteira brasileira com os países vizinhos -
todos os Municípios. No mês de dezembro, o Governo tráfico de drogas, contrabando de combustível, roubo
do Tocantins, em parceria com os Municípios tocanti- de gado, de automóveis, de caminhões e tantas ou-
nenses, autorizou a construção de mais 15 mil mora- tras mazelas que afetam não somente a economia
dias com recursos do Tesouro do Estado, além da brasileira, mas também a tranqüilidade das nossas
Ferrovia Norte-Sul, que abrange o território tocanti- comunidades -, enfoco, nesta oportunidade, a impor-
nense e está licitada até o Município de Wanderlân- tância de instalações de unidades militares nos lindes
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de nosso Território, principalmente nas fronteiras ao
norte de nossa grandiosa Nação.

A presença do Exército na região ainda é muito
pequena diante da imensidão amazônica, que, corta
da por inúmeros rios e coberta por densa floresta, é
desprovida de rede rodoviária abrangente e de cen
tros urbanos consolidados em quantidade capaz de
cristalizar uma ocupação que garanta de fato a nossa
soberania como Nação independente.

Distâncias superiores a mil quilômetros ainda
existem na linha de fronteira ao norte brasileiro sem a
existência de um único pelotão das Forças Armadas,
deixando nosso Território desprovido da segurança
que nossos cidadãos e nossas riquezas naturais me
recem ter.

Não bastassem as dificuldades de acesso e de
comunicação, existe ainda, na Região Norte, a consi
deração sobre as comunidades indígenas, que por
sua vez, e lamentavelmente em grande número de
vezes, sujeitam-se a interesses de ONGs internacio
nais que nada promovem em favor da nossa sobera
nia; ao contrário, querem nossa desassistência, nos
sa impenetrabilidade, nossa total ausência.

Exemplos nesse sentido não são raros, e são
até recentes: necessidades exaustivas, com tramita
çôes judiciais, de instalação de pelotões militares em
Roraima e até de escolas em áreas consideradas in
dígenas, em que, para nosso enorme pesar, o tráfico
internacional de drogas tem incidido impiedosamen
te, bem como o contrabando de minerais sólidos e até
de combustível.

Para prevenir futuras dificuldades no sentido de
proteger a nossa soberania e tranqüilizar o desenvol
vimento social e econômico das comunidades brasi
leiras mais distanciadas dos centros desenvolvidos
do nosso País, trago à Mesa Diretora desta Casa Le
gislativa um projeto de lei visando ao desempecilho
da instalação de pelotões militares em áreasconside
radas indígenas.

Era o que tinha a dizer.

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB - CE. Pro
nuncia o seguinte discurso) - Sr Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, o parque industrial do Ceará vem de
ser ampliado, substancialmente, pela implantação de
empreendimentos de aprimorada tecnologia, numa
marca significativa do nosso processo de desenvolvi
mento econômico, ensejando a que aumentem os
nossos índices de emprego e renda, numa política de
realizações que abre perspectivas bem mais auspici
osas para a absorção de mão-de-obra trabalhadora
daquela unidade federada.

Todas essas considerações vinculam-se à re
cente iniciativa de largo porte, de responsabilidade do
Grupo M. Dias Branco S/A, à cuja frente se acha o
competente homem de empresas, Ivens Dias Branco,
responsável, também, por outros investimentos que o
apontam como possuidor de invejáveis atributos de li
derança, garantindo, inclusive, cerca de 3.000 vagas
no mercado cearense, em meio ao aperfeiçoamento
modelar que orienta o funcionamento de todas as
suas empresas.

A Fábrica Fortaleza, que teve como fundador o
seu saudoso pai, Manuel Dias Branco, ainda no final da
década de 40, foi o esforço inicial de uma tradição que
se afirmou alvissareiramente, com desdobramentos em
moinhos de trigo que já funcionam, de forma exemplar,
em Fortaleza, Natal e Salvador, numa abrangência que
indica a visão modernizante de alguém que deseja con
tribuir, de maneira positiva, para o crescimento do Nor
deste e o bem-estar de sua gente.

Tive o privilégio de assistir, no ano passado, na
diretoria do BNDES, em Brasília, com a presença do
então Presidente Francisco Gros e do prestigioso diri
gente da Federação das Industrias do Ceará, Jorge
Parente Frota, além do Diretor-Regional, Rui Couti
nho, à assinatura de um contrato de financiamento, a
isso destinado, numa comprovação dos excelentes
objetivos delineados na proposta original, criteriosa
mente examinados pela equipe técnica daquele esta
belecimento de crédito oficial.

O complexo industrial - oficialmente instalado
no dia 3 - engloba a produção de óleos, margarinas,
gorduras hidrogenadas e o funcionamento de uma
usina de hidrogênio, numa polivalência de produtos
que começam a ser negociados, a custos de competi
tividade que se situam entre o mais acessíveis, nas
maiores praças do País.

O então Governador Tasso Jereissati, presente
ao ato inaugural, ainda no desempenho da Chefia do
Executivo cearense, fez questão de enfatizar a in
questionável relevância do cometimento, classifican
do-o como um dos mais expressivos entre quantos se
instalaram, nos últimos tempos, em nosso Estado.

Desfrutando de invejável clarividência e aprumo
na orientação de todos os seus negócios, Ivens Dias
Branco passou a ser referenciado como símbolo de
dinamismo em nossas atividades produtivas, buscan
do sempre estender o seu raio de atuação, com o ob
jetivo de cumprir o ideário que o seu pai preconizou,
com meio século de antecipação.

Amigo pessoal de Ivens e de sua família, acompa
nho tão brilhante trajetória regozijando-me com os êxi
tos consignados em todas as suas arrojadas promo-
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ções, que pretendem, sobretudo, favorecer o Ceará e o
Nordeste, num esforço que tem por inspiração maior a
correção das disparidades regionais, que ainda nos dis
tanciam de outras faixas geográficas do País.

O novo Complexo Industrial do Mucuripe está
fadado a ganhar espaços de aceitação mercadológi
ca, significando mais uma esplêndida vitória para
quem, como Ivens, sempre sonhou com um Nordeste
avigorado pela expansão de seu progresso econômi
co e social.

O SR. EURípEDES MIRANDA (Bloco/PDT 
RO. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, quero registrar com muita satisfação
visitas que fiz neste final de semana aos Municípios
de Alvorada d'Oeste, São Miguel do Guaporé e Serin
gueiras, a fim de participar das convenções do Parti
do Democrático Trabalhista - PDT.

Em Alvorada d'Oeste, contamos com a presença
de pessoas de segmentos representativos tais como,
Deputado Estadual Marteli, Prefeito Municipal Paulino,
vários Vereadores, presidente da Associação Comerci
ai, presidente da Associação das Mulheres, lideranças
rurais, além de vários servidores públicos.

Em São Miguel do Guaporé, participaram da
convenção do PDT, mais de mil pessoas, além do
Prefeito Municipal, Vereadores, presidente da associ
ação comercial, lideranças do campo, lideranças reli
giosas, bem como um grande número de estudantes.

Em Seringueiras, a participação popular foi mui
to grande, onde contamos com a presença das autori
dades locais e da Deputada Estadual Milene Mota.

Às convenções nos Municípios de Alvorada
d'Oeste, São Miguel do Guaporé e Seringueiras este
ve presente também o ex-Prefeito de Ji-Paraná, Acir
Gurgacz.

Durante esses eventos foram discutidos os pro
blemas que mais penalizam aquela região, que é a
falta de manutenção das estradas e também de apoio
ao homem do campo.

Parabenizo todos os pedetistas pelo sucesso na
realização das convenções municipais.

Agradeço à população o comparecimento nes
ses eventos.

Aproveito a oportunidade, Sr. Presidente, para re
gistrar, com muita satisfação, que o Diretório Municipal
do PDT de Cacoal, Estado de Rondônia, promove hoje
grande reunião com os segmentos mais importantes
daquela localidade, com a finalidade de discutir assun
tos da maior relevância para sua população.

Será discutida a questão da segurança pública
no Município, que tem causado grande preocupação

ao povo de Cacoal, tendo em vista a violência cres
cente. É bom dizer que até seqüestro relâmpago tem
acontecido naquele Município, sem falar das ocorrên
cias policiais relacionadas com furto, roubo, estupro,
latrocínio e homicídios.

Outro tema a ser discutido diz respeito à cobran
ça de imposto antecipado dos pequenos e microem
presários, que tem levado nosso setor produtivo a difi
culdades extremas, o que vem causando muitas fa
lências. Entretanto, o Governo do Estado tem estado
indiferente às dificuldades enfrentadas pelos nossos
empresários.

Da mesma forma, será analisado o problema
dos produtores rurais, lembrados somente na época
das eleições.

Igualmente será debatido assunto que se arras
ta por muito tempo, em virtude do descaso e do des
respeito humano, prática do Governo do Estado, no
caso dos servidores demitidos.

Esperamos que o Governador de Rondônia
cumpra a decisão do STJ e do TRT que determina a
reintegração ou a indenização desses servidores.

Não tenho dúvida de que o evento promovido
pelo PDT de Cacoal será muito valioso na tentativa de
solucionar os problemas que penalizam o povo da
quele Município.

Parabenizo todos os pedetistas de Cacoal e
aproveito a ocasião para cumprimentar os Vereado
res Luiz Cláudio Soares Azambuja e Josafá Marreiro
pela brilhante atuação na Câmara de Vereadores da
quela localidade.

Sr. Presidente, registro ainda a realização de
audiência pública nesta tarde na Comissão de Traba
lho, de Administração e Serviço Público para discutir
a medida provisória que extingue a FUNASA e cria
uma agência nacional. A preocupação na criação da
agência é com os servidores. Os servidores públicos
deste País, de maneira geral, não têm muito o que co
memorar durante os quase oito anos de Governo do
Presidente Fernando Henrique Cardoso.

A Fundação Nacional de Saúde tem cumprido,
da melhor maneira possível, seu papel. Quando o Go
verno Federal praticou a demolição do serviço públi
co, penalizou sobremaneira nossa população. Quem
perdeu com isso foi o povo brasileiro. Como exemplo,
cito a dengue, a febre amarela, a tuberculose e outras
epidemias que surgiram em função do desmanche do
setor público. O Governo teve até de convocar as For
ças Armadas, o Exército e a Marinha, para combater
a dengue no Estado do Rio de Janeiro. Está provado
que determinados setores do serviço público necessi-
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tam de investimentos para que a população seja ver
dadeiramente beneficiada.

O caso da FUNASA é exemplar, onde houve ele
vado número de demissões.. O Governo deveria re
pensá-lo urgentemente e fazer investimentos pesados
na fundação, o que beneficiaria nossa população.

Por isso, chamo a atenção dos colegas Parla
mentares para que façamos profunda reflexão sobre
a Fundação Nacional de Saúde. Em vez de simples
mente extingui-Ia, que trabalhemos para que o Gover
no nela faça grandes investimentos, a fim de que a po
pulação não venha a ser prejudicada, como vem
ocorrendo ultimamente.

É muito honroso da nossa parte fazermos refe
rência a serviços públicos, como é o caso da Funda
ção Nacional de Saúde, que tem cumprido da melhor
maneira possível seu papel e dado satisfação ao povo
por ela servido. Não poderia deixar de chamar a aten
ção dos meus colegas para a manutenção da funda
ção, que tanto bem tem feito à população, principal
mente à mais carente, para a qual ela é imprescindí
vel. Vamos olhar isso com carinho e fazer grande re
flexão no momento de analisarmos a medida provisó
ria que cria a agência.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Eurípedes
Miranda, o Sr. Themístocles Sampaio, § 2°
do art. 18 do Regimento Interno, deixa a ca
deira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Lincoln Portela, § 2° do art. 18 do Regi
mento Interno.

o SR. ROBERTO BALESTRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Lincoln Portela) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. ROBERTO BALESTRA (PPB - GO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, levanto
uma questão referente a um trabalho e ao cumprimento
de um dever por parte do Governo. Logo que exami
ná-Ia, peço que V.Exa. a responda; não sendo possível,
que me indique quem possa responder.

Sr. Presidente, todos trabalhamos incessante
mente, com afinco, durante todo o ano, e ao final dele
vamos à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públi
cos e Fiscalização e às vezes viramos noites, nós, que
pertencemos à Comissão Mista já há doze anos, e ou
tros' que vão lá participar das reuniões porque, embora
não sendo membros da Comissão, têm interesse na
matéria. Por quê? Porque todos têm o direito de apre
sentar emendas ao Orçamento Geral da União.

Neste ano, lamentavelmente, estamos deparan
do com um problema que nunca antes aconteceu no
Governo Federal: apenas o Ministério da Saúde libe
rou as emendas orçamentárias; todos os demais Mi
nistérios fizeram somente o empenho, e até hoje não
liberaram os recursos.

Sr. Presidente, por que estou levantando essa
questão? Porque acredito que os demais Parlamenta
res, tanto quanto eu, estão sendo pressionados pelas
bases, já que seus representados receberam informa
ções não apenas de nós Parlamentares mas também
dos Ministérios contemplados pelas emendas, e infeliz
mente até hoje nenhuma solução foi dada.

Sr. Presidente, indago a V.Exa. de que maneira
poderemos resolver esse problema. É possível que
VExa. interceda junto ao Governo, ao Presidente da
República e ao Ministro da Fazenda, para fazer cum
prir o que é lei?

Não temos outro instrumento a não ser esta tri
buna. Procurar os Ministérios e insistir com os Minis
tros já não é mais suficiente. Então, uso a tribuna para
formular tal questão.

O SR. PRESIDENTE (Lincoln Portela) - Nobre
Deputado Roberto Balestra, a Mesa acata sua ques
tão, que inclusive denota a preocupação de todos os
Parlamentares desta Casa, que formam coro com
VExa. Por certo, essa questão será levada ao Presi
dente da Casa. Posteriormente, comunicaremos a
V.Exa. e aos Deputados a resposta a assunto tão pre
ocupante quanto desgastante para todos nós.

O SR. PRESIDENTE (Lincoln Portela) - Conce
do a palavra ao nobre Deputado Edinho Bez.

O SR. EDINHO BEZ (PMDB - SC. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, no ano passado o Ministério dos Transpor
tes concedeu aos portadores de deficiência física,
mental, auditiva ou visual comprovadamente caren
tes o benefício do Passe Livre, ou seja, os deficientes
anteriormente elencados poderão viajar pelas empre
sas de transportes interestaduais de passageiros,
nos modais aquaviário, ferroviário e rodoviário, sem
precisar pagar por isso.

O Ministério dos Transportes, com sua Secretaria
de Transportes Terrestres, já distribuiu para diversas en
tidades mais de 126 mil kits para inscrição no progra
ma, dos quais já retornaram 71 mil requerimentos, sen
do que 35 mil já foram autuados e, desses, 8 mil já foram
analisados. A partir da análise desses 8 mil processos,
foram emitidas 5 mil Carteiras de Passe Livre e 2.300
processos foram colocados em diligências.

Para agilizar o atendimento será realizada uma
"força-tarefa", junto à Coordenação do Passe Livre,
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com a finalidade de zerar a demanda anunciada em
quatro meses.

Outro plano do Ministério dos Transportes é o
redimensionamento da equipe e da estrutura; além
disso, está procurando descentralizar a administra
ção do Passe Livre, via convênio com os Estados,
Municípios e entidades de assistência a deficientes,
no sentido de dar maior agilidade ao atendimento, uti
lizando, é claro, a informatização.

Sr. Presidente, nobres colegas, o Programa
Passe Livre hoje é uma realidade que está benefici
ando inúmeros brasileiros, graças à dedicação dos
funcionários da Secretaria de Transportes Terrestres,
em especial os da Divisão do Passe Livre, que estão
trabalhando muito para agilizar os processos, ajudan
do vários deficientes que não têm condições financei
ras de se locomover para outros Estados, na maioria
das vezes para tratamentos médicos.

Quero aproveitar para parabenizar os idealiza
dores do programa, especialmente o Secretário Luiz
Henrique Teixeira Baudes, estendendo os cumpri
mentos a toda a equipe de trabalho do Passe Livre,
pelo trabalho bem realizado.

Programas como esse, Sr. Presidente, mostram
que estamos no caminho certo, e enaltecê-los, como
estou fazendo agora, é dever de todos os brasileiros.

Era o que tinha a dizer.

O SR. DR. HELENO (PSDB - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, falar do INMETRO - Instituto Nacional de
Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial - é
falar de Duque de Caxias, no meu Estado do Rio de
Janeiro, também conhecido como a capital da metro
logia, em cujo território, mais precisamente em Xe
rém, no 4° Distrito, encontra-se instalado o maior par
que tecnológico da América Latina.

Neste momento, dois assuntos conduzem-me a
esta tribuna: o Encontro Internacional de Metrologia e
Qualidade, a ser realizado pelo INMETRO no período
de 9 a 12 de abril, no Estado do Rio de Janeiro, e a cri
ação do Projeto Petrópolis-tecnópolis, uma outra cria
ção do INMETRO, que tem na sua Presidência o dinâ
mico Dr. Armando Mariante.

Faremos, inicialmente, algumas considerações
sobre o encontro internacional. No período de 9 a 12
de abril, na Capital do Estado do Rio de Janeiro, have
rá o encontro de seleção de craques em Metrologia e
Qualidade. Serão ao todo 61 especialistas estrangei
ros de 18 países, que vão discutir, de forma integrada,
avanços e tendências nas áreas de Qualidade e Me
trologia.

Acontecerão cursos simultâneos, palestras, pai
néis, mesas redondas, onde serão abordados assun
tos tais como avaliação da conformidade, credencia
mento de laboratórios e organismos certificadores,
articulação internacional, metrologia legal e metrolo
gia científica industrial.

A Metrologia, ciência das medições, ocupa papel
de destaque nos países industrializados por sua impor
tância econômica, social e ambiental, sendo item obri
gatório na formulação das políticas industriais.° INMETRO, além de desempenhar suas fun
ções como Instituto Metrológico Brasileiro, responsá
vel pela padronização e disseminação das unidades
de medida, tem-se empenhado na pesquisa científica
e tecnológica nessa área, procurando promover o en
volvimento da comunidade científico-tecnológica bra
sileira em temas de Metrologia, bem como facilitar a
interação dessa comunidade com o setor industrial.

Pela avançada tecnologia de que dispõe o
INMETRO, temos certeza de que nesse encontro in
ternacional ele será o ponto alto, funcionando como
grande pólo emissor de tecnologia.

°outro assunto é o Projeto Petrópolis-tecnópo
lis. Essa idéia nasceu na própria comunidade estu
dantil da cidade de Petrópolis, que, aproveitando a
proximidade com o Centro Tecnológico de Xerém, su
geriu a abertura do campus, propiciando, conseqüen
temente, ramificações até Petrópolis desse assunto
empolgante, que é a metrologia e a avaliação da qua
lidade.°projeto, agrupando empresas, especialmente
de informática, em parques, pólos e condomínios,
abre perspectivas para o desenvolvimento econômi
co local, ancorado no crescimento tecnológico, pois
visa à instalação de um pólo de atividades tecnológi
cas - uma "tecnópolis" - na região de Petrópolis. Para
isso, já está sendo dado o primeiro passo, que é atrair
empresas locais para incentivo ao projeto.

Ficamos felizes com iniciativas como essa, que
mostra que, graças à direção democrática do Presi
dente Armando Mariante, o INMETRO é hoje um ór
gão governamental que está presente a todo instante
na vida do brasileiro, e tem-nos dado grandes alegri
as, com a sua eficiente atuação no campo da Metrolo
gia, da Normalização e da Qualidade Industrial.

Era o que eu tinha a dizer.
O SR. LUCIANO ZICA (PT - SP. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, que
ro, da tribuna, trazer reflexão sobre o que, sem dúvi
da, se constitui em mais um grande escândalo do Go
verno Fernando Henrique Cardoso, a Medida Provi
sória n° 14, que traz em seu eixo central duas ques-
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Muito obrigado.

O SR. NILSON MOURÃO (PT - AC. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, os sete anos de Governo Fernando Henri
que Cardoso deixaram um saldo negativo para a área
social. Segundo os números à disposição no SIAFI,
que é o sistema de controle de gastos do Governo Fe
deral, os recursos aplicados em saúde e saneamento,
educação e cultura, trabalho, assistência e previdên
cia social, que em 1995 representaram 61 ,8% das re
ceitas correntes, caíram para 53,9%, em 2001.

A educação foi o setor mais afetado, com uma
redução de 15,5% no período. O orçamento para essa
importante Pasta encolheu de R$ 14,1 bilhões para
R$ 11,9 bilhões de reais.

O orçamento das áreas de saúde e saneamento
ficou praticamente estagnado, com crescimento de
apenas 5% em sete anos, incluindo a CPMF, criada
para ampliar os recursos do setor. Em 1995, essa
área recebeu, em valores corrigidos, R$ 22,7 bilhões.
Em 1996, os recursos caíram para R$ 19,4 bilhões,
voltando a subir para R$ 22,3 bilhões no ano seguin
te, chegando a R$ 23,9 bilhões no ano passado.

Com a assistência e previdência social o gasto
ficou estagnado em 40% da receita corrente. Em
1995, foram destinados para o setor 40% da receita e,
em 2001, 39%.

Também em relação ao PIB o Governo reduziu o
percentual de gastos com a área social. Enquanto em
1995 os recursos para a saúde e saneamento corres
ponderam a 2,3% do PIB, em 2001 alcançaram ape
nas 2%. Já para a educação e cultura os recursos caí
ram de 1,4% para 1% do PIB, no mesmo período.

Os dados oficiais mostram ainda o aumento dos
gastos com o seguro-desemprego, indicando a reali
dade de fechamento de postos de trabalho em todos
os setores da economia brasileira. Em 1995, do total
de R$ 5,7 bilhões do Orçamento para a área do traba
lho, 46% foram utilizados com os desempregados. No
ano passado, o setor recebeu R$ 7,4 bilhões; dos
quais, 65% foram para o seguro-desemprego.

profundamente o interesse da ba-nos todos os provimentos, tudo o que encontra
pela casa, violenta nossa família e, na hora de sair,
porque vê uma criança pequena chorando, dá a ela
um pirulito.

A Medida Provisória n° 14 deveria, isto sim, ser
objeto de investigação numa CPI, que responsabiliza
ria aqueles que estão assinando esse contrato absur
do contra o povo brasileiro.

Faço apelo a esta Casa para que vote contra
esse crime.

tões que contrariam
Nação brasileira.

Quero aqui relatar a contratação de energia
emergencial. O Governo brasileiro, que já cobra, a tí
tulo de seguro-antiapagão, 4 reais e 90 centavos por
megawatt/hora consumido de energia, contratou o
aluguel de máquinas para gerar 2 mil, 153 megawatts
de energia por 6,7 bilhões de reais, com critérios de
reajustes que podem levar esse valor a até 8 bilhões
de reais.

Não bastasse isso, a companhia geradora de
eletricidade do Ceará, para gerar, a partir da próxima
semana, 141,7 megawatts de energia, investiu 157,4
milhões de reais. E alugou essas máquinas, que cus
taram 157 milhões, num contrato de 44 meses e meio,
pelo valor total de 1 bilhão e 39 milhões de reais - va
lor relativo somente ao aluguel das máquinas. Tra
ta-se de um absurdo inaceitável.

Na mesma proporção, a Termocabo, que cons
truiu um empreendimento no valor de 35 milhões de
dólares, o que equivale a 84 milhões de reais, alugou
essa máquina por 281 milhões, por um período de 40
meses de aluguel, sem que seja usada a energia.

Da mesma forma, outra empresa, a Cummins, in
vestiu 30 milhões de dólares - menos de 80 milhões de
reais - e alugou esse potencial por 439 milhões.

Esse é o seguro-antiapagão, que, de forma es
candalosa, o Governo empurra goela abaixo do con
sumidor, através da MP n° 14, que vamos apreciar
esta semana. Espero que a Casa dê um basta a esse
novo PROER, ao grande escândalo em que se consti
tui a contratação emergencial de energia.

Não bastasse isso, a medida provisória tem no
seu bojo a compensaçâo tarifária de 2,9% contra os
consumidores residenciais e rurais e de 7,9% contra
os consumidores industriais, a título de indenização
às empresas de energia pelo prejuízo virtual que tive
ram durante o período de racionamento. Acontece
que o site do BNDES divulga também o balanço des
sas empresas e sua situação financeira nos anos de
2001 e anteriores. O lucro das empresas de energia
no Brasil no ano de 2001, ou seja, durante o raciona
mento, foi em média 32% maior do que o do ano
2000, quando não havia necessidade de economia.
Esses 7,5 bilhões em empréstimo do BNDES são,
portanto, mais uma usurpação do dinheiro público, do
dinheiro do consumidor, que ainda terá de arcar com
o insuportável reajuste das tarifas de energia elétrica.

É verdade que o Relatortomou o cuidado de en
feitar essa medida com o PROINFA ou com as metas
de universalização. Costumo comparar o que o Rela
tor fez com o assaltante que entra na nossa casa, rou-
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Os dados disponíveis no SIAFI só mostram em
números, percentuais e estatísticas a dura realidade
que encontramos nas ruas, em nossas cidades e em
nossos Estados. o desemprego e a miséria de milha
res de famílias que perderam a dignidade e são víti
mas de um modelo econômico que garante cidadania
só para uns poucos. É a doutrina neoliberal, que tem
sua cartilha seguida à risca no Governo Fernando
Henrique. Para o mercado, essas pessoas não inte
ressam, pois não podem comprar; portanto, não pre
cisam de atenção das políticas públicas. Elas repre
sentam despesas para o Estado, e este já tem com
promissos com o pagamento da dívida externa e tan
tos outros e não pode arriscar "desequilibrar" as finan
ças públicas que garantem a riqueza de uns poucos.

Essa é a dialética desumana imposta nesses sete
anos e que está estrangulando a sociedade brasileira, le
vando milhões ao desespero, que desencadeia na vio
lência sem controle que estamos experimentando em
nossos dias. É preciso que o próximo Governo eleito
rompa com essa lógica perversa de desigualdade, im
plantando políticas sociais que tragam de volta para o
convívio da dignidade e da cidadania aqueles que por
anos foram esquecidos pelos sucessivos Governos, sob
o risco de ruptura do frágil tecido social e o caos.

Era o que tinha a dizer.

A SRA. VEDA CRUSIUS - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Lincoln Portela) - Tem
V. Exa. a palavra.

A SRA. VEDA CRUSIUS (PSDB - RS. Pela or
dem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na
quinta-feira próxima, no salão do Ministério da Justi
ça, a Sra. Solange Bentes Jurema tornará posse
como Secretária Nacional dos Direitos da Mulher.

A criação desse órgão é um anseio de quase
oito anos deste Governo e uma luta de décadas do
movimento feminino.

Está de parabéns o Governo Federal.

O SR. PRESIDENTE (Lincoln Portela) - Conce
do a palavra ao Sr. Deputado Waldir Pires.

O SR. WALDIR PIRES (PT - BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
os ventos da libertação vão crescendo e se alargando
na Bahia. Acabamos de ter notícia de uma decisão do
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que recom
põe sua natureza de órgão autônomo, independente

e seguidor das suas prerrogativas constitucionais: o
Desembargador Alexandre Sampaio acaba de conce
der liminar a um ilustre Vereador do meu partido, pro
fessor da Universidade da Bahia, jornalista e escritor
que, no cumprimento de seus deveres, tem denuncia
do desvios e malversação de recursos públicos e a
falta de cumprimento de regras constitucionais em di
versos órgãos estaduais e municipais.

Na última oportunidade, Sr. Presidente, o Verea
dor fez as acusações com base no que pôde consta
tar a partir de exames no Diário Oficial do Município
de Salvador.

O Prefeito da Capital, Antonio Imbassahy, estaria
autorizando uma grande parcela de despesas públicas
sem prévia licitação. Naturalmente, meu correligionário
fez essas denúncias no âmbito da fiscalização elemen
tar, como convém a seu cargo de Vereador.

Sr. Presidente, a Constituição Federal estabele
ce, em seu art. 29, inciso VIII, a inviolabilidade dos Ve
readores por suas opiniões, palavras e votos, segun
do o princípio firmado no caput do art. 53 da mesma
Carta em relação aos membros do Congresso Nacio
nal. E recentemente o Congresso Nacional aprovou a
Emenda Constitucional n° 35, ao mesmo tempo res
tringindo a imunidade parlamentar, que estava sendo
deformada e utilizada como instrumento de impunida
de, e assegurando a inviolabilidade de Deputados e
Senadores por quaisquer opiniões, palavras e votos
essa inviolabilidade não é privilégio, mas sim a garan
tia do exercício das funções constitucionais.

A inviolabilidade parlamentar nasceu com a de
mocracia. Seu primeiro aparecimento solene se deu
no fim do século XVII, durante a Revolução Inglesa,
com o "Bill of Rights", criado para preservar os mem
bro do Parlamento inglês.

O Poder Legislativo é sempre desarmado, e
como tal precisa ter alguma segurança no exercício
de suas atribuições, principalmente as de natureza
fiscalizatória. O Poder Judiciário pode condenar o ci
dadão e pode condenar o Parlamentar. O Executivo
dispõe de exército e de polícia; pode, portanto, pren
der e cometer abusos. O Legislativo não.

Pois bem. O Prefeito Imbassahy entra com um
processo, e o Juiz Edmundo Lúcio da Cruz recebe a
queixa-crime, desrespeitando a regra constitucional.
Felizmente, interposto habeas-corpus, o Desembar
gador Alexandre Sampaio concede liminar determi
nando que sejam trancados até a decisão final do Tri-
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bunal de Justiça a queixa-crime e o processo criminal,
para que se respeite a inviolabilidade do Vereador.

Sr. Presidente, trata-se de acusações claras,
inequívocas. a Vereador Emiliano José chegou a de
nunciar uma espécie de duto que se estabelece entre
o Tesouro do Estado, o Tesouro do Município e as em
presas de comunicação, principalmente as de televi
são, da família do Sr. Antonio Carlos Magalhães. No
exercício legítimo de suas competências, ele exerce a
função fiscalizatória.

a Tribunal de Justiça da Bahia volta a cumprir
seu dever, para tranqüilidade dos cidadãos baianos e
reafirmação do regime democrático na minha terra.

O SR. AIRTON DIPP (Bloco/PDT - RS. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, encontra-se tramitando nesta Casa o
Projeto de Lei n° 5.314, de 2001, que trata da revisão
do Plano de Cargos e Salários dos servidores do Ju
diciário Federal, alterando dispositivos da Lei n°
9.421, de 1996.

Esse projeto de lei foi elaborado a partir de lon
ga discussão, envolvendo as administrações dos tri
bunais federais e representantes dos servidores, que
buscaram constituir uma proposta que valorizasse as
carreiras de apoio da Justiça Federal.

A falta de valorização salarial dos servidores do Ju
diciário Federal tem gerado enorme evasão de quadros
qualificados, fato que indiscutivelmente prejudica a quali
dade desse serviço essencial prestado à população.

Ressaltamos que o Projeto de Lei nO 5.314, de
2001, merece destaque também pelo fato de corrigir
distorções salariais, premiando com melhores remu
nerações aqueles servidores efetivos do quadro de
pessoal do Judiciário em relação às funções e cargos
comissionados existentes, assim como restabelece
um plano de igualdade em relação aos vencimentos
dos demais Poderes.

Nesse sentido, re~ero a importância de esta Casa
garantir que o Projeto de Lei n° 5.314, de 2001, seja
aprovado neste mês de abril, para que possamos viabi
lizar a implantação do novo Plano de Cargos e Salários
do Judiciário Federal ainda no ano de 2002.

Muito obrigado.

O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, comparecemos à tribuna no dia de hoje para fa
zer algumas considerações. Inúmeras histórias da

Antigüidade ilustravam os conflitos existentes na soci
edade e na natureza humana. A Guerra de Tróia é
uma dessas histórias lembradas por gerações. a gi
gantesco cavalo de madeira oferecido pelos gregos,
simulando uma suposta paz, escondia as sementes
da destruição. Desde então, presente de grego pas
sou a ser sinônimo de algo que traz dor de cabeça,
danos e sofrimentos. Sua presença é bela e atraente,
mas esconde em seu ventre a discórdia, a guerra, a
verdadeira destruição.

Podemos chamar o projeto de lei que altera os
dispositivos do art. 618 da CLT de verdadeiro presen
te de grego. Na fachada, a promessa de geração de
empregos e queda da informalidade no mercado de
trabalho, através da suposta "negociação" acima da
lei. Na essência, a imposição, um atentado aos direi
tos básicos do trabalhador.

as números do Brasil assustam: 23 milhões de
pessoas passam fome; lamentavelmente, o salário
mínimo é de R$ 200,00; o desemprego atinge um uni
verso de 12 milhões, 760 mil trabalhadores; 54% dos
trabalhadores não têm direito a benefícios como déci
mo terceiro salário; 55% não têm férias remuneradas
e 81 % não têm plano de saúde. Se há esta realidade
com a lei, imaginem sem a presença dela.

A votação do projeto de lei, adiada para depois das
eleições, é uma vitória importante dos trabalhadores.
Graças à luta empreendida, eles receberão este ano di
reitos como férias e décimo terceiro salário, repouso se
manal, hora noturna, registro na carteira de trabalho, tra
balho noturno, participação nos lucros etc.

Durante a tramitação do projeto na Câmara dos
Deputados debatemos, discutimos, lutamos incansa
velmente e conseguimos, a partir do nosso gesto sim
bólico na tribuna, demonstrar que o Parlamento esta
ria rasgando a Constituição brasileira se aprovasse a
proposta do Executivo. A população abriu os olhos e
percebeu o presente de grego que estava recebendo.

a Governo recuou estrategicamente este ano,
pois a aprovação desse projeto poderia significar uma
grande derrota nas urnas dos partidos que apóiam a
flexibilização. Desta forma, a classe trabalhadora terá
mais tempo para estancar estes abusos.

É bom lembrar que a guerra ainda não terminou.
a presente de grego será novamente oferecido, pois em
2003 a matéria será votada nas Comissões. Não esta
mos simplesmente dizendo "não" às reformas da CLT.
Estamos dizendo "não" a estas reformas. Queremos



"Desde 1983 trafegamos pela Transa
mazônica, convivendo com a lama no inver
no, com a poeira no verão e também com
as pinguelas, que substituem as velhas pon
tes de madeira nas emergências. Essa era
a realidade da Transamazônica ao longo
dos últimos 20 anos, período em que foi lite
ralmente abandonado pelo governo federal

Daí nos emocionarmos quando consta
tamos que aquela rodovia já está totalmente
pavimentada no trecho entre o rio Araguaia e
Marabá. E entre Marabá e Altamira já estâo
pavimentadas as entradas e saídas das cida
des situadas nas suas margens. Na verdade,
entre Marabá e Altamira já estão pavimenta
dos mais de 100 quilômetros. A perigosa la
deira 'da Velha' e a 'Pé-na-Freio' não existem
mais e as velhas e apodrecidas pontes de
madeira estão sendo substituídas por pontes
ou tubos de concreto armado, o que demons
tra que a pavimentação da Transamazônica é
pra valer e definitiva".

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o asfalta
mento da BR-364, inaugurado pelo Presidente João
Figueiredo, nos idos de 1982, fez com que os morado
res e usuários da espinha dorsal de Rondônia se es
quecessem das dificuldades de utilizar uma estrada
sem asfaltamento, sem pontes, sem infraestrutura de
serviços.

Contudo, a precariedade da maioria das estra
das da região Centro-Oeste do País, notadamente as
de Mato Grosso, se transforma numa grave ameaça
para o escoamento da safra agrícola, no momento em
que se aproxima o período da colheita, e numa preo
cupação adicional para os agricultores.
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construir um "presente" que tenha em seu conteúdo as O Estado de Mato Grosso tem 1,7 mil quilôme-
aspirações da vida cidadã, com a qual sonhamos. tros de rodovias pavimentadas e 20 mil de estradas

Era este o nosso registro no dia de hoje. de terra. Com as fortes chuvas do começo do ano,
Obrigado, Sr. Presidente. surgiram os atoleiros e, agora, algumas estradas es-

O SR. NILTON CAPIXABA (PTB-RO. Pronuncia tão sendo urgentemente restauradas para permitir o

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- escoamento da safra do Estado, prevista pela Com-
panhia Nacional de Abastecimento - CONAB para

putados, não posso deixar de comentar as palavras
ser este ano de 12,5 milhões de toneladas.

de arrebatada alegria e reconhecimento ao Presiden-
te Fernando Henrique Cardoso, do ex-Deputado Fe- Na BR-364, no sul do Estado, que liga Rondonó-
deral Nicias Ribeiro, do Pará, hoje Prefeito de Altami- polis com o terminal de cargas da Ferronorte em Alto
ra, manifestadas no artigo de sua assinatura "A Nova Taquari, por onde é escoada grande parte da produ-
Transamazônica", publicado no jornal O Liberal de ção de grãos do Estado, os caminhoneiros estão an-
Belém, datado do último dia 10 de abril. dando pelo acostamento, uma vez que o leito da es-

Disse o Prefeito Nicias Ribeiro: trada foi tomado pelos buracos, num trecho de 165
quilômetros.

A mesma BR-364, no percurso que a interliga à
rodovia da produção - MT170 -, a Vilhena e daí até o
porto graneleiro de Porto Velho, num trecho de quase
oitocentos quilômetros, a situação não é diferente. É a
de um piso asfaltado com profundas crateras numa
seqüência interminável.

Logo na entrada do Estado de Rondônia, um bu
raco próximo à área urbana de Vilhena está preocu

pando os motoristas. O buraco é tão grande que pode
causar a interdição da rodovia. De acordo com o che
fe do posto local da Polícia Rodoviária Federal, patru
Iheiro Ouri José Maciel Pereira, caso aconteçam no
vas chuvas fortes, a BR-364 corre o risco de ser inter
ditada pelos patrulheiros, para evitar que ocorram aci
dentes.

O buraco gigante fica na altura do Km 17 da
BR-364, no lado esquerdo da rodovia, no sentido Vilhe
na - Porto Velho, e está crescendo a cada chuva. O res
ponsável pelo escritório de fiscalização do extinto De
partamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER
em Vilhena, Valdir Primão, disse que o problema foi re
passado para o Ministério dos Transportes, em Brasília,
para que sejam liberadas as verbas necessárias para
as obras de reparos às margens da pista.

Segundo Valdir Primão, o buraco ainda não foi
fechado devido ao cancelamento dos contratos de
conservação da rodovia, o que aconteceu com a ex
tinção do DNER: "A maior preocupação é se houver a
necessidade de interromper o tráfego, o que deixaria
dois Estados praticamente isolados".

Ao longo da BR-364 diversos trechos podem ser
assinalados como de difícil tráfego. Na localidade de
Marcos Rondon, distante uns cinqüenta quilômetros
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de Vilhena, existe uma seqüência de buracos que difi
culta a circulação das carretas. O mesmo ocorre pró
ximo a Cacoal, entre os Kms 275 e 290. No trajeto do
Km 244 ao 469, até depois de Jaru, o trecho está sem
contrato de conservação desde fins de julho. Nenhum
recurso para a recuperação da rodovia foi repassado.

Do Km 525 ao 540, as obras de restauração da es
trada estão sem recursos. A situação da BR-364 agra
vou-se a partir de 1997, quando em abril foi iniciada a
operação do porto graneleiro de Porto Velho, que se liga
ao porto graneleiro de Itacoatiara, no Rio Amazonas. A
partir de 1997, o transporte da produção de soja do Cha
padão dos Parecis aumentou rapidamente.

Em 1997, foram transportadas as primeiras car
gas que alcançaram 350 mil toneladas; em 1998, a
produção subiu para umas 500 mil toneladas de soja.
Em 1999, atingiu 700 mil toneladas e, em 2000, che
gou a 1 milhão e 100 mil toneladas. São até 160 carre
tas por dia, num percurso de ida e volta, ao longo da
BR-364. Imagine-se o desgaste do piso da estrada,
com o enorme peso e a freqüência de viagens. Cada
carreta transporta até 28 toneladas de soja.

O piso asfáltico da BR-364 não previa, inicial
mente, o transporte de tão pesadas cargas. A colheita
da soja do Chapadão dos Parecis, em Mato Grosso,
iniciase em fevereiro e vai até agosto ou setembro.
Quando foi inaugurada, em 1982, pelo Presidente
João Figueiredo, a BR-364 não tinha a previsão de
circulação de cargas num crescimento tão rápido,
tampouco se poderia antever o Programa Brasil em
Ação, em 1996, com sua Agenda de Eixos Nacionais
de Integração e Desenvolvimento.

Da má qualidade da rodovia Cuiabá - Porto Ve
lho resulta uma permanente queixa dos moradores
dos Municípios de Rondônia situados à margem da
BR-364 entre Vilhena e Porto Velho. Temos absoluta
convicção de que Rondônia não será apenas passa
gem para a produção da soja, do milho e do algodão
do Estado de Mato Grosso. Os agricultores de Rondô
nia logo estarão produzindo - aliás, já estão produzin
do. De uma produção histórica de aproximadamente
20 mil toneladas, Rondônia logrou produzir quase 100
mil toneladas de soja.

Anote-se que até agora Rondônia ainda não en
trou firme na produção de soja. Somente nos últimos
dois anos os produtores voltaram a ficar estimulados,
com o estabelecimento do escoadouro multimodal
BR-364 - Rio Madeira - Rio Amazonas, com os traba
lhos de pesquisa da EMBRAPA nucleados em Vilhe
na e com o fomento que está sendo feito pelo Grupo
Maggi, hoje o maior produtor de soja do País.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a pes
quisa da EMBRAPAlCPAF-RO continua tendo base
em Vilhena, com um núcleo de pesquisadores que
têm a responsabilidade de ser referência para a pro
dução de grãos na Amazônia. Continua a seleção de
materiais mais adaptados para as condições de Ron
dônia e vizinhanças. Recentemente foram lançados
os cultivares Pirarara, Aurora e Seleta, com produtivi
dade acima dos 3.600 quilos por hectare, ou seja,
sessenta sacas de soja.

Hoje, a EMBRAPAlCPAF-RO está trabalhando as
sociada à Fundação CentroOeste, o que permite maior
agilidade na utilização de recursos e confere maior flexi
bilidade aos trabalhos de pesquisa da unidade.

A produção de soja em Rondônia, na safra
2000/2001, foi de 68.688 toneladas, em uma área
plantada de 21.871 hectares. No período 2001/2002,
a área plantada subiu para 30.594 hectares, e a pro
dução chegou a 96.444 toneladas. A produção está
praticamente limitada ao Município de Vilhena (25 mil
hectares de área e 80 mil toneladas de produção) e
um pouco no Município de Cerejeiras (3,4 hectares e
10 mil toneladas).

O Estado de Rondônia tem uma área de cerrado
de aproximadamente 1 milhão de hectares, aptos para
o cultivo da soja. Daí poderia resultar uma produção de
cerca de 3 milhões de toneladas de grãos de soja. A
área de cerrado se dispõe ao longo da BR-364 desde
Vilhena até as proximidades de Cacoal, com desborda
mentos para um lado e outro da rodovia.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, estarei
nos próximos dias envidando todos os esforços junto
ao Exmo. Sr. Ministro dos Transportes, João Henrique
de Almeida Sousa, e ao Departamento Nacional de
Infra-estrutura de Transportes - DENIT, que substitu
iu o extinto DNER, para que sejam contornadas as di
ficuldades burocráticas que resultaram das modifica
ções de estrutura operacional do Ministério dos
Transportes e para que possam vir a ser aplicados os
recursos orçamentários, dentro do período seco, fa
vorável aos trabalhos de recuperação da BR-364.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, finalizo o
meu discurso citando parte de estudo da pesquisado
ra Bertha K. Becker, publicado em "Síntese da Ocupa
ção da Amazônia", contido na publicação do Ministé
rio do Meio Ambiente "Causas e Dinâmica do Desma
tamento na Amazônia", de 2001 :

"A Amazônia não é mais a mesma dos
anos sessenta. Dentre as transformações
que nela ocorreram, destacam-se algumas.



Mais uma vez tentarão enganar o Brasil, mas
certamente o povo está acompanhando a situação.

A disputa deve ser feita com base na realidade,
e não na mentira e na falsidade.

Aproveito o oportuno momento para destacar que
em minha atuação nesta Casa destinei mais de R$ 1
milhão para o Município de Rio Brilhante em recursos
que aloquei nos Orçamentos da União dos anos de
1998, 1999,2000 e 2001, destinados a atender a diver
sas áreas sociais, dentre elas saneamento, infra-estru
tura urbana e hídrica, habitação, além da saúde, que já

O SR. MARÇAL FILHO (PMDB - MS. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, venho à tribuna registrar minha presença
na solenidade de posse da Diretoria da Cooperativa
União do Assentamento Fortuna/COUAF de Rio Bri
lhante, em Mato Grosso do Sul, e felicitar especial
mente o Presidente da Cooperativa, Sr. Luiz Carlos
Morais, e o Secretário de Agricultura do Município,
Natal José Marchioro.

Afirma o Governo que o Brasil começa a apre
sentar superávit na balança comercial, e que está in
vestindo, enfim, nas áreas sociais. Mas isso não pas
sa de uma grande mentira. Nas ruas, percebemos a
enorme diferença entre o que é mostrado pelos meios
de comunicação e a situação em que efetivamente
vive o povo brasileiro: desemprego crescente, vergo
nhoso arrocho do salário dos servidores públicos, um
salário mínimo que não dá sequer para o pagamento
do aluguel, falta de investimento em saúde e em edu
cação etc.

O ex-Ministro José Serra, quando deixou o Mi
nistério da Saúde durante epidemia de dengue no
País para ser candidato à Presidência da República,
esqueceu a sociedade e os problemas de saúde pú
blica.
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A conectividade, permitindo à região mica do País está sendo resolvida de forma satisfa-
comunicar-se com o resto do país, com o tória porque a nossa moeda, o real, está valorizan-
exterior e com ela mesma. É uma das mais do-se frente ao dólar. E o Governo ainda passa para
importantes mudanças estruturais. a sociedade brasileira, de maneira descarada, a

A estrutura da economia, que se trans- mentira de que o problema da energia no Brasil está
formou com a industrialização. A região ocu-
pa hoje o segundo lugar no país na explora- sendo resolvido satisfatoriamente e a crise energé-
ção mineral e o terceiro lugar na produção tica foi bem administrada. No entanto, tramita no
de bens de consumo duráveis. Congresso Nacional uma medida provisória que re-

A urbanização alterou a estrutura do presenta a maior canalhice que já se viu em termos
povoamento de tal modo que a Amazônia desse instrumento, e que constitui uma violência
constitui hoje uma floresta urbanizada, com contra o cidadão brasileiro e o País.
61% dos seus 20 milhões de habitantes vi
vendo em núcleos urbanos, que têm impor
tante papel na dinâmica regional.

A mudança na estrutura da sociedade
regional, com diversificação social, consci
entização e aprendizado político, fruto da
conectividade, da mobilidade populacional e
da urbanização, é provavelmente a mais im
portante mudança ocorrida, expressa na or
ganização da sociedade civil e no despertar
da região para as conquistas da cidadania".

Muito obrigado.
O SR. FIORAVANTE (PT - RS. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
faltam aproximadamente seis meses para as elei
ções presidenciais. A população brasileira vai depa
rar com o processo eleitoral mais importante da his
tória do Brasil, e poderá escolher entre o projeto im
plantado pelo Presidente Fernando Henrique Car
doso e seus aliados, bastante conhecido pela soci
edade, e um projeto político diferente, que dará
novo rumo ao País.

A história das eleições repete-se no Brasil. Du
rante o último pleito, em que se elegeu o Presidente

Fernando Henrique Cardoso, escondeu-se do povo
brasileiro a real situação econômica do País. Assim
que terminaram as eleições ocorreu uma violenta
desvalorização da moeda. Durante o processo eleito
ral, com o apoio da mídia, empurrou-se uma série de
inverdades para a população, que não foi esclarecida
sobre a realidade da política nacional.

O quadro apresentado pela grande mídia, re
petindo a mesma ousadia e as mesmas articula
ções das eleições anteriores no País, é extrema
mente positivo para o Governo, e totalmente distan
ciado da realidade do País e do dia-a-dia da popula
ção brasileira. Aproximando-se as eleições, veicu
la-se para a sociedade a idéia de que a crise econô-
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tem convênio assinado pelo Preferto e está em via de cas como nos países do Oriente, esse homem está
ser liberado pelo Fundo Nacional de Saúde. protegido pelo sistema judicial brasileiro e pelos advo-

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, há gados que lhe buscam dar direito a habeas-corpus,
ainda recursos alocados no Orçamento Geral da a sursis, para responder ao processo a que será sub-
União de 2002, destinados à construção de uma metido em liberdade.
creche, que deve atender a uma reivindicação anti- Sr. Presidente, o crápula do ano é o Dr. Eugênio
ga dos moradores de Rio Brilhante. As lideranças Chipkevitch, preso em São Paulo na quinta-feira pas-
do Município, em especial o Prefeito Paulo Ezio sada, depois que a polícia pôs os olhos em provas ir-
Cuel, juntamente com o Governo Federal, o qual te- refutáveis de que abusava sexualmente de seus jo-
nho a honra de representar em Mato Grosso do Sul, vens pacientes, alguns com apenas 8 anos de idade,
revelaram-se uma forte e construtiva aliança, que em clínica de reputação impecável e elogiada pelos
tende a possibilitar muitas novas conquistas para colegas da USP.

todos os rio-brilhantenses. Nesta semana duas mães no meu Estado disse-
Mediante essa aliança, quero conclamar ainda ram-me o seguinte: "Deputado, se houvesse no Brasil

os órgãos ligados à agricultura para que unam forças pena de morte, este seria um caso em que deveria
no sentido de melhorar as condições dos agricultores ser aplicada". Outra mãe disse-me: "Deputado, se
do Estado de Mato Grosso do Sul, em especial de Rio meu filho fosse paciente desse médico, eu o mataria
Brilhante, que tiveram esta louvável iniciativa em maio com as minhas próprias mãos".
do ano passado, a qual pude apoiar, assessorando ju- Será que a Comissão de Direitos Humanos da
ridicamente, e agora, com sua criação, poderão plei- Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, a
tear apoio e recursos junto ao Governo Federal e ór- CNBB, a CUT, a CGT, os partidos políticos do Brasil
gãos competentes. não percebem a degradação que chega à ciência, na

Muito obrigado. qual a competência profissional é usada para violar a

O SR. PAULO DELGADO (PT - MG. Sem re- inocência de crianças?
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- As leis e os costumes, quando concedem aos
putados, o Ministério da Justiça, o Congresso Na- médicos e aos cientistas o direito de observar com in-
cional, a CNBB, a CUT, as instituições da socieda- timidade a vida humana, aumentam a pena para
de civil e as igrejas em geral deveriam criar o troféu aqueles que violam essa prerrogativa.
"Crápula do Ano". O comportamento negativo pre- Sr. Presidente, apelo a todos os partidos desta
cisa ser evidenciado de maneira absoluta e insofis- Casa, a todos os Líderes, às Comissões da área de
mável. saúde, de direitos humanos, à Comissão de Constitui-

O crápula do ano no Brasil não está entre nós. ção e Justiça e de Redação para que elaboremos ur-
Não se trata de Deputado Federal, Senador da Re- gentemente legislação considerando crime hediondo
pública, Ministro de Estado, juiz que vende suas a violação da inocência de qualquer pessoa que pro-
sentenças, policial corrupto, empresário desonesto cure um profissional e seja por ele mutilada na sua in-
ou bandido desses que prosperam nas cidades mé- tegridade e na sua honra, ainda mais quando são
dias ou nas metrópoles dos grandes centros urba- usados dispositivos e avanços da ciência para produ-
nos, como Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro zir essa mutilação.
e Minas Gerais. Este é o mais grave de todos os casos que te-

O crápula do ano tem nome, sobrenome e ende- nho ouvido até agora de desrespeito à legislação
reço conhecido, é consagrado pela ciência brasileira, brasileira. Isto é um desrespeito ao contrato social
formou-se na USp, é estrangeiro que veio para o Bra- civilizado. Este homem é um monstro e precisa ser
sil há mais de trinta anos e viola a inocência das crian- detido.
ças. O crápula do ano é um pediatra paulista, para Sr. Presidente, peço que incorpore ao meu pro-
quem pais e mães entregaram seus filhos e, na ino- nunciamento matéria na qual essas denúncias são
cência e na crença do saber da ciência e da Medicina, configuradas.

tiveram suas intimidades violadas. E por nosso País MA TÉRIA A QUE SE REFERE O
não ter pena de morte, mutilações ou violências físi- ORADOR
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Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB - RO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, a sociedade brasileira torna-se cada

O que lamentamos profundamente são situa
ções como a má aplicação do dinheiro dos royalties
em projetos que não buscam estabelecer a geração e
distribuição de renda, a atração de empreendimentos
industriais, a abertura de novos postos de trabalhos,
gastando-se esses recursos públicos originários da
exploração de petróleo em obras que são inaugura
das em um dia e refeitas um mês após, com a qualida
de proporcional ao caráter dos administradores por
elas responsáveis.

É preciso falar corajosamente, sem medo de pa
recermos repetitivos ou implicantes, que aos Municí
pios produtores de petróleo, tanto do Estado do Rio
quanto de outras Unidades da Federação, restavam,
por parte da PETROBRAS, durante vários anos, par
cos ressarcimentos, na figura de royalties, em valo
res insignificantes, antes da elevação proporcionada
pela flexibilização.

Encerro este pronunciamento, Sr. Presidente,
reafirmando minha obrigação para com Campos e
todo o norte fluminense na defesa, nesta Casa de leis
e junto ao Governo Federal, de seus interesses na
área da atividade petrolífera, colocando-me ao lado
dos Municípios para as intervenções que se fizerem
necessárias junto às autarquias federais correlatas
ao assunto.
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O SR. PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ. Pronuncia o minenses posicionados na órbita da operação da
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- PETROBRAS na Bacia de Campos.
putados, o interior do Estado do Rio de Janeiro é res- É em função dessas indenizações, corrigidas
ponsável pela produção de mais de 80% de todo o pe- pelo mesmo projeto que propôs a quebra do monopó-
tróleo e gás natural do País, pela operação das plata- lio e que implantou a Agência Nacional de Petróleo,
formas da PETROBRAS na bacia sedimentar de que Prefeituras como a de Macaé e Quissamã podem
Campos. contar com verbas que têm contribuído para mudar o

O petróleo que é produzido na Bacia de Cam - perfil de suas cidades, com projetos com excelência
pos promove o desenvolvimento econômico e social reconhecida pelo Governo Federal e mesmo por or-
não só dos Municípios da região da Bacia de Cam- ganismos internacionais, como a Organização das
pos, mas também do Estado do Rio como um todo e, Nações Unidades - ONU.
principalmente, atua como alavanca de incremento Como Deputado, várias são as matérias que
da atividade industrial e de serviços em todo País. nos levam ao desgaste político pelo voto em propos-

Como Parlamentar eleito pelo norte, noroeste e tas de natureza polêmica, em posição que mantemos
centro-norte do Estado do Rio, minha principal base não só pelo compromisso com o meu partido e com a
de atuação nestes dois mandatos, presencio, com a base de sustentação governista, mas principalmente,
proximidade que minha rotina junto a esses Municípi- como no caso dos royalties, pela compreensão que
os me permite, o impacto que a atividade petrolífera temos de que tais matérias tratam de reformas, que,
exerce. Seja pela presença de empresas ligadas à ati- se efetivadas, trarão melhorias à população brasilei-
vidade offshore de exploração, como em Macaé, ra.
seja pelo recebimento dos chamados royalties, no
caso de cidades como Campos dos Goytacazes,
Cabo Frio, Rio das Ostras, Quissamã, entre outras
contempladas com os repasses mensais destas inde
nizações.

É graças a esses recursos dos royalties, capta
dos livremente para investimentos, que o norte flumi
nense tem alcançado condições ímpares de execu
ção de projetos na área de infra-estrutura e sanea
mento, devendo-se este novo status fundamental
mente à determinação do Governo Federal, que pro
pôs a esta egrégia Casa de leis novas regras e valo
res para pagamento de indenizações aos Municípios
no contexto geral do projeto de flexibilização do mo
nopólio estatal de petróleo.

Proposta esta de flexibilização que muita polê
mica trouxe sobre o fim da PETROBRAS e o prejuízo
aos Municípios produtores, quando o que hoje verifi
camos é justamente o contrário: maior solidez da es
tatal e maior repasse de royalties às Prefeituras que
têm direito às indenizações. Quando me posicionei fa
voravelmente ao projeto da quebra do monopólio da
PETROBRAS, muitos se omitiram, inclusive alguns
políticos de Municípios hoje beneficiados pela flexibi
lização.

Como representante eleito pelo norte, noroeste
e centro-norte fluminense, fui, então, o único Parla
mentar da região a votar favoravelmente à quebra do
monopólio estatal, em posição que, bem sabia por di
ferentes dados técnicos a mim apresentados, geraria
benefícios imediatos para cerca de 48 Municípios flu-
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vez mais consciente de que os destinos do País estão
iniludivelmente ligados à educação do povo.

Neste mundo globalizado tornou-se óbvio que
um maior grau de escolarização é essencial para dis
putar as melhores posições do mercado de trabalho.
Até para ter possibilidade de ingresso no mercado,
mesmo nas colocações mais simples, não se pode
prescindir de, no mínimo, uma escolarização equiva
lente a quatro anos.

O aspecto abordado, embora relevante, não é o
mais importante. O que vale ressaltar é que a educa
ção é um imperativo para o exercício pleno da cidada
nia e, portanto, um direito do cidadão - direito este re
conhecido pela Constituição Federal.

Cabe ressaltar a posição estratégica que ocupa
o ensino fundamental, único obrigatório e imediata
mente exigível por via judicial.

O Brasil alcançou avanços significativos no que
se refere à universalização do acesso, mas ainda en
frenta uma série de problemas no que se refere à qua
lidade e à manutenção do aluno no sistema.

É sabido que a distorção idade/série, além de
provocar custos adicionais, é um fator que acarreta a
evasão escolar. Daí a necessidade de combater a dis
torção idade/série em todas as frentes.

Acreditamos que uma importante medida nesta
direção seja a possibilidade de o aluno ingressar no
ensino fundamental já aos 6 anos de idade.

Na realidade, a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação - LDB já prevê esta possibilidade como
uma faculdade dos Municípios.

Este dispositivo constituiu a seu tempo um im
portante avanço. É preciso, contudo, avançar mais.
Satisfeitas certas condições, tais como a plena obser
vância de condições ideais de oferta para a faixa de 7
a 14 anos, com o atingimento de uma taxa líquida de
escolarização de, pelo menos, 95%, e a não-redução
do investimento médio por aluno no ensino funda
mentai público, é não só possível como desejável a in
corporação das crianças de 6 anos a este nível.

Esta medida pode, como ressalta o nobre autor,
tanto levar à antecipação do término do ensino funda
mentai para 13 anos, como ser preparatória para a
ampliação do ensino obrigatório para 9 anos, que,
aliás, é o padrão na maioria dos países inclusive da
América Latina, como ressalta o diagnóstico anexo
ao Plano Nacional de Educação - PNE, aprovado
pela Lei nO 10.172/01.

Por todos estes motivos, apoiamos o Projeto de
Lei n° 236, de 2001 , do Senado, que, de maneira sim
ples e objetiva, incorpora estes avanços.

Sr. Presidente, peço a VExa. que dê ampla di
vulgação de meu pronunciamento no Programa A
Voz do Brasil.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PAULO MAGALHÃES (PFL - BA. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, a artificialidade do debate político
nas últimas semanas, imposta pela pressão do Go
verno para votar os destaques, em segundo turno, da
prorrogação da CPMF, depois que o Palácio do Pla
nalto foi abalado pela decisão do PFL de romper a ali
ança que sustentou durante oito anos para garantir
dois mandatos consecutivos ao Presidente Fernando
Henrique Cardoso, deixou de fora do Parlamento
questão que considero da maior relevância, até por
que revolta, angustia e preocupa milhões de brasilei
ros, além de influir no ritmo de desenvolvimento do
País.

Trata-se da política, ou da ausência de política,
para os preços e o mercado dos combustíveis. Esse é
um assunto que não interessa apenas aos proprietá
rios de carros particulares que, diariamente, nos pos
tos de gasolina, na hora de abastecer seus veículos,
revelam inconformidade com a incompetência, a
omissão, a vacilação, a incoerência e - por que não
dizer? - a falta de autoridade do Governo para admi
nistrar mercado estratégico para a vida do País.

O quadro caótico do mercado de combustíveis
no Brasil - pretensamente liberado, sem tabelamento
ou intervenção do Estado, mas controlado por gran
des empresas e cartéis de postos de gasolina - com
prova a que nível chegou a deterioração do Governo
Federal e até mesmo a autoridade do Sr. Presidente
da República.

As conseqüências dessa deterioração atingem
diretamente, além dos consumidores privados, todas
as atividades produtivas: elevam-se os custos da
agropecuária; a atividade industrial, que não pode
prescindir dos combustíveis, é afetada; os setores de
serviços ficam comprometidos - especialmente os de
transporte de carga, de passageiros e o de turismo 
e os preços dos alimentos e o custo de vida sobem.
Porém, o maior e mais impressionante dos efeitos ne
fastos desse descalabro que se instalou no mercado
de combustíveis no Brasil, sem dúvida, é o descrédito
que se abate sobre as autoridades do País.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nos pri
meiros dias de janeiro, os brasileiros receberam com
enorme satisfação, embora muitos setores apontas
sem que se tratava de gesto meramente político para
elevar os índices de popularidade, a notícia de que o
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Sr. Presidente da República havia determinado a ado- ordenou um esforço junto aos Governos Estaduais
ção de quatro medidas para forçar a redução em 20% para reduzir o ICMS cobrado pelos Estados.
nos preços dos combustíveis. Foram as seguintes as O esforço foi feito. Os Estados reduziram suas
medidas: maior pressão da distribuidora do Governo, receitas. Em seguida, com muita pressão, fiscaliza-
a BR Distribuidora, para que os postos de sua bandei- ção dos órgãos estaduais e municipais, ação da área
ra reduzissem os preços; acordo com os Governos de segurança e da Justiça contra o cartel de postos,
Estaduais para redução do ICMS sobre a gasolina; in- que elevam e unificam o preço livremente, finalmente
tensificação no combate ao cartel dos postos de com- o preço da gasolina, que andava em torno de R$ 1,60
bustível e apoio dos consumidores com pesquisas de o litro, caiu para algo em torno de R$ 1,40.
preços e denúncias. Já no final do ano passado, o Go- Mas todo esse esforço, em menos de um mês,
vemo decidiu reduzir em 25% o preço da gasolina nas foi por água abaixo. Com anúncios rápidos e tímidos,
refinarias e havia estimado redução também de 20% sem que se registrasse qualquer indignação dos mei-
nos preços finais para os consumidores. Mas fracas- os de comunicação, o Governo Federal autorizou no-
sou, segundo as próprias autoridades do setor, por- vos aumentos nos preços dos combustíveis sob o
que os donos de postos aproveitaram para reduzir as pretexto da elevação do barril do petróleo no mercado
margens de lucro. Entretanto, não foi isso o que disse- internacional. O preço da gasolina vo~ou ao patamar
ram os donos de postos de combustíveis. Na verdade, de até R$ 1,75. Além de todas as conseqüências so-
segundo eles, quando chegou às bombas, a redução bre o custo de vida e sobre o Custo Brasil, esse novo
de preço da gasolina foi apenas de 11,96%. Tripudia- aumento teve outro efeito devastador: anulou os es-
ram sobre a incompetência do Governo, que imagi- forços dos Governos Estaduais e, especialmente, as
nou que a redução de 20% nas refinarias cairia, por investidas que alguns empreendiam contra os cartéis
gravidade, nas bombas dos postos, sem levar em de postos de gasolina, que ditam regras e unificam
conta os impostos pagos pelos revendedores e a preços de mercados.
margem de lucro das distribuidoras. No final, a gasoli- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, enquanto
na caiu em média 11 % e o óleo apenas 2% na maioria o Presidente Fernando Henrique desfila pelos conti-
das Capitais brasileiras. nentes, é recebido por Chefes de Estado, faz discursos

Assim como se revelou incapaz, no final de teóricos e bem-intencionados sobre o desenvolvimen-
2001, de reduzir os preços, mais uma vez o Governo to das nações, faz críticas ao FMI, que geram manche-
Federal fracassou na sua investida, promovida e tes para os jornais, aqui, a realidade dura e concreta se
anunciada com pompa pelo Sr. Presidente Fernando expressa: o Governo brasileiro está desmoralizado,
Henrique Cardoso no início de 2002. Quando ainda perante os consumidores, pelos controladores e pelas
se articulavam as ações entre o Governo Federal e os regras do mercado dos combustíveis. Não temos mais
Governos Estaduais para reduzir o ICMS cobrado nos esperanças de que este Governo, até o final de de-
Estados, eis que surge no site da PETROBRAS o zembro de 2002, conquiste alguma vrtória ou vanta-
anúncio de um novo aumento nos combustíveis. O Sr. gem, neste segmento, para o povo brasileiro. Simples-
Presidente da República reage indignado, manda o mente, abatido, ele agoniza até a morte.
Presidente da empresa, Francisco Gros, desmentir a Muito obrigado.

informação. O fato sai da mídia. Não se havia passado O SR. CARLOS MOSCONI (PSDB _ MG. Sem
sequer uma semana, e o aumento é confirmado como revisão do orador.) _ Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
política rotineira da estatal para ajustar-se ao câmbio. putados, enquanto se comemora o Dia Mundial da

Para que a credibilidade do Sr. Presidente Fer- Saúde - a celebração deu-se no domingo, mas se es-
nando Henrique Cardoso não fosse abalada, o diri- tende por toda a semana -, no Brasil os responsáveis
gente máximo da estatal saiu com esta: o aumento pela tragédia de Caruaru foram inocentados.
era uma rotina, mas ele se esqueceu de avisar ao Naquela cidade, morreram setenta pessoas que
Chefe da Nação, que acabou sabendo da nova majo- se submetiam a hemodiálise; no entanto, a Justiça
ração dos preços dos combustíveis pelos órgãos de chegou à conclusão de que não houve culpado. Se-
comunicação. Assim vai-se administrando um país tenta pessoas que faziam hemodiálise morreram, por
com as dimensões do Brasil. usarem em seu tratamento água altamente contami-

Depois de um fracasso e de o Presidente da Re- nada, como pudemos comprovar! A Justiça chegou
pública ser o último a saber do novo aumento autori- hoje à conclusão de que não houve nenhum culpado.
zado pela PETROBRAS, o Ministério da Fazenda co- A culpada deve ter sido a água.
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Enquanto isso, na minha cidade, Poços de Cal
das, foram punidos, de forma absolutamente injusta e
injustificada, quatro profissionais, sendo três ligados
à área de transplante de rim.

Esses profissionais foram indiciados pela Polí
cia Federal depois de terem feito mais de duzentos
transplantes de rins pelo SUS de forma exemplar.

Eles serão julgados, e esperamos que a justiça
seja feita. Mas o Ministério da Saúde, sem esperar o
resultado do julgamento, já os puniu, descredencian
do-os e excluindo-os do Serviço Nacional de Trans
plante, bem como da Santa Casa daquela cidade.

Sr. Presidente, essas breves palavras mostram
como comemoramos o Dia Mundial da Saúde no Brasil.

O SR. LAIRE ROSADO (PMDB - RN. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, um círculo envolvendo dois pinheiros. Estes
representando a união e a reprodução, aquele aludin
do à vida que se renova, num processo interminável,
sem começo ou fim. Eis aí o símbolo do cooperativis
mo e a melhor expressão de sua linha de conduta: coe
são, energia, perseverança e permanência. Muitos
brasileiros, talvez, já o conheçam de vista, sem ter-se
dado conta, porém, em toda a extensão, da luta, da for
ça, do entusiasmo e da importância do sistema, quer
econômica, quer social, para o País; outros sequer lhe
imaginam a existência. Nunca é demais, portanto, falar
um pouco do cooperativismo, a fim de que se possa
entender melhor o trabalho si lente desses anônimos
que ajudam a construir a riqueza nacional e que se de
frontam com as piores dificuldades, em nome de um
ideal, de uma vocação, de um projeto de vida ou, quan
to mais não seja, da própria subsistência.

Inicio minhas palavras com esses breves comen
tários, para que esta Casa tome conhecimento de um
importante evento cooperativista, que se realizará nos
próximos dias 25 e 26, na cidade de Natal, Capital d>
meu Estad>. Trata-se Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, do 3° Encontro Nacional das Frentes Parlamen
tares do Cooperativismo, hoje presididas nacionalmen
te pelo nobre Deputado Silas brasileiro.

A FRENCOOP, nobres pares, é uma entidade
civil, sem fins lucrativos, de natureza política não ide
ológica, suprapartidária, que tem por objetivo traba
lhar, solidária e coordenadamente, para fomentar e
promover o cooperativismo, divulgando e defendendo
a doutrina e filosofia cooperativista, estimulando a
prática do cooperativismo em todos os seus segmen
tos, em todos os níveis sociais. Hoje, a Frente Parla
mentar do Cooperativismo, em âmbito federal, é com
posta por Deputados Federais e Senadores; em âm
bito estadual, por Deputados Estaduais; e na órbita

municipal, por Vereadores, que se afinam e defendem
o movimento cooperativista. E aqui, Sras. e Srs. De
putados, quero lhes falar, orgulhosamente, que, em
terras potiguares, a Frente Parlamentar Cooperativis
ta tem em sua direção a nobre Sra. Deputada, Sandra
Rosado, minha esposa, que, apesar de estar em seu
primeiro mandato parlamentar, já se destaca à frente
da luta por um cooperativismo forte e atuante.

Nesse sentido, caros Parlamentares, como mem
bro da Frente Parlamentar do Cooperativismo 
FRENCOOP e representante da bancada federal d>
Rio Grande do Norte, tenho a honra de convidá-los para
fazerem-se presentes a este evento tão importante para
o desenvolvimento do cooperativismo nacional.

Era o que tinha a dizer.

O SR. MAX ROSENMANN (PMDB - PRo Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, temos recebido inúmeras reclama
ções de agricultores em relação à falta de critério e a
problemas no que concerne à cobrança da Contribui
ção Sindical Rural.

Após a entrada em vigor da Constituição de
1988 e das regulamentações legais posteriores, os
proprietários rurais brasileiros ficaram obrigados ao
recolhimento da Contribuição Sindical, cujos valores
são devidos a sindicatos, na esfera municipal; a fede
rações, na esfera estadual; e a confederações, no âm
bito federal.

De acordo com essas regras, todos os proprie
tários rurais deveriam ser cobrados, indiscriminada
mente, sem que houvesse privilégios.

O problema é que, segundo denúncias que che
garam até nosso gabinete, as entidades estariam co
brando judicialmente e extrajudicialmente apenas de
alguns proprietários, discriminando os que lutam para
uma melhoria do atendimento e também os que se
manifestam contrariamente aos métodos utilizados
para a cobrança.

Ainda segundo essas denúncias, dirigentes,
membros e políticos ligados a essas entidades estari
am livres da referida cobrança.

Enquanto isso, o produtor que tem questionado
a relação custo/benefício da Contribuição é persegui
do, correndo muitas vezes o risco até de perder sua
propriedade e os meios para a sua subsistência.

Os que lideram um movimento visando à mo
dernização do setor estão sendo retaliados com pro
cessos judiciais de cobrança, enquanto os "amigos"
das direções de federações e sindicatos não estão
sendo compelidos a pagar.
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Ou se cobra de todos, ou não se cobra de nin
guém.

Essa situação tem trazido revolta no campo,
com a inadimplência chegando a 80% em alguns
Estados, como o Paraná, tamanha a insatisfação.

Na realidade, a maioria dos proprietários não se
negam a pagar a Contribuição Sindical, mas exige cri
térios claros e justos no que se refere à cobrança,
além de transparência na aplicação desses recursos.

A legislação prevê que a Contribuição Sindical
Rural deve ser aplicada na assistência técnica e jurí
dica aos agricultores, além do provimento de serviços
de assistência médica, dentária, de cooperativas, cre
ches, entre outros.

O que acontece é que atualmente os proprietários
rurais sofrem verdadeiro terrorismo para pagar essas
contribuições, mas não vêm o retorno das mesmas.

É preciso lembrar que o empregador rural paga
atualmente 0,2% sobre o valor da sua produção, a tí
tulo de contribuição para o Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural - SENAR.

Se considerarmos que o PIS da agropecuária
brasileira chegou a quase 100 bilhões de reais, de
acordo com dados da Confederação Nacional da
Agricultura - CNA, isso significa que o sistema sindi
cal arrecada nada menos do que 2 bilhões de reais ao
ano sem que se saiba exatamente como esse dinhei
ro está sendo aplicado.

Além disso, somos constantemente informados
de que esses recursos são utilizados para custear vi
agens de dirigentes e jornalistas para o exterior, em
verdadeiras caravanas da alegria que revoltam o agri
cultor brasileiro que se descobre financiador de tais
festins pagos com o suor de seu rosto.

Portudo isso, venho fazer um apelo a esta Casa
no sentido de que seja urgentemente rediscutida a le
gislação em vigor em relação a essas contribuições. É
preciso que a Câmara vote com urgência, por exem
plo, projeto de nossa autoria que altera a base de cál
culo para o pagamento da Contribuição Sindical Ru
ra�.

As regras atuais, herdadas e inspiradas nos
tempos do regime militar, tornam o imposto injusto,
pois desconsideram o princípio da capacidade contri
butiva, ao onerar excessivamente e de forma regres
siva o pequeno proprietário rural.

As alíquotas diminuem à medida que aumenta a
base de cálculo, fazendo com que, muitas vezes, um
produtor rural que trabalha em regime de agricultura
familiar pague proporcionalmente 22,5 vezes mais do

que um grande latifundiário em relação ao capital in
vestido.

Pela nossa proposta, que está em tramitação
nesta Casa, a Contribuição Sindical Rural passaria a
ser calculada pela aplicação de uma alíquota de
0,035% sobre o capital social, no caso de empregado
res organizados em empresas, e sobre o valor da terra
nua tributável definido pelo Imposto Territorial Rural
ITR, no caso de empregadores sem capital registrado
e de pessoas físicas com empregados rurais.

A proposta mantém ainda como piso de contri
buição o valor de 11 reais e 40 centavos, suficiente
para cobrir os custos de arrecadação.

Além da readequação das alíquotas, é preciso
pôr fim ao terrorismo das cobranças extrajudiciais e
da discriminação por parte das entidades, moderni
zandoas e tornando-as realmente sensíveis às ne
cessidades do produtor rural.

Tenho a convicção de que, pela importância que
a agricultura tem para o desenvolvimento de nosso
País, o Congresso Nacional terá sensibilidade e agili
dade para atinar para a importância deste assunto,
que requer ações urgentes no sentido de criar condi
ções para estimular cada vez mais o aumento da pro
dução e a melhoria das condições de trabalho e vida
no campo.

Sr. Presidente, peço a V. Exa. que autorize a di
vulgação do meu pronunciamento no programa A Voz
do Brasil.

Muito obrigado.

O SR. JOÃO TOTA (PPS - AC. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, felizmente hoje passo a ocupar esta tribuna naci
onal para dar uma informação das mais auspiciosas,
embora para um local específico e uma população
determinada. Trata-se da doação por parte da União
da área urbana para o Município de Mâncio Lima, lo
calizado no Vale do Juruá, Estado do Acre. Para uma
reivindicação que teve seu início exatamente no dia
em que o Município teve sua emancipação de Cruzei
ro do Sul, a notícia, embora se reconheça a demora,
veio dar uma enorme satisfação para toda a comuni
dade do Município, que agora pode desfrutar de todos
os benefícios que a medida vem acarretar a todos.

São exatos 25 anos em que Mâncio Lima ga
nhou sua autonomia, embora muito do que ela repre
sentasse tivesse ficado para ajustes e complementa
ções que só o tempo viria consolidar. Dentre elas es
taria a indispensável passagem da União para o Mu
nicípio de sua área urbana, o que daria à administra
ção municipal o poder e controle de toda a área que
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compreende a cidade que serve de capital ao Municí- Município pelo qual nutro um especial carinho, no
pio. A partir daí, a Prefeitura poderia emitir toda docu- Vale do Juruá, que valeu a pena esperar todos estes
mentação necessária para os atos que compreen- anos, já que o resultado desejado veio enfim se con-
dessem compra, venda e todas as outras modalida- cretizar. Possuidor do ponto extremo oeste do País,
des de transações imobiliárias, além, é claro, de esta- localizado na Serra de Contamana ou do Divisor, e
belecer a taxação relativa a esses atos. belezas naturais ainda não suficientemente explora-

É evidente que com todas essas faculdades a das para um turismo ecológico tão em voga em nos-
Prefeitura poderia muito bem ter uma arrecadação sos dias, o Município de Mâncio Lima enfrenta muitas
mais adequada para suas necessidades, além de dificuldades de caráter financeiro, o que dificu~a

possuir o necessário quadro da distribuição dos imó- enormemente a Prefeitura no sentido de realizar os
veis da cidade e sua situação jurídica. Não se conce- serviços que deseja para a população. Alias, devo
be, nos dias atuais, uma administração que não tenha lembrar que a falta de uma área urbana própria do
em seus controles o exato perfil de sua área de admi- Município até mesmo impediu que a administração
nistração. É válido lembrar ainda que, durante todo municipal celebrasse convênios e projetos com a
este tempo, todo e qualquer cidadão que desejasse União. Agora, felizmente, podemos dizer que Mâncio
utilizar seu imóvel a título de penhora, caução ou se- Lima é um Município de fato e de direito, orgulhando
gurança para qualquer empréstimo ou transação os filhos da terra.
equivalente simplesmente se via impedido de realizar Muito obrigado.
qualquer destes atos em virtude da Prefeitura local O SR. SÉRGIO BARCELLOS (pFL - AP. Pro-
não ter o domínio de sua própria área. nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero Srs. Deputados, semana passada, desta tribuna, refe-
deixar aqui um testemunho de quantas vezes, em rimo-nos à memória de um povo, que deve ser preser-
anos consecutivos e, por conseguinte, Governos su- vada, relembrada, estudada e até mesmo contada
cessivos, tive que visitar o INCRA (Instituto Nacional por aqueles que viveram em determinada época que
de Colonização e Reforma Agrária) para reivindicar merece ser recordada.
que o projeto de doação pela União da área urbana ti-
vesse seu encaminhamento natural. Inúmeras tam- Como já falamos anteriormente, memória é a fa-

culdade de reter as idéias adquiridas. São lembran
bém foram as autoridades com as quais mantive con-
tato no intuito de procurar agilizar o andamento do ças, reminiscências; são narrações históricas escritas
processo para que enfim Mâncio Lima tivesse final- ou faladas por testemunhas presentes a atos passa-
mente sua área urbana. Foi um trabalho árduo, em dos; são escritos que ficaram para a posteridade, en-

fim, é a própria história.
que muitas vezes cheguei ao próprio desalento, mas
finalmente pude verificar, depois de tantos anos, que É a única forma de não esquecermos o que pas-
o INCRA não poderia ignorar a importância da reivin- samos nos últimos anos, anos tão sofridos se compa-
dicação e a demora já desmedida da aprovação do rados com outros que já vivemos em um passado não
projeto. muito distante.

Se houve demora, agora temos a chance de re- Quanto ao período em que o PFL foi governo, o
cuperar o tempo dando apoio à própria administração que vamos narrar pode ser verificado com aqueles
de Mâncio Lima para que a Prefeitura tome as rédeas que aqui viviam naquela época de progresso.
da situação e, finalmente, passe a ter voz ativa no se- Pode-se comprovar que são obras palpáveis, isto é,
tor imobiliário. A população agora pode usar de toda pode-se olhar, pegar, usufruir delas todas; trouxeram
sua cidadania e exigir do Poder Público municipal que paz, tranqüilidade, emprego, segurança e saúde pú-
assuma suas atribuições de praxe. Devemos, sobre- blicas para todos.
tudo, louvar a União pela disposição demonstrada em Em nosso ú~imo pronunciamento começamos a
doar a área de 1.700, que fazia parte da antiga gleba mostrar que toda a infraestrutura administrativa que
São Pedro. Espero, sinceramente, que o atual Prefeito existe hoje no Amapá foi construída nessa época,
de Mâncio Lima, Luís Helosmann, meu irmão de san- época do PFL governando o Estado. Listamos inúme-
gue e companheiro de várias batalhas políticas, pos- ras obras importantes; mais precisamente, foram 69.
sa desfrutar deste momento, de algo que há muito Hoje continuaremos a falar de mais algumas que
vem trabalhando com afinco e enorme determinação. acreditamos importantes e que tanto progresso têm

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero fi- trazido para o Amapá, principalmente para nossos jo-
nalmente dizer a toda a população de Mâncio Lima, vens escolares.
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Mostraremos as quadras poliesportivas cober
tas construídas nas seguintes escolas: Gabriel Almei
da Café, Coaracy Nunes, Azevedo Costa, Barroso
Tostes, Predicanda A. Lopes, Deusalina S. Farias, Ba
rão do Rio Branco, IETA, Colégio Amapaense, Tira
dentes, Jucileide de Amoras Colares, Sebastiana Le
nir, Augusto dos Anjos, Lecília Pinto, Antônio João,
Maria do Socorro Smith, Centro Educacional Profissi
onal do Amapá, Maria Carmelita do Carmo, Centro de
Educação Especial Raimundo Dias Rodrigues, Coe
lho Neto, Mário Quirino, Irineu da Gama Paes, Antô
nio Castro Monteiro, Expedionário Wilson Malcher,
Professor Raimundo Virgulino, Lucimar Del Castilho,
Rute Bezerra, Tia Madalena, Marechal Castelo Bran
co, Santina Rioli, Alexandre Vaz Tavares, Lauro Car
valho Chavez, Reinaldo Damasceno Jesus Nazareth,
São Benedito, Edgard L. Silva, Maria Neusa do Car
mo, Jardim Feliciano, Maria do Carmo Viana dos San
tos, José Bonifácio, Raimundo dos Santos Passos,
Maria Angelina Pereira Góes, Caetano Dias Thomaz,
Afonso Arinos de Melo Franco, Annibal Barcellos
(hoje Almirante Barroso), Elizabeth P. Esteves, José
Ribamar Pastana, Augusto Antunes, Everaldo da Sil
va Vasconcelos Júnior, Antônio Barbosa, Escola Fun
damentai Olavo Bilac, Gonçalves Dias, São Francisco
da Casa Grande, Daniel Carvalho, Maria Helena Cor
deirQ, Antônio da Silva Santos, Joaquim Caetano e
Santa Rosa.

Outras quadras poliesportivas cobertas foram
construídas em outros locais, como Praça Nova
Esperança, Penitenciária, Delegacia de Menores,
Casa do Menor, Glicério Marques, Centro de Convi
vência Nova Esperança, Jardim de Infância Pequeno
Príncipe e Centro Social Urbano.

Como podemos observar, foram construídas 68
quadras poliesportivas cobertas em praticamente to
das as escolas hoje existentes no Amapá. Somadas
às 69 obras de grande porte que mostramos semana
passada, já são 137 construções, que não chegam
nem a um quarto do que foi realmente executado em
nosso Estado durante o período do Governo do PFL,
pelo então Governador Comandante Barcellos.

O PFL sempre teve e tem um plano de governo
palpável, real e atual, que visa principalmente a dar
amparo à população de baixa renda, aquela mais ca
rente que realmente precisa da proteção do Governo
Estadual, dando-lhe emprego, saúde, segurança, sa
neamento básico e todos os serviços essenciais pre
vistos na Constituição brasileira. O Capitulo I do Título
11 - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos 
começa com um artigo que simplesmente não era
respeitado em nosso Estado.

Diz o art. 5°:
"Art. 5° Todos são iguais perante a lei, sem dis

tinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasi
leiros e aos estrangeiros residentes no País a inviola
bilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade (...r.

Em seu art. 6° podemos aprender que "são direi
tos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a mora
dia, o lazer, a segurança, a previdência social, a pro
teção à maternidade e à infância, a assistência aos
desamparados, na forma desta Constituição".

Isso tudo foi exatamente o que não possuímos
durante o reinado do PDS, e é justamente o que preci
samos resgatar. Resgatar nossa história é dever de
todos nós. O melhor disso tudo é que está em nossas
mãos mudar esse estado de coisas, resgatando o
respeito ao cidadão.

Não precisamos mais sofrer, necessitamos tra
zer dignidade aos nossos cidadãos, e isso só se con
segue com trabalho, muito trabalho, dedicação e con
sideração com todos aqueles que estão abandona
dos à própria sorte, justamente por quem foi eleito
para realizar justamente o contrário.

Falamos isso tudo para lembrar à população
que nem tudo está perdido. É só reeditarmos aquela
época em que o cidadão era respeitado e havia real
mente cidadania.

Chega de fome, de desemprego, de hipocrisias,
de aventuras e de aventureiros. A experiência é a
alma do progresso.

Lembramo-nos com saudade dos tempos em
que foram doadas milhares de casas populares à po
pulação carente e construídas em bairros novos, cria
dos com toda a infra-estrutura, como manda a lei e a
ordem vigentes no País. Foram criados os bairros de
Perpétuo Socorro, Santa Inês, Infraero I, Pedrinhas,
Mucajá, Congós, Jardim Felicidade, Nova Esperança
e Brasil Novo.

Na próxima semana continuaremos a expor
quais foram as escolas construídas no interior do
Estado, assim como os postos e centros de saúde
nas diversas localidades do Amapá.

Só assim poderão ver a diferença que existe en
tre um verdadeiro plano de governo voltado unica
mente para o bem-estar do cidadão e um outro virtu
al, imaginário, falso e antidemocrático, que só desgra
ças trouxe para o povo amapaense.

Foram mais de quinhentas obras, construídas,
concluídas e entregues ao povo do Amapá.

Precisamos também de um plano espiritual, ne
cessitamos ter paz e amor no coração para entender
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O sofrimento de muitos, que hoje penam e perderam o Mesmo nos anos de mais baixo crescimento,
que já possuíam, até o seu amor próprio. Pessoas como foram 1998 e 1999, qualquer análise agregada
que hoje enfrentam a miséria, sem ter como sustentar do Brasil levará a equívocos se desconhecer fenôme-
suas famílias, passando as mais diversas necessida- nos localizados, cujos efeitos serão de importância
des e, pior, vendo o sofrimento de seus filhos. crucial mais adiante.

No Salmo 4, quando Davi ora a Deus na sua an- A imprensa divulgou, recentemente, uma con-
gústia, podemos aprender no Versículo 8: "Em paz solidação desses dados, chamada Atlas do Mercado
também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, Brasileiro/2002, que mostra o peso crescente de al-
me fazes habitar em segurança". guns Estados e regiões mais pobres na avaliação do

Por isso a fé em Deus é muito importante. Se pe- índice de Potencial de Consumo.
dirmos a Ele que nos oriente quanto à escolha de As análises mostram uma nova distribuição es-
nosso próximo governante, na certa ele nos atenderá pacial da indústria, ao lado da força crescente do
e indicará o que será melhor para o nosso Amapá. agronegócio, graças aos investimentos vultosos feitos

O SR. PAUDERNEY AVELlNO (PFL - AM. Pro- no CentroOeste, no Sul e em áreas específicas de Mi-
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e nas e do Nordeste.
Srs. Deputados, a conjuntura mundial que ora se Mostram ainda que novos empregos estão sen-
apresenta acarreta para nós, brasileiros, uma série de do criados fora da região mais densamente povoada
preocupações que não podem deixar de ser conveni- do Brasil. Os empregos, especialmente nas indústrias
entemente avaliadas. de bens de consumo, estão migrando para regiões de

Inseridos no contexto de uma economia globali- mais baixa renda, o que explica a disparidade entre o
zada, estamos sempre vulneráveis, de alguma forma, crescimento da população ocupada e a queda da

massa salarial.aos efeitos e reflexos de crises e dificuldades que sur-
gem e se acentuam pelo mundo afora. Muito se deve, nesse particular, à diferenciação

do desenvolvimento regional e também à capacidade
Agora mesmo temos pela frente o desafio do au-

empreendedora do setor privado.
mento do preço do petróleo, em razão do conflito en-
tre israelenses e palestinos, que somente se tem exa- E aí está a segunda característica econômica
cerbado a cada dia que passa. positiva que pretendo comentar.

Temos também, muito perto de nós, um país às É certo que estamos num país onde a desigual-
voltas com uma crise econômica de extrema gravida- dade ainda é uma das mais elevadas do mundo. A vio-
de, comprometendo até mesmo sua própria estabili- lência e a criminalidade são ascendentes e milhões
dade política. de pessoas vivem na marginalidade.

Entretanto, mesmo com um quadro desses, é
Apesar de tudo, estão a nosso favor algumas

surpreendente o resultado de uma pesquisa recente
características bastante positivas da economia brasi- do Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade
leira, dentre as quais gostaria de mencionar e comen-
tar brevemente pelo menos duas. (IBQP), que aponta o Brasil em 5° lugar entre os po

vos que mais investem em novos negócios.
Uma delas, talvez a mais marcante, que costu-

Por aí se vê o quanto vale a capacidade empre
ma até surpreender analistas internacionais, é a força

endedora, num país que, embora já tenha promovido
da economia regional no Brasil.

importantes aberturas econômicas, precisa ainda
De fato, mesmo nos períodos de dificuldades compreender que o momento é propício para desen-

econômicas internas mais agudas, a economia não volver o trabalho, prestigiando a pequena e a média
tarda a se recuperar. empresa, privilegiando os segmentos da economia

Pode ser que a fase de alívio seja até de curta que mais assegurem a geração de emprego e renda e
duração, mas o importante é que a vitalidade econô- favorecendo a liberdade de negociação no mundo do
mica do País impede que ele resvale para recessões trabalho assalariado.
prolongadas. O SR. LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO. Pro-

as últimos cinco anos são, nesse particular, uma nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
boa amostra, se levarmos em conta o levantamento dis- Srs. Deputados, venho hoje à tribuna da Câmara dos
criminado pelo IBGE do crescimento do PIB por regiões Deputados para registrar, com muito pesar, o faleci-
e Estados. As diferenças regionais são fundamentais mento em Goiás da Sra. Teodomira Alves Rosa. O
para a análise das perspectivas econômicas. seu falecimento consternou os Municípios de Iporá,



Nenhuma dúvida nos resta quanto à decisão
dos timorenses na escolha de seu presidente. Esse
povo cuja bravura varou o plano do heroísmo, não se
irá curvar a falsos profetas, não se descuidará de sua
cidadania, fiadora maior da liberdade que conquista
ram a ferro e fogo. E, mais uma vez, apelamos para
nossa diplomacia no sentido de não deixar ao aban
dono o Timor-Leste, buscando todas as formas possí
veis de ajudá-lo na conquista e na consolidação da in
dependência final.

O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, venho hoje a esta tribuna
para enaltecer o profícuo trabalho que um jovem polí
tico do interior de São Paulo vem desenvolvendo à
frente da prefeitura de Orlândia, São Paulo.

Trata-se do Prefeito Oswaldo Ribeiro Junqueira
Neto, o Vado, como é popularmente conhecido em
sua cidade.

Vado revolucionou a política orlandina ao insta
lar o governo itinerante, atendendo ao munícipe no
seu bairro ou na sua rua; é o prefeito, em suas pala
vras, que vai até a população, diminuindo as chances
de erros e otimizando a gestão pública. Sua priorida-
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Amorinópolis e adjacências, situados na região oeste O SR. JOÃO HERRMANN NETO (Blo-
do meu Estado, onde mantinha numerosos laços de co/PPS-SP Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre-
amizade, sendo respeitada e admirada pela bondade sidente, Sras. e Srs. Deputados, no dia 14 deste abril
com que se comportava e pela dignidade com que cri- serão realizadas eleições no Timor-Leste para a es-
ou sua família. colha de seu presidente. Estamos, sem dúvida algu-

A Sra. Teodomira Alves Rosa nasceu em 1922, ma, diante de importante passo para a definitiva con-
em Goiás. Filha de Procópio Alves Rosa e Benedita Eli- solidação daquela jovem república, a última colônia
as da Silva, casou-se em 1942 com Luiz Alves da Silva, portuguesa a conseguir a plena liberdade.
viúvo, que, tendo já sete filhos (Waldemar, Coraci, Cipri- Na verdade, tornada independente ainda na dé-
ano, Ana, Alevi, Maria e Jaci), encontrou na Sra. Teodo- cada 60, o Timor foi ocupado pelo Exército da Indoné-
mira uma companheira dedicada, fiel e bondosa que cu- sia, que ali exerceu um poder tirânico por anos a fio,
idou de seus filhos como se dela fossem. buscando extirpar de uma vez por todas o que restava

Do casamento nasceram outros sete filhos: de cultura lusitana naquelas plagas.
Ermínio, Erpídio, Divino, Sebastião, Irani e Ataul. Este Não o conseguiu, é certo. Realizado um plebis-
último filho é pastor evangélico, homem de muita res- cito, ainda com o país ocupado, seu povo decidiu-se
peitabilidade, cuja atuação missionária é destacada por esmagadora maioria pela independência final, o
no meio religioso, e merecedor de alta confiança da que se vai agora consolidando.
comunidade goiana.

Insatisfeitos, os militares indonésios reagiram
Mesmo em meio a lutas e d~iculdades que enfren- com a mais violenta carnificina, matando milhares de

tou ao longo da vida, a Sra. Teodomira nunca mudou sua timorenses simplesmente porque aquele povo irmão
maneira meiga de agir e tratar os quatorze filhos, a todos escolhera a liberdade. Esses militares, alguns de alta
dispensando atenção e carinho e garantindo uma educa- patente, serão, aliás, julgados neste princípio do mês
ção centrada nos bons princípios éticos e morais. de abril, havendo a necessidade de que a diplomacia

Em 1957, Deus revelou-lhe o caminho da salva- brasileira esteja atenta para esse julgamento, obser-
ção. Convertida a partir de então, esteve sempre firme vando-o de forma efetiva, para impedir seu descami-
nos caminhos do Senhor. E com dignidade ajudou nho, com uma inaceitável absolvição desses bandi-
seu companheiro em tudo, sempre firme e solidária, dos.
cuidando com zelo da família para que nada faltasse,
tanto material quanto espiritualmente.

Viúva aos 44 anos de idade, perseverou na cria
ção dos seus sete filhos, visto que os sete primeiros já
se haviam casado. Batalhou muito, foi uma vitoriosa
na vida. Com fé e muita determinação, casou os seus
sete filhos e pôde pegar no colo muitos netos e bisne
tos. Além de total zelo pelos filhos e netos, Teodomira
encontrava, sempre, tempo para também cuidar de
seus dois irmãos, João e Joana.

Nos seus últimos anos, estava sempre visitando
parentes e amigos, pois se preocupava com o
bem-estar de cada um deles. Mesmo os mais distan
tes e afastados eram alvo de suas constantes ora
ções. Abnegada seguidora dos ensinamentos cris
tãos, encerrou sua vida como a própria palavra de
Deus diz: "Bemaventurados os mortos que desde
agora dormem no Senhor. Sim, diz o Espírito, descan
sarão dos seus trabalhos, pois as suas obras os
acompanharão" .

Peço, Sr. Presidente, que este pronunciamento
seja transcrito nos Anais da Câmara dos Deputados,
sendo dada à família enlutada conhecimento do que aqui
foi dito em homenagem à Sra. Teodomira Alves Rosa.

Muito obrigado.
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de, sempre é para a área social, sem discriminar os
adolescentes, idosos ou crianças.

No desenvolvimento de seu governo itinerante,
a cada 15 dias ele sai de seu gabinete para atender a
população em bairros diferentes. E é a partir das rei
vindicações apresentadas pelos munícipes que são
definidas as prioridades das obras de seu governo.

Recentemente, Orlândia completou 92 anos de
fundação e a cidade viveu dias de muitas alegrias, em
função da rica programação preparada por sua equi
pe de trabalho, que teve como destaque a apresenta
ção do plano de segurança, pioneiro na região, e que
contou com a presença do Secretário Estadual de Se
gurança Pública.

Sr. Presidente, nobres Deputados, faço pois
desta tribuna este destaque ao trabalho que vem sen
do executado pelo jovem Prefeito de Orlândia, Oswal
do Junqueira Neto, como reconhecimento e também
como a minha homenagem a este político que está
servindo de exemplo para tantas administrações pú
blicas municipais.

O SR. JORGE KHOURY (PFL - BA. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, a Bahia lamentou profunda e comovidamen
te a morte do Secretário de Saúde durante duas ges
tões, José Maria de Magalhães Neto, irmão do Sena
dor Antonio Carlos Magalhães. Dr. Zezito, como o
chamávamos, era um profissional e uma figura huma
na singulares. Deu novo impulso à área de saúde no
nosso Estado, implantando programas dirigidos às
classes mais carentes, além de dinamizar o atendi
mento à população nos postos médicos e nos hospi
tais públicos baianos. Quero registrar desta tribuna,
Sr. Presidente, todo o apreço pessoal que nutria por
este homem simples, de formação humanista inco
mensurável, um chefe de família exemplar e extrema
mente preocupado com o bem-estar de sua gente.

Quando exerci o honroso cargo de Secretário de
Estado do Governo Paulo Souto tive oportunidade de
conviver mais de perto com o colega que eu preferia
chamar de mestre.

O nosso relacionamento, que, por força da dife
rença de idade, poderia ser de pai para filho, prolon
gou-se também no campo pessoal e familiar, e aí
pude observar mais ainda suas qualidades como es
poso, pai e amigo.

Quero também, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, realçar o perfil dessa generosa personalida
de que se destacou na área médica corno um dos
mais conceituados obstetras e ginecologistas do meu
Estado. As virtudes e qualidades do Dr. Zezito não se
esgotam aí. Sua passagem pela Secretaria da Saúde

mostrou-nos o quanto fora sensível e ágil no sentido
de voltar todas as suas atenções aos mais necessita
dos. Para isso, não poupou tempo nem trabalho.
Ampliou e construiu hospitais, adquiriu novos equipa
mentos, firmou convênios com estabelecimentos mé
dicos particulares e promoveu o treinamento e a reci
clagem do pessoal ligado à sua Secretaria. Sua preo
cupação primordial, no entanto, era reduzir o mortali
dade materna, daí ter sido um ardoroso defensor das
campanhas de planejamento familiar.

Além disso, foi um personagem marcante na
luta pela implantação do Núcleo de Transplantes do
Hospital Universitário Professor Edgard Santos, da
UFBA. Integrou, seja na condição de presidente ou de
diretor, as principais instituições médicas da Bahia e
do Brasil.

Enfim, Sr. Presidente, deve-se ao Dr. Zezito Ma
galhães a expansão da rede hospitalar baiana e a am
pliação de leitos, além do crescimento do número de
leitos em UTI. Procurei aqui, meus colegas, traçar um
pequeno resumo do quanto Dr. Zezito contribuiu para
a saúde do nosso Estado. Gostaria que essa vitoriosa
passagem servisse de exemplo para todos os profis
sionais liberais e homens públicos verdadeiros, sin
cronizados com as aspirações da imensa legião de
homens e mulheres necessitados de nosso País.

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não po
deria abster-me de reverenciar um dos baianos mais
ilustres de nossa história contemporânea, cuja morte
abriu uma imensa lacuna nos meios jurídicos, acadê
micos e políticos, não só do meu Estado, mas certa
mente de todo o País. O falecimento, no último dia 30
de março, do Prof. Josaphat Marinho, surpreendeu a
todos nós. Apesar dos 86 anos de idade, possuía um
invejável vigor, urna lucidez privilegiada e um senso
de discernimento que o colocavam na galeria dos ho
mens ilustres deste País.

Minhas senhoras, meus senhores, o mestre Jo
saphat Marinho pautou sua vida pela discrição, mas
jamais se furtou em denunciar as injustiças, a lutar a
favor de uma sociedade menos perversa, onde o dire
ito do cidadão fosse respeitado e os interesses da co
letividade estivessem acima dos interesses de grupos
privilegiados. Aqui mesmo no Congresso Nacional ti
vemos a oportunidade, o prazer de com ele conviver.
Seus posicionamentos políticos sempre lúcidos, sua
independência e o espírito nacionalista arraigado ao
seu caráter o tornaram uma figura ímpar, merecedora
do carinho, do respeito e da admiração de todos nós.

A trajetória de vida do Prof. Josaphat Marinho, po
demos dizer, foi trilhada pelo sucesso. Não daria para
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Concedo a palavra ao Sr. Deputado José Linha
res, do PPB do Ceará, agradecendo a benevolência e
a paciência a S.Exa. e lamentando o fato de, às vezes,
alguns Deputados extrapolarem o tempo concedido.

O SR. JOSÉ UNHARES (PPB-CE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
saúdo o meu grande amigo e nobre Deputado Jofran
Frejat, que hoje volta ao nosso convívio.

Sr. Presidente, meu pronunciamento prende-se
ao clima de expectativa que invadiu o coração da hu
manidade com a chegada do terceiro milênio. Afinal,
as conquistas da Ciência acenavam com dias melho
res para todo o gênero humano. De um lado, a Medici
na, com novos diagnósticos e terapias, assegurava a
cura e a prevenção de patologia severas que vitima
vam centenas de mortais de antanho. No outro extre
mo, via-se o homem vencendo a cadência do tempo e
ingressando numa longevidade saudável, que o tor
nava mais animado e ativo para projetos mais dura
douros e permanentes.

As conquistas não ficaram contidas somente na
área médica, avançaram pelo campo da comunica
ção. Extasiada, nossa geração foi testemunha da so
cialização dos meios de comunicação de massa.

E a notícia transformou-se em partilha imediata
e comunitária para quem quisesse acessá-Ia. Sem
nos alongarmos no tema, constatemos a eficiência e
a eficácia da telefonia celular, que nos transforma si
multaneamente em receptores e transmissores do
acontecido aqui e agora.

Já no campo da biogenética, as pesquisas apon
tam para avanços na agricultura, na pecuária e na pro
dução. E já se preconizava até que o cruel espantalho
da fome, da miséria, seria banido definitivamente do
planeta Terra. Havia até os otimistas de espírito que
pensavam que o novo milênio seria embalado pela uto
pia da paz, da justiça social, do resgate da dignidade
humana, enfim, de "uma terra sem males", como prega
a Campanha da Fraternidade do ano 2002.

O espoucar dos fogos e o tintim das taças ainda
ressoavam em nossos ouvidos quando começamos a
assistir ao desmoronamento de nossos castelos. Os
sonhos foram-se convertendo em pesadelos, as es
peranças transformando-se em desespero. O terroris
mo de 11 de setembro desencadeou no cenário inter-
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ser o contrário, dado a sua perseverança e competên- saber respeitá-Ias, sem, entretanto, abrir mão de nos-
cia. O currículo deste gigante das leis e do ensino, que sas próprias convicções e pensamentos políticos.
nasceu no dia 28 de outubro de 1915, em Areia, hoje Muito obrigado.
Município baiano de Ubaíra, filho de Sinfrânio de Sales O SR. PRESIDENTE (Lincoln Portela) - Pas-
Marinho e de Adelaide Ramos Marinho, constitui-se sa-se ao
numa peça rara e preciosa. Muito jovem, em 1934, di
plomou-se em bacharel de Direito, e oito anos mais tar
de já ocupava interinamente o cargo de Consultor Jurí
dico do Departamento de Serviço Público da Bahia,
passando a se dedicar também ao magistério. A propó
sito, muitos dos seus alunos que participaram do seu
sepultamento destacaram o carisma e a profundidade
do seu conhecimento no campo jurídico.

Permita-me, Sr. Presidente, dizer que o povo ba
iano ainda está consternado com essa imensa perda.
Aliás, este também é o sentimento desta Casa, por
onde Josaphat Marinho passou pela primeira vez em
1947, após o período do Estado Novo, na condição de
Deputado constituinte, pela UDR. Em outubro de 54
foi novamente eleito, desta vez pelo Partido Liberal.
Quatro anos depois, na gestão do Governador Juracy
Magalhães, assumiu, a convite deste, a Secretaria do
Interior e Justiça da Bahia. Um ano depois foi desig
nado Secretário da Fazenda. No Governo Jânio Qua
dros ocupou a Presidência do Conselho Nacional do
Petróleo, em outubro de 1962 elegeu-se Senador da
República pela Bahia. Concluiu o mandato e passou a
dedicar-se à advocacia e ao magistério superior
como professor de Direito Constitucional da Universi
dade de Brasília.

Permitam-me mais uma observação, Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, por todos os cargos
que passou - e não foram poucos -, tanto no serviço
público como no setor privado, Josaphat Marinho tor
nou-se um exemplo de dedicação, honradez, compe
tência e responsabilidade. Depois de um breve tempo
distanciado da política partidária, o ilustre jurista baia
no, membro de inúmeras instituições ligadas às ciên
cias jurídicas e às letras, foi novamente guindado pelo
povo de nossa terra a mais um mandato no Senado
Federal. De 1990 a 1998, Josaphat Marinho deu-nos
uma contribuição fantástica na interpretação de leis e
nos aconselhamentos sobre as matérias mais polê
micas que tramitaram entre nós congressistas. Coube
a ele, com sua inteligência e farto saber, o cargo de
Relator-Geral do novo Código Civil Brasileiro, aprova
do no Senado após 22 anos tramitando no Congresso
Nacional.

Enfim, não quero me alongar mais sobre o
tema, pois guardo a absoluta certeza de que Josap
hat Marinho sobrevive dentro de cada um de nós, que
aprendemos com ele a lidar com as adversidades e
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nacional a mais amarga das dúvidas. O mundo come
çara a ser comandado novamente pelo ódio, pelo ter
ror, pela vingança, pela demonstração da força pela
força, renunciando de vez a convivência pacífica que
se fundamenta nos direitos inalienáveis à vida, à sub
sistência, à paz.

Os resultados encontram-se expostos aos nos
sos olhos. A guerra do Afeganistão continua desafian
do o poderio americano. Osama Bin Laden perdeu
seu lugar como ator principal do teatro macabro que
continua ensaiando cenas sangrentas que vitimam
milhares de seres indefesos, já apenados pela misé
ria endógena que os discrimina, e que se vêem leva
dos ao patíbulo, à execração, à morte, por forças exó
genas que só se saciarão quando vê-los totalmente
arrasados, humilhados, submissos à vontade incon
seqüente de seus dominadores.

A humanidade está regredindo ao tempo dos
vândalos, dos saqueadores, dos sem-lei que se aven
turavam outrora pelos mares, hoje pelos ares, levando
consigo um único lema: vae victis - ai dos vencidos.

Se nos debruçarmos um pouco além da janela
do nosso Brasil, vamo-nos encontrar com uma nação
irmã, a Argentina, debatendo-se desesperadamente
no seu afogamento econômico-financeiro, e o impávi
do FMI, com a serenidade patológica que lhe é peculi
ar, vai deixando um País, outrora próspero, soçobrar
lenta e progressivamente.

O espantoso no processo é observar a inércia
dos parceiros de ontem da Argentina e a complacên
cia criminosa de todos os membros da ONU, OEA e
quejandos que, tímidos, se escondem com medo do
leviatã.

Continuando a análise dos cenários internaciona
is, deparamo-nos com o insensato conflito do Oriente
Médio. A guerra fratricida deflagrada entre aqueles dois
povos, que têm raízes genealógicas comuns, princípios
religiosos quase idênticos e necessidades compartilha
das, deixa a nós, espectadores de um drama cruel, sem
entender porque a violência de Sharon rompe todas as
regras dos direitos universais e invade casas, venda
olhos, cria campos de concentração, encarcera líderes,
desrespeita lugares sagrados, violenta a vida de crian
ças, mulheres, civis, em nome de uma só causa: esta
mos combatendo o terrorismo.

Sabe-se que os palestinos guardarão por mui
tas gerações a truculência com que estão sendo tra
tados. Ingênuo é pensar que, terminada a pretensa
assepsia judaica, as ações de terror não serão reace
sas, e o clima deste extermínio estendido aos dois, fi
cando nós, cristãos, privados até de regressarmos à
Terra Santa, que ainda traz viva as pegadas de Jesus,

que levou às últimas conseqüências suas palavras e
ações em prol da paz, da justiça, da misericórdia e do
perdão.

A insensatez de palestinos e judeus ecoa com
tanta profundidade no âmago do ser de todos os cris
tãos que, impotentes, contemplando as últimas pala
vras de Jesus na sua peregrinação rumo ao calvário,
enquanto estava sobre a terra, parece-nos que esta
mos vendo cumprir-se a profecia: "No caminho, vendo
os que choravam pela injustiça de sua morte, vol
tou-se para a turba multa ensandecida e exclamou:
'Não choreis sobre mim, mas antes sobre vós e vos
sos filhos, porque esta cidade será destruída e não fi
cará pedra sobre pedra".

Oxalá, não se realizem estas palavras proféti
cas de Jesus, mas que a única força capaz de conter
o mais cruel genocídio contemporâneo, a América do
Norte, decida-se - a tempo - a intervir para que o ex
termínio de dois povos não venha a se tornar irreme
diável.

O Sr. Lincoln Portela - Deputado José Linha
res, V.Exa. me concede um aparte?

O SR. JOSÉ UNHARES - Com todo o prazer,
nobre Deputado Lincoln Portela.

O Sr. Lincoln Portela - Nobre Deputado José
Linhares, a palavra "Jerusalém" significa cidade de
paz e a palavra "paz" quer dizer unir, amarrar num só
feixe aqueles que estão em discórdia. Cristão, ser hu
mano e participante deste planeta que sou, lamento
profundamente que Jerusalém, a chamada cidade de
paz, se torne alvo de todo esse vandalismo - outro
nome não há. Irmãos, descendentes de Abraão, es
peramos que não continuem brigando ou matando
como têm feito, transformando as relações em verda
deiro fratricídio. Parabenizo V.Exa. pelo pronuncia
mento que ora faz e pelo cuidado, principalmente
como cristão, que manifesta em relação às pessoas
originárias de Jerusalém, onde vivem.

O SR. JOSÉ UNHARES - Agradeço o aparte
ao Deputado Lincoln Portela.

Sr. Presidente, prosseguindo na análise superfi
cial dos cenários internacionais, aportamos ao noti
ciário que nos chega da mãe África. As guerras tribais
estão a destruir aquele continente. A fome, espectro
que, pensava-se, seria banido no terceiro milênio, di
zima milhares de seres humanos, ceifando a espe
rança de dias melhores para aquela gente, a quem,
nós, brasileiros, tanto devemos.

Debruçando-nos sobre o cenário sanitário,
vemo-lo como mais aterrador. Além da desnutrição, a
AIDS se faz presente em todos os países daquele ex-
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tenso continente, portando consigo suas cruéis e in
sanáveis conseqüências. A África é hoje o continente
que mais sofre e geme sob o látego da discriminação
social, racial, étnica e cultural.

É com profunda tristeza que contemplamos este
continente, de tantas afinidades e consangüinidade
com os brasileiros, sentenciado pela omissão e negli
gência de todas as potências, sejam poderosas, se
jam emergentes. Está ele a soçobrar, entregue como
se encontra a seu próprio destino, marcado pela mi
séria, intolerância e desprezo.

Os cenários internacionais não são alentado
res, mas vamos nos debruçar, agora, sobre o cenário
nacional. Não gostaríamos de nos prender às visões
de Cassandra e de seu pessimismo. Igualmente, não
nos incluímos no número dos catastrofistas, para
quem tudo é um problema sem solução, um caso sem
jeito, um caos irreversível. Vamos usar da serenidade,
do bom senso, da avaliação do positivo e do negativo
para abordar, após o fulcro deste pronunciamento, o
ano eleitoral já em curso.

Obscurecer as conquistas obtidas durante estes
últimos dez anos pela nossa Pátria é ingressar no sec
tarismo ideológico de uma oposição míope que se volta
tão-somente para identificar as chagas, os defeitos, os
erros, sem considerar as conquistas, os progressos, os
passos positivos que foram percorridos por todos: soci
edade civil, Governo, Situação e Oposição.

Não vamos radicalizar análises nem nos perder
no amplo espaço da utopia, sempre bem-vinda, por
ser animadora, de todos os idealistas. Cin
gir-nos-emos à observação fria da realidade, contem
plando suas duas faces. Afinal, é nosso propósito,
neste pronunciamento, ante as luzes do terceiro milê
nio, refletirmos sobres as eleições de 2002. Por sinal,
tema controverso, pleno de ambigüidades e, quiçá, de
surpresas e apreensões.

Voltando ao ponto de inserção do País no tercei
ro milênio, não podemos deixar de celebrar a estratifi
cação da democracia. Hoje se vive num País relativa
mente livre, onde o direito de expressão não se en
contra tolhido por órgãos censores de sentinela, pu
nindo os que pensam contrário ao establishment.

A democracia convive sempre com a dialética, e
o contraditório é o melhor caminho, como dizia Hegel,
para se chegar à síntese. A verdade de hoje é a tese;
a contradição é a antítese. O confronto, o debate sem
pre leva à síntese, para que se recomece o ciclo dialé
tico da dinâmica da história.

Outra conquista a ser comemorada é o ingresso
do homem comum no espaço sagrado da cidadania.
Os direitos, sejam individuais ou coletivos, começam

a ter fórum privilegiado, que o digam as organizações
de classe, as associações comunitárias, os movimen
tos existentes, além das instituições já consagradas
pela legislação - PROCON, IDEC e outros.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Mauro Be
nevides.

O Sr. Mauro Benevides - Nobre Deputado
José Linhares, VExa. profere, neste instante, um dis
curso primoroso, com essa retrospectiva inicial. Mal
gré tout teve uma referência apocalíptica do quadro
internacional. VExa. pintou esse quadro com matizes
de uma autenticidade inquestionável. A essa altura do
discurso, VExa. enfoca o quadro brasileiro para res
saltar aquilo que foi uma grande conquista de homens
como VExa., que lutaram para que nós nos reencon
trássemos com o Estado democrático de Direito.
V.Exa. se recorda muito bem daquele 5 de outubro de
1988, quando nesta mesma Mesa - naturalmente
com presença de figuras preeminentes da vida públi
ca brasileira -, o saudoso Ulysses Guimarães empal
mava aquela Carta e a chamava de Cidadã. Por isso,
no seu pronunciamento de hoje, VExa. pinça essa
grande conquista a que chegamos: os direitos da ci
dadania. VExa. se lembra de que nas emendas apre
sentadas, nas discussões aqui travadas, nos debates
acalorados que trouxeram a esses microfones Sena
dores e Deputados Constituintes, passávamos em re
vista aquelas conquistas, aqueles anseios das cha
madas minorias mais vulneráveis: a criança; o adoles
cente; o idoso; o deficiente; a mulher; o negro; o índio;
enfim, a própria cidadania emergia do nosso trabalho
de elaboração constitucional. Portanto, a essa altura
do seu pronunciamento, compeliu-me V.Exa. a inter
romper o brilho das suas considerações para fazer o
realce desse grande instante que, com sua percu
ciência, conhecida por toda a Casa e fora dela, identi
fica no Estado de Direito o respeito às prerrogativas
da cidadania em momento áureo por que passou nos
so País, que enfrenta, como todo o mundo, condições
adversas na presente conjuntura.

O SR. JOSÉ UNHARES - Muito obrigado, no
bre Deputado Mauro Benevides, a quem presto tam
bém homenagem muito sincera pelo nosso convívio
e, sobretudo, pelo grande trabalho político em favor
do Brasil e especialmente do nosso querido Estado
do Ceará.

Continuando, Sr. Presidente, não queiramos
tudo acabado, perfeito, definitivo. Cidadania é proces
so, é direito, é respeito, mas é também dever, luta e
conquista.

Não podemos deixar de saldar a estabilidade da
moeda, o controle da inflação, o controle cambial, a
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presença positiva do Brasil no cenário internacional,
e, o que é mais notável, a transparência do Poder PÚ
blico nos seus três níveis - Federal, Estadual e Muni
cipal-, tudo isso oriundo da Lei da Responsabilidade
Fiscal que, apesar de muito polêmica, hoje já conta
com a quase consagração nacional.

A educação, embora padeça ainda do padrão
de qualidade, universalizou-se. Segundo as estatísti
cas, 97% de nossas crianças de 7 aos 14 anos já têm
acesso à escola. A saúde - e aqui se encontra o no
bre Deputado Jofran Frejat, egresso de uma Secreta
ria de Saúde -, embora tendo-se de lamentar a baixa
remuneração da tabela de procedimentos, através do
SUS, é uma das grandes conquistas para as cama
das de baixa renda.

A agricultura alcançou patamar memorável. Os
prognósticos deste ano já apontam para 100 milhões
de toneladas de grãos produzidos. O saldo na nossa
balança comercial deve uma parcela substantiva do
seu êxito ao bom desempenho do agronegócio. Pode
ríamos elencar outros pontos positivos como a bol
sa-escola, a bolsa-renda, a bolsa-alimentação, con
testada por uns poucos, mas lá na Região Nordeste
saudada pelos que dela se beneficiam. Não que dei
xemos de reconhecer o ideal, o do emprego pleno,
mas como não podemos alcançá-lo por enquanto,
contentemo-nos com o que se nos está sendo ofere
cido, mesmo que o reconheçamos corno paliativos.

Gostaria de exaltar a postura deste Congresso
Nacional, que votou a contenção da hemorragia das
medidas provisórias, a extinção de fóruns privilegia
dos para Congressistas que cometem crimes co
muns, e a coragem inusitada da investigação de vári
os Parlamentares levando-os ao constrangimento da
renúncia.

Ouço, com prazer, o Deputado Jofran Frejat.

O Sr. Jofran Frejat - Agradeço a V.Exa. as pala
vras a mim endereçadas. Deputado José Linhares,
não gostaria de estar na sua pele, primeiro, porque
VExa. é ministro de Deus, cuida de almas que hoje
não estão mais consagradas ao bem, à solidarieda
de, ao encontro, enfim, à paz. Segundo, porque V.Exa.
é ministro dos homens nesta Casa, uma vez que re
presenta importante segmento da sociedade brasilei
ra e do setor Saúde. Essa múltipla função lhe traz
grandes dificuldades para compreender e conjugar
esses três elementos - alma, corpo, doença - num
País como o nosso. Quando V.Exa. se refere à utopia
dos vigaristas, preocupa-me muito tal fato, haja vista
que a utopia com relação àquilo que se espera se
aproxima muito da miopia, ou seja, a visão distorcida,
tanto na fase surrealista da busca do espetáculo

como também na visão imediata que a miopia propor
ciona. Mas quando VExa. diz que, apesar de tudo
isso, esta Casa tem sido o fórum democrático onde se
procura apaziguar todas essas questões e dar à po
pulação o respaldo das leis de que precisa, segundo
V Exa., precisamos cada vez mais valorizar o trabalho
dos Parlamentares, fundamental numa democracia
como a nossa. Muito obrigado.

O SR. JOSÉ UNHARES - Sr. Presidente, este
rápido esboço de pontos positivos alcançados pelo
País nos estimulam. Não podemos nos omitir, no pro
pósito desta fala, de apontar as chagas doloridas que
maltratam o rosto sofrido desta Nação. Os indicadores
sociais nos subtraem do convívio do povo em desen
volvimento e nos levam aos porões de País que mou
reja impunemente com o crime da injustiça social. São
várias as faces e versões deste crime: segundo a
PNAD de 1999, ainda somos 44 milhões de pobres
que sobrevivem com menos de US$ 1,08 por dia. So
mos 11 milhões de famintos, que deixam de comer to
dos os dias. A concentração de riqueza nas mãos de
minorias escandaliza nossos pesquisadores, sejam do
IPEA ou do IBGE. A submissão do País ao processo
de globalização neoliberal aprofundou as desigualda
des e tende a aumentar a exclusão. A solução dos pro
blemas sociais depende mais da distribuição da rique
za do que do seu crescimento. Escândalos apontando
a corrupção por parte de homens públicos fragilizaram
por demais a imagem do político perante a opinião das
maiorias. O clima de temor e insegurança que ameaça
cotidianamente os cidadãos tornou-se manchete diá
ria na imprensa. Seqüestros, assassinatos, estupros,
insurreição de presidiários vitimam mais pessoas que
a guerra do Oriente Médio. As medidas repressoras e
acauteladoras contra o crime organizado e o tráfico de
drogas vêm-se tornando ineficazes. O cidadão trans
formou-se em refém de um Estado que não lhe oferece
a menor segurança. A leniência do Judiciário e a inér
cia das polícias apavoram a vida do homem simples e
pacato deste País. As recentes turbulências entre re
soluções do Judiciário e restrições do Legislativo, ale
gando contra o primeiro que este Poder fora usurpado
no seu poder de legislar, delineiam um quadro não mu
ito harmonioso para o pleito eleitoral que se aproxima.

Sras. e Srs. Deputados, esses cenários que aca
bamos de esboçar levemente formam, de certo modo,
a moldura das eleições do ano 2002. À proporção que
os meses passam e os dias transcorrem, muitas dúvi
das pairam para o próximo mês de outubro. O STJ
ainda não definiu as regras das coligações, deixando
em suspenso definições e acordos a serem celebra
dos na base. Enquanto os Poderes constituídos não
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se definem, são colocadas na vitrine as mais esdrú
xulas formas de coligação. Partidos confessadamen
te intitulados de esquerda buscam coligações com os
que se declaram ideologicamente contrários ao ideá
rio de seus estatutos. Partidos que formavam, até en
tão, a base de sustentação do Governo bateram em
retirada e se autoproclamam independentes.

Parece-nos que estamos vivendo a era do Apo
calipse político: ninguém distingue ninguém, ruíram
por terra teses, convicções e princípios até ontem de
fendidos como dogmas inamovíveis.

Chegou a hora do vale-tudo. As ações da Polícia
Federal, fazendo uma incursão pelos rincões dos
Lençóis Maranhenses, trouxeram seu efeito para o
plenário da Câmara. Aqui jaz um Poder paralítico, trô
pego, cambaleante, que nada decide porque nada
vota. Semanas e semanas se passam, viagens e via
gens se processam, esforços e esforços são despen
didos, e os dois destaques da CPMF permanecem
inamovíveis, estáticos, gestando para um futuro bem
próximo graves prejuízos para a Nação como um
todo, já que até a presente data contabiliza-se uma
perda de 4 bilhões de reais.

As decantadas medidas provisórias, instrumen
to jurídico usado pelo Executivo, transformaram-se
em bumerangue, e voltam-se agora contra o próprio
Executivo. Um impasse está formado. E a intimação
intempestiva, inoportuna, feita pela Polícia Federal,
em pleno domingo, para ser ouvida a ex-Governadora
do Maranhão, insinua - isso julgando com benevolên
cia - que rancores incontidos comandam o processo.
O resultado aí está: o PFL, por antecipação, colo
ca-se em obstrução.

Nova parada dar-se-á no processo de votação.
Não somos nós os julgadores da história, mas conve
nhamos que, num período pré-eleitoral, quando o te
cido político se encontra tão adelgaçado, a postura da
Policia Federal foi, no mínimo, insultuosa.

Adentrando mais no ciclo das eleições vindou
ras, percebemos que os pré-candidatos, que se en
contram em campanha, estão tendo dificuldade na
escolha dos seus vices. Isto denota, no mínimo, que a
situação interna dentro dos partidos não é das mais
tranqüilas e confortáveis. Em outras eras, por este
tempo, os quadros já se encontravam definidos, as
estratégias já estavam delineadas, restava tão-so
mente soar o gongo e colocar o bloco na rua.

Muito bem. E nós, os agentes dessa querela,
como estamos nos preparando? Conhecemos de
perto o trabalho árduo de uma campanha. Muitas ve
zes, os serviços prestados à comunidade não são re
conhecidos pelo voto. Apesar de todas as penalida-

des legais, na última hora, chegam os marajás e,
avassaladoramente, destroem a dedicação, o esfor
ço, a luta, registrados há anos por quem se imolou
pelo eleitorado.

Resta-nos criar e fortalecer comitês contra a
corrupção eleitoral e ficar atentos à aplicação da Lei
n° 9.840, que proíbe a compra de votos e o uso da
máquina administrativa. Uma nova luta se coloca para
nos desafiar, apesar de todos os percalços, de todas
as turbulências, de todas as contradições; urna nova
oportunidade vai reabrir-se e seremos mais uma vez
julgados pelo povo. O veredicto a ele pertence; a nós,
a fidelidade à missão.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. José Linha
res, o Sr. Lincoln Portela, § 2° do art. 18 do
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Themísto
eles Sampaio, § 2° do art. 18 do Regimento
Interno.

o SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) 
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Luiz Sérgio, do
PT do Rio de Janeiro. S.Exa. dispõe de 25 minutos.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nor
malmente, no Grande Expediente, pronunciam-se
discursos bem elaborados; no momento, encon
tro-me muito mais preocupado em abordar temas que
levem a reflexões, na esperança de que elas ecoem
na Casa e toquem alguns ouvidos insensíveis para os
reais problemas enfrentados pela população, e tam
bém para que a população possa visualizar, por meio
da TV Câmara, que existem Parlamentares preocu
pados com a situação do povo brasileiro.

O primeiro assunto que trago à reflexão baseia-se
em publicação do jornal O Estado de S.Paulo, edição de
3 de abril de 2002, que trata de estudo realizado pelo
DIEESE no Estado de São Paulo. O trabalho demonstra
que, na última década, o salário dos trabalhadores caiu
18,8%. Lamentavelmente, no mesmo período, o núme
ro de trabalhadores com carteira assinada caiu de
67,4% para 56,4%; e o de trabalhadores que tiveram
acesso ao trabalho sem carteira assinada, quer dizer,
sem direito algum e sem contribuir para o INSS, aumen
tou de 11,6% para 17,9% - o que significa um aumento
da informalidade.

Essa injustiça é ainda mais acentuada na rela
ção do salário do homem versus o da mulher - que é
muito menor -, e do salário do homem branco versus
o do negro. Constata-se que as mulheres e os negros
sofrem duplamente com a atual situação.
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o salário mínimo, maior mecanismo de distribui
ção de renda do País, perdeu 34,52% do poder de
compra, Se levarmos em consideração que 40% dos
trabalhadores na Região Nordeste ganham um salá
rio mínimo, verificaremos que o reflexo desse arrocho
é desastroso na economia regional.

Quando o Parlamentar chega a um Município, a
primeira pergunta que lhe é feita é que empresa ou in
dústria vai levar para a cidade.

Em São Paulo, Estado mais industrializado do
País, com o maior número de empresas instaladas, o
desemprego aumentou, nesta década, de 8,7% para
19,3%. Isso evidencia, de forma murto clara, que o
problema não está na existência ou não de emprego,
mas no modelo econômico brasileiro, que concentra a
renda nas mãos de poucos.

Neste quadro, em que o salário perdeu o poder
de compra, o número de desempregados aumentou e
a média salarial dos trabalhadores caiu em aproxima
damente 18%, insistir no processo de flexibilização da
CLT significa, na realidade, acentuar o processo de
injustiça e de arrocho, restabelecer, na prática, uma
nova forma de escravidão. Nesse aspecto, chamo a
atenção das centrais sindicais do Brasil: mesmo sem
a urgência constitucional do Senado Federal, precisa
mos nos manter mobilizados, firmes com os sindica
tos e associações de classe, para impedir a aprova
ção da flexibilização. Na realidade, trata-se da extin
ção dos direitos dos trabalhadores, que já vivem um
quadro caótico com tanto desemprego e um salário
mínimo insuficiente.

A revista Carta Capital realizou uma reporta
gem interessante, na semana passada, sob o título:
"Brasil, um país capitalista sem consumidores". A ma
téria mostra que, de cada cinco cidadãos, quatro só
têm dinheiro para comprar o básico - e quando têm.
Exibe também alguns gráficos interessantes do con
sumo per capita dos países da América do Sul.

O consumo per capita do Brasil em litros de io
gurte é de 2,7, enquanto no Chile é de 4,7. O consu
mo per capita de leite em pó no Brasil é de 0,71 litros,
enquanto na Argentina, que sofre uma crise profunda,
é de 0,74. No Brasil, um país tropical, com sol quase o
ano inteiro, o consumo per capita de sorvete é de 0,2
litros, enquanto no Canadá, que só tem verão durante
uns 15 dias por ano, é de 6,9 litros.

Essa situação demonstra que, para aquecer a
economia e gerar empregos, precisamos distribuir
renda. O trabalhador precisa ter salário para fazer
compras, viajar e ter acesso ao lazer.

Ouço, com prazer, o aparte do Deputado Adão
Pretto.
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o Sr. Adão Pretto - Em primeiro lugar, cumpri
mento o ilustre companheiro pelo brilhante pronunci
amento que traz à Casa, com tema de tamanha en
vergadura. Quero colaborar com o raciocínio de
VExa. e dizer que o fruto desse arrocho salarial vem
do campo. Em 1996, estavam concentrados no cam
po 22% da população brasileira, enquanto hoje são
apenas 18%. O êxodo rural causa o desemprego; e o
desemprego causa o arrocho salarial. Os grandes jor
nais noticiaram esta semana que a abertura de frente
de emprego com 150 vagas e salário de 500 reais, em
São Paulo, provocou a corrida de 30 mil trabalhado
res. Caro colega, com mão-de-obra sobrando é claro
que os empresários e o Governo fazem do salário mí
nimo um dos mais baixos da nossa história. VExa. se
referiu ao consumo de sorvete. No Fórum Social Mun
dial, realizado em Porto Alegre no final de janeiro,
ocorreu um fato interessante. Eu estava sentado ao
lado de um agricultor que me dizia que, para comprar
um picolé, tinha de vender oito litros de leite. VExa.
tem razão quando fala que, para consumir, a pessoa
precisa de recursos. Que recursos têm os nossos
agricultores que deixam o campo e vão para a cidade
aumentar a fila dos desempregados?

O SR. LUIZ SÉRGIO - Ouço, com prazer, o
aparte do Deputado Dr. Hélio.

O Sr. Or. Hélio - Quero cumprimentar VExa.
pela importância estratégica de trazer esse terna à re
flexão desta Casa. Em primeiro lugar porque, distan
ciado dos aspectos conjunturais da violência urbana,
da saúde precária e da morte por dengue hemorrági
ca, o problema do pleno emprego é um dos pontos
mais importantes deste País. Fizemos a privatização
de diversos setores da infra-estrutura nacional com o
intuito de garantir mais empregos para a demanda de
um milhão e meio de jovens que adentram no merca
do todo ano. Mas o que estamos observando, de fato,
é que o emprego desapareceu. A qualidade do em
prego que se oferece cada vez é menor. E, como
VExa. disse, passa a ser um fenômeno de discrimina
ção de gênero e de raça. Cumprimento VExa. pela
competência de trazer esse tema à reflexão do povo
brasileiro e buscar, nesta Casa, o compromisso dos
Parlamentares em estabelecer uma política de de
senvolvimento econômico para o cidadão brasileiro.
Parabéns a V.Exa!

O SR. LUIZ SÉRGIO - Agradeço a VExa. seu
aparte e o incorporo ao meu pronunciamento.

Se tantos estão perdendo é porque há alguns
poucos ganhando muito. Na atual situação, os únicos
que estão ganhando são, indiscutivelmente, o siste-



Falo isso com tranqüilidade, porque, quando o
PT administrou o Município de Angra dos Reis, Esta
do do Rio de Janeiro, conseguimos implementar o tra
balho da coleta seletiva de lixo e iniciar um programa
que visava, a longo prazo, a solucionar a questão do
saneamento básico, pois antes da nossa administra~

ção não existia um único metro de rede de esgoto pú
blica feita pelo Município. Ao sairmos, deixamos mais
de 120 quilômetros de rede coletora de esgoto.

Neste País não há dinheiro para elevar o salário
dos trabalhadores, não há recursos para resolver o
gravíssimo problema do saneamento básico de nossa
população. O discurso oficial é de que falta dinheiro,
faltam recursos.

Devemos dizer à população brasileira, àqueles
que nos assistem, àqueles que acompanham o traba
lho desta Casa, que, enquanto não há dinheiro para o
salário, enquanto não há como reajustar as aposenta
dorias, enquanto não há dinheiro para melhorar o ní
vel de vida da população com um programa de longo
prazo para resolver o problema do saneamento, esta
mos hoje nesta Casa para votar a Medida Provisória
n° 14, de 2001. Trata-se, na prática, de um novo mo~

delo de capitalismo que se quer instituir no Brasil - o
capitalismo sem riscos. As empresas distribuidoras
de energia disseram que tiveram perda com o racio
namento, como se o padeiro da esquina não tivesse
tido perda; como se a dona de casa não tivesse tido
perda; como se a pequena e a média indústrias não ti
vessem tido perda. Mas as distribuidoras, que com
praram as empresas que o Governo privatizou, essas
têm de ter lucro garantido! Essas empresas pediram
ao Governo 10 bilhões de reais, e o Governo disse
que não podia dar esse valor, mas ia arrumar um jeito
de dar pelo menos 8 bilhões de reais.

Ora, de onde vem esse dinheiro? Da conta de
energia paga pelo cidadão, pelo pequeno e médio
empresário. Isso é um absurdo, um crime que esta
Casa não pode aceitar de forma nenhuma! O Gover
no quer dar 8 bilhões de reais de empréstimo a essas
empresas, quer gastar 8 bilhões de reais, alugando
essas termelétricas, sem que elas produzam coisa al
guma. E, se necessitar dessa energia, está disposto a
pagar ainda outros 8 bilhões de reais ...

Isso é um escândalo! Trata-se de um roubo que
querem oficializar contra a economia popular, contra
a população, contra o pequeno e médio empresário.
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ma financeiro. Os dados estão aí à vontade em todos casos são notificados em nosso País. Isso revela uma
os jornais e revistas. situação desesperadora, lamentável e triste. Mais tris-

O Banco Itaú lucrou mais de 1 bilhão de dólares te ainda se considerarmos que dos 5.500 Municípios
ou seja, 2,389 bilhões em moeda nacional. Os 31 mai~ brasileiros, apenas 451 fazem a coleta seletiva do
ores bancos já apresentaram o balanço de 1991 com lixo.
um lucro na ordem de 11 bilhões de reais, 110,8% a
mais do que no ano de 2000. O BRADESCO, que é o
segundo maior banco privado do País, seguido pelo
Itaú, teve um lucro fabuloso da ordem de 2,170 bi
lhões de reais. Portanto, todo o setor financeiro, que
tem tido lucro acima de 1 bilhão de reais, é um dos se
tores que mais desempregou no Brasil. Há poucos
anos havia 632 mil 392 bancários; atualmente, há
apenas 391 mil 685; ou seja, praticamente reduziu-se
à metade o número dos que trabalham nas agências
bancárias. E essa redução traz prejuízos ao atendi
mento de melhor qualidade ao cidadão. Em qualquer
pequena e média cidade ou até mesmo em grandes
cidades, o cidadão passa o dia inteiro numa agência
bancária para poder receber ou para efetuar paga
mentos, mesmo com a chamada modernização. O
número de máquinas à disposição dos usuários ainda
é muito pequeno para atender à demanda.

Esta situação de injustiça, de desemprego, de
redução de salário, de arrocho salarial é pois um tema
para reflexão.

Mesmo com o aumento da miserabilidade da
nossa população, temos um país em que 68,5% dos
resíduos das grandes cidades vão acabar nos lixões
e nos lixos da cidade. E o que é pior é que essa situa
ção de um país considerado sujo, que não trata do
seu lixo e do seu esgoto, já afeta, na grande cidade,
tanto aqueles que fazem opção pelos condomínios de
luxo - exemplo, os condomínios da Barra da Tijuca,
no Rio de Janeiro -, como aqueles que estão nos ala
gados. Aqueles que estão morando nos condomínios,
quando estão nas suas piscinas ou nas churrasquei
ras, são incomodados pelo mal cheiro que vem das
lagoas que se constituíram numa grande fossa a céu
aberto. E aqueles pobres estão numa situação indis
cutivelmente muito mais crítica, porque estão vivendo
e vendo os seus filhos crescerem em locais onde não
existe saneamento. Talvez seja por causa dessa situ~

ação que o Brasil só perde para a índia em número de
casos de hanseníase, que é a lepra da época bíblica,
como era assim chamada. Mas, se levarmos em con
sideração que o Brasil tem 174 milhões de habitantes,
enquanto a índia tem 1 bilhão 27 milhões, se fizermos
o cálculo da proporcionalidade, é bem provável que o
número de cidadãos brasileiros com hanseníase es
teja no mesmo patamar da índia, um país considera
do mais pobre que o Brasil. A cada ano 45 mil novos



A paralisação do processo de assentamento
das famílias de sem-terra na Fazenda Teijin, distribuí
das em barracos de lona às margens da MS-134 e da
BR-267, está causando inquietação na região.

Faço aqui minhas as seguintes considerações
dos vereadores de Nova Andradina: Se não houver
esse Assentamento Teijin, quem será o responsável
pelas ações desesperadoras de homens lavoureiros
e suas famílias - para onde irão? A fome está presen
te, e quem será responsável em oferecer comida para
toda aquela gente? Estabelecer valores em dinheiro
não será urna solução humana. E as terras da Fazen
da Teijin? Voltarão novamente para os seus proprietá
rios? Estará correta a lei? Muita terra para poucos. E
os lavoureiros estarão errados em procurar ter o seu
pedaço de terra?

Portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
a sociedade sul-mato-grossense espera que prevale
ça o bom senso da Justiça Federal, para tanto acatan-

o SR. JOÃO GRANDÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. JOÃO GRANDÃO (PT - MS. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, quero externar da tribuna
desta Casa meu apreço à Câmara Municipal de Nova
Andradina, Mato Grosso do Sul, cuja totalidade de
seus membros está empenhada em acelerar o pro
cesso de assentamento de cerca de 600 famílias de
trabalhadores rurais sem terra acampados nos Muni
cípios de Nova Andradina e Batayporã.

Os Vereadores de Nova Andradina, o INCRA e
outras forças representativas da região conhecida
como Vale do Ivinhema defendem o assentamento
imediato dos sem-terra nos 27 mil hectares da Fazen-
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Muitas vezes, o Parlamentar sobe à tribuna e da Teijin, cuja área foi desapropriada pelo Presidente
defende a prisão perpétua, a pena de morte para os Fernando Henrique Cardoso em outubro do ano pas-
grandes crimes. Ora, nada mais estamos discutindo sado. Ocorre que os proprietários da Fazenda Teijin
do que oficializar um grande roubo, um grande crime conseguiram uma liminar na Justiça Federal (2a Sub-
contra o povo brasileiro, contra a dona de casa, contra seção Judiciária de Mato Grosso do Sul, em Doura-

o pequeno e o médio trabalhador. Majorar a conta de dos), interrompendo o processo de demarcação dos
luz para dar dinheiro às empresas distribuidoras de lotes.
energia, porque estas alegaram ter prejuízo, como se É fundamental registrar que a Fazenda Teijin
o prejuízo não fosse inerente aos negócios, ao pro- tem uma área total de 78 mil hectares.
cesso capitalista, constitui-se numa injustiça muito O Vale do Ivinhema, Sr. Presidente, é uma re-
grande. gião em que, nas décadas de 1970 e 1980, predo-

Espero que esta Casa tenha a grandeza de reje- minou o latifúndio, muitas vezes improdutivo e com
itar essa medida que está em pauta para ser votada, denúncias de exploração de trabalhadores. Esta

tradição vem sendo quebrada com a implantação
que se constitui no maior escândalo desta Legislatu- dos assentamentos de Casa Verde, Aldeia, Santa
ra. É hora de os Parlamentares separarem o joio do Clara, Batayporã, São Sebastião e Novo Horizonte
trigo, a versão do fato concreto, porque se está bus- do Sul. Batayporã e Novo Horizonte do Sul já são
cando uma solução para a crise. O fato concreto é Municípios.

que estão tirando da economia do cidadão, do peque- É importante também destacar que a composi-
no e médio empresário, bilhões e bilhões de reais ção do solo da Fazenda Teijin é semelhante ao do

para dar para as empresas. Se elas entraram no ne- Assentamento Casa Verde, o chamado "assentamen-
gócio, têm de correr o mesmo risco que qualquer ou- to que deu certo", onde hoje se produz de 35 a 40 mil
tro setor da economia corre. litros de leite por dia, tendo mais de 40 mil cabeças de

Estou na expectativa de que a Câmara dos De- gado, entre de corte e leiteiro, e é grande produtor de
putados tenha a coragem de não oficializar esse cri- abacaxi, mandioca, mel, numa produção agropecuá-
me, esse roubo, esse escândalo. ria bastante diversificada. A positividade do Assenta-

Era o que tinha a dizer. mento Casa Verde foi tamanha, que deu origem ao

Durante o discurso do Sr. Luiz Sérgio, Distrito Nova Casa Verde, que oferece, inclusive, es-
o Sr. Themístocles Sampaio, § 2° do art. 18 colas para 600 alunos do ensino fundamental e mé-
do Regimento Interno, deixa a cadeira da dio.
presidência, que é ocupada pelo Sr. Aécio
Neves, Presidente.



No ano passado, realizou-se I Fórum de
Orquestras Brasileiras, organizado pela Secretaria da
Música e Artes Cênicas do Ministério da Cultura, em
Brasília, no período de 7 a 9 de maio. Durante o even
to, que congregou mais de cem participantes entre
maestros, instrumentistas, administradores e outros
profissionais da área, deliberou-se pela inclusão da
disciplina Educação Musical nas escolas de níveis
fundamental e médio.

Com a apresentação da presente proposição le
gislativa, encampamos essa idéia, por considerarmos
que o ensino de música nas escolas, além de essen
cial para o processo ensino-aprendizagem, é indis
pensável para o desenvolvimento da própria música
em todo o País. Neste sentido, pretendemos inserir no
currículo escolar da educação básica o ensino da Mú
sica Popular Brasileira.

Do ponto de vista legal, a inserção da discipli
na Música Popular Brasileira no currículo escolar
está em consonância com as Diretrizes Curricula
res Nacionais do Ensino Fundamental, estabeleci
das pela Câmara de Educação Básica do Conselho
Nacional de Educação (CNE). Esse ato normativo
determina que "as escolas deverão estabelecer
como norteadores de suas ações pedagógicas os
princípios estéticos da sensibilidade, da criativida
de e da diversidade das manifestações artísticas e
culturais". (Art. 3°, inciso I, da Resolução CEB n° 2,
de 7 de abril de 1998).

A inclusão do estudo da Música Popular Brasi
leira no currículo escolar, além de desenvolver o po
tencial artístico dos nossos educandos, irá reforçar
o espírito de brasilidade, pouco presente no espaço
escolar. Muitos jovens e adolescentes, influencia
dos pela mídia e sobretudo pelos serviços de radio
difusão sonora e de sons e imagens, que divulgam,
preferencialmente, música estrangeira, sobretudo

..
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do O recurso contra a liminar, para permitir a retoma- mente conhecimentos relacionados à expressão oral
da, pelo INCRA, da demarcação dos 770 lotes da Fa- e escrita e ao desenvolvimento do raciocínio lógi-
zenda Teijin co-matemático. Despreza-se, portanto, o ensino das

Sr. Presidente, solicito que este pronunciamento artes e das ciências sociais, que possibilitam ao edu-
seja divulgado nos órgãos de comunicação da Casa. cando uma formação mais humanista.

O SR. WILSON SANTOS - Sr. Presidente, peço Isso se constata pelo número reduzido de aulas
a palavra pela ordem.

semanais dedicadas ao estudo da arte e, muitas ve-
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem zes, na falta de profissionais habilitados e qualifica-

V. Exa. a palavra.
dos para o exercício do magistério nessa área de en-

O SR. WILSON SANTOS (PSDB - MT. Pela or- sino.
demo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, ocupo a tribuna desta
Casa legislativa para fazer a defesa de um projeto de
lei de minha autoria, PL n° 5.674, de 2001, que "dis
põe sobre a inclusão obrigatória da disciplina Música
Popular Brasileira no currículo escolar da educação
básica".

Quais as razões que me levaram a apresentar
tal proposição legislativa no Parlamento? Por que
uma disciplina obrigatória sobre MPB, se já dispomos
do ensino da arte como componente curricular da
educação básica, conforme preceitua a Lei de Diretri
zes e Bases da Educação Nacional?

Vamos aos fatos e argumentos.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacio

nal- Lei n° 9.394/96 - é clara e explícita, ao determi
nar, em seu art. 26, § 2°, a obrigatoriedade do ensino
da arte nos diversos níveis da educação básica, inclu
indo-se aí a educação infantil, o ensino fundamental e
o ensino médio: "O ensino de arte constituirá compo
nente curricular obrigatório, nos diversos níveis da
educação básica, de forma a promover o desenvolvi
mento cultural dos alunos".

Além da LDB, o próprio MEC, em cumprimento
ao art. 210 da Constituição Federal e sensível à ne
cessidade de uma mudança curricular face à emer
gência de temas sociais relevantes para a compreen
são da sociedade contemporânea, elaborou os Parâ
metros Curriculares Nacionais (PCN) para o ensino
fundamental.

Nos PCN, o ensino de arte constitui componen
te curricular obrigatório, contemplando, entre outras
linguagens artísticas, o estudo da música.

No entanto, no contexto da prática educacional
e no cotidiano de nossas escolas, o ensino da arte
tem sido relegado a segundo plano em detrimento de
outras disciplinas escolares, julgadas mais importan
tes. Tem-se a falsa impressão de que o processo ensi
no-aprendizagem deve levar o aluno a adquirir tão-so-



Filha de lavadeira, xepeira de feira, mulher que
sofreu todos os tipos de brutalidade física e social, en
frentou toda a gama de sofrimento com firmeza; não

"A música popular é talvez o melhor
exemplo - mas não o único - daquilo que a
cultura brasileira tem de mais excitante: a ri
quíssima diversidade aurida nas múltiplas
fontes de nossa formação histórica: e a radi
cai modernidade marcada pela aptidão per
manente de se reelaborar fundindo o velho
com o novo, o popular e o erudito, o autóc
tone e o alienígena, o paroquial e o univer
sal, o artesanal e o pós-industrial".
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norte-americana, não conhecem a beleza e a quali- de um senso estético-musical de qualidade, tão im-
dade da MPB. portante para a sua formação integral?

A par das diferentes posições teórico-metodo- Era o que tinha a dizer.
lógicas, constitui posição unânime entre antropólo- Muito obrigado.

gos e estudiosos da cultura nacional o fato de que a O SR. SIMÃO SESSIM _ Sr. Presidente, peço a
MPB, mais do que todas as artes, é a porta-voz do
País. palavra pela ordem.

No prefácio da obra, editada pelo Ministério da O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
Cultura, intitulada "Um Olhar sobre a Cultura Brasilei- V.Exa a palavra.
ra", organizada pelo atual Ministro da Cultura, Fran- O SR. SIMÃO SESSIM (PPB - RJ. Pela ordem.
cisco Weffort e o Presidente da FUNARTE, Márcio de Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sousa, há um trecho do Presidente Fernando Henri- Sras. e Srs. Deputados, minha vinda hoje a esta tribu-
que Cardoso que considero paradigmático. Diz ele, na tem por finalidade manifestar, como representante
textualmente: do povo fluminense, os votos de boas-vindas à nova

Governadora do Estado do Rio de Janeiro - nossa
ex-colega nesta Casa, Benedita da Silva -, a quem
caberá, a partir de agora, a difícil tarefa de comandar
o destino de um povo que torce cada vez mais por um
mundo melhor e mais feliz.

Trata-se, sem dúvida alguma, de um fato inédi
to na história da política brasileira e altamente posi
tivo para o processo de consolidação da democra
cia no País. Não apenas por ser Benedita da Silva
uma mulher, mas sobretudo pelo fato de termos, fi
nalmente, uma mulher negra, originária de uma co
munidade favelada, assumindo um dos postos mais
importantes na híerarquia política da República bra
sileira.

Estou feliz, Sr. Presidente, porque tenho pela
Benedita, mulher e guerreira, uma enorme afeição.
Acompanho ao longo dos anos sua luta incansável
para fazer valer a cidadania que esta Casa consagrou
na Constituição de 88, como um direito inalienável do
povo brasileiro, não importando sua cor, sua crença e
tampouco sua ideologia político-partidária.

A sua enorme vontade de vencer, o seu carisma
e a sua fé são uma prova inefutável de que tudo é
possível nesta vida, desde que haja determinação.
Benedita da Silva é uma mulher com trajetória de
vida, que representa a luta incansável das mulheres;
que enfrentou a opressão e o racismo. Por isso mes
mo, colocou-se voluntariamente como um dos mais
importantes instrumentos de luta contra as adversida
des que a vida impõe a outros milhões de seres hu
manos.

Realmente, dentre todas as manifestações
artísticas, é a Música Popular Brasileira a que re
vela, com maior contundência, a rica diversidade
étnica, regional e cultural do Brasil, constituin
do-se como elemento fundante de nossa identida
de nacional.

O jornalista e comentarista econômico da Folha
de S.Paulo, Luis Nassif, dissera, com muita precisão,
que o tema da Música Popular Brasileira deveria ser
item obrigatório da pauta de discussão dos candida
tos à Presidência da República. Isso se deve, em
grande parte, pela importância cultural e econômica
que ela possui, atingindo o imaginário do cidadão co
mum e do público sofisticado em vários países. Se
gundo ele, "praticamente não existe nenhuma grande
loja internacional de venda de CDS que não tenha
sua ala de música brasileira" (Folha de S.Paulo,
20.10.2001).

Termino essa breve exposição fazendo um
questionamento aos presentes: Se a MPB possui
essa relevância no contexto internacional, por que
não fazê-Ia objeto de estudo nas escolas do ensino
fundamental e médio, de forma a garantir a nossas
crianças, adolescentes e jovens o desenvolvimento



Com isso, Sr. Presidente, nosso Governo prova
que os pequenos agricultores e agricultura em nosso
Estado são prioridades de verdade, e o dinheiro do
povo do Rio Grande é aplicado na produção, e não
para financiar grandes banqueiros e grandes empre
sas, ao contrário do que muitos gostariam.
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se acovardou, não se fragilizou, não perdeu a verno do Estado de anistia ao cheque-seca, um auxí-
auto-estima. Desceu a favela do Chapéu Mangueira e lio concedido em 1996, em função de uma das piores
foi para o asfalto lutar pelo seu espaço como cidadã. E estiagens da história do Rio Grande do Sul, que cau-
aí, Sr. Presidente, chegou a esta posição brilhante de sou perdas de até 100% nas lavouras.
Governadora do Estado do Rio, depois de trilhar por Na época, cada família recebeu R$ 400,00, va-
um longo e brilhante caminho, com baldeações na lor bem inferior ao reivindicado pelos agricultores,
Câmara de Vereadores, nesta Casa e no Senado da que era de R$ 1.500,00. Embora o movimento social
República. pleiteasse o empréstimo a fundo perdido, o Governo

Sem nenhum ressentimento no coração, Bene- anterior estipulou uma taxa de juros de 12% ao ano,
dita da Silva assume, agora, mais este desafio de sua distribuído entre o Estado (3%), Prefeituras (3%) e
vida, que é governar o Rio de Janeiro, chamando a agricultores (6%). Com a aplicação da taxa de juros,
sociedade para um mutirão, assumindo assim uma cada família teria que pagar R$ 547,00. Esta medida
postura elegante de conciliação, disposta que mostra excluiu, na época, 30 mil famílias do acesso aos re-
a conversar com todos os segmentos interessados no cursos.

bem-estar comum do povo fluminense. Sr. Presidente, esta anistia, proposta pelo Gover-
Fiquei entusiasmado e mais ainda esperanço- no do Estado e aprovado pela Assembléia gaúcha, irá

so em relação os próximos nove meses de gestão beneficiar 100 mil famílias de agricultores gaúchos. A
de Benedita da Silva, ao saber que uma de suas pri- medida representa uma renúncia de R$ 54 milhões
meiras iniciativas à frente do Governo será a de para os cofres públicos e integra uma série de ações
abrir as portas do Palácio Guanabara para todos os desencadeadas pelo Governo do Estado para amenizar
Prefeitos fluminenses, não importando a cor parti- os prejuízos causados pela última estiagem.

dária. Para nós, que representamos o povo da Bai- O cheque-seca envolveu a liberação de R$ 40
xada Fluminense e do interior do Estado, trata-se milhões, sendo 24 milhões do Governo Federal e R$
de uma demonstração de que Benedita da Silva 16 milhões dos cofres estaduais. O Governo Federal
pretende realizar um Governo democrático, visan- já reteve sua parte, deixando de repassar R$ 28 mi-
do o melhor para o seu Estado, conseqüentemente Ihões do Fundo de Participação do Estado. Com a

para o seu povo. concessão da anistia, o Governo gaúcho está solici-
Quero aproveitar a oportunidade para também tando ao Ministério da Agricultura a devolução dos re-

desejar sucesso ao secretariado que também está cursos, para que o valor seja destinado ao fundo do
assumindo o Governo. Trata-se de quadro de auxilia- seguro agrícola. Além disso, o Governo do Estado
res do mais alto gabarito, formado por pessoas pro- não está cobrando a contrapartida das Prefeituras,
bas, certamente desejosas de contribuir da melhor que envolve R$ 7 milhões.

maneira possível para o sucesso desta nova adminis- Sr. Presidente, essas contas que aparecem

tração pública. agora só vêm a confirmar o que denunciávamos
Resta-me, portanto, parabenizar nossa querida quando o Governo passado criou o cheque-seca,

e ex-colega Benedita da Silva, e elevar meu pensa- ou seja, que se tratava de uma medida eleitoreira,
mento a Deus todo-poderoso, rogando sua benção e que não resolveria o problema dos agricultores e
proteção a todos os membros deste novo Governo ainda traria prejuízos ao Estado. Pois bem, os agri-
que acaba de se instalar no Rio de Janeiro. cultores estão com a corda no pescoço e o Estado

O SR. ADÃO PREITO - Sr. Presidente, peço a teve que pagar sozinho a conta, ou seja, sua parte,
palavra pela ordem. a parte do Governo Federal e a parte das Prefeitu-

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem raso
V.Exa a palavra.

O SR. ADÃO PRETTO (PT - RS. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, venho a esta tribuna registrar
que a Assembléia Legislativa gaúcha aprovou, na noi
te de sexta-feira passada, o projeto enviado pelo Go-
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urna crise política, de um impasse político de que a
Câmara está sendo vítima.

A Câmara dos Deputados sofre desgaste, mas
seus trabalhos não têm nada a ver com o impasse po
lítico estabelecido. Isto é da maior importância: não é
por falta de Deputados que não há votação na Casa.
O problema é exatamente o impasse político nas rela
ções entre PFUGoverno e Governo/PFL.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi
dência acolhe a sugestão de VExa., Deputado José
Genoíno.

O alerta de V.Exa. é o mesmo proferido por
esta Presidência. O que nos preocupou sempre - e
obviamente foi essa a razão de algumas medidas
tomadas por esta Presidência - foi quando, eventu
almente, houve concorrência de outras atividades
políticas dentro da Casa e fora dela com os traba
lhos do Plenário. Isso, devido à presença de Parla
mentares na Casa, parece-me, deixa gradualmente
de acontecer.

Existe hoje o fato, ao qual VExa. se refere, do
complicador político, ou do impasse negociai em rela
ção aos termos de determinadas propostas. Mas rei
tero a manifestação de V.Exa.: se eventualmente não
ocorrer votação hoje - e quanto a isso nada pode fa
zer esta Presidência -, absolutamente, não será pela
ausência de Parlamentares, que estão em Brasília,
em enorme número, como estiveram na última quar
ta-feira e quinta-feira. Tenho certeza de que aqui tam
bém estarão nas próximas semanas. Essa tem sido a
regra de um Parlamento que produz nossa história re
publicana recente, Deputado José Genoíno.

Portanto, estamos num debate político e caberá
à Presidência dar prosseguimento ao que já vem fa
zendo: às 16h estará no plenário, aguardará o tempo
que esperou na última sessão - aproximadamente
trinta minutos - para que o quorum seja alcançado.
Caso contrário, a Presidência encerrará os trabalhos
da sessão Alcançado o quorum, a Presidência dará
inicio à Ordem do Dia e porá em discussão a matéria,
passando, portanto, o comando da sessão aos líde
res partidários, responsáveis pela orientação de suas
bancadas.

VI - ORDEM DO DIA

Muito obrigado.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, es
tamos em aprendizado e em fase de educação peda
gógica. Já alteramos o horário de início da Ordem do
Dia para as 16h; mesmo assim, às 16h08mim não há
quorum.

Quero saber se V.Exa. adotará o mesmo pro
cedimento da sessão anterior, encerrando a Ordem
do Dia, porque regimentalmente é o que deve ser
feito.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Deputa
do Professor Luizinho, VExa. já respondeu à per
gunta: se o quorum não for alcançado até o horário
determinado na última semana, essa votação será
encerrada.

V.Exa. pode consultar a Mesa e checar o horário
em que encerrei a Ordem do Dia na semana passada.

O SR. JOSÉ GENOíNO -Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, registro o
esforço de V.Exa. para que a Câmara dos Deputa
dos processe as votações e cumpra seu dever par
lamentar.

Considerando que estamos aqui hoje, terça-fei
ra, exatamente às 16h1 Omin, e VExa. está cumprindo
com a palavra comparecendo em plenário às 16h a
fim de dar início à Ordem do Dia; e considerando que,
na semana passada, a imagem dos Deputados, pelo
fato de o quorum não ter sido alcançado, foi exata
mente a de gazeteiros-todo o mundo sabe que a Câ
mara não está votando em virtude do impasse político
nas relações entre PFL e Governo -, gostaria que
VExa., com a mesma transparência que tem assumi
do na defesa da instituição, encerrando ou não a
Ordem do Dia de hoje, deixasse claro esse fato para a
opinião pública.

Nós, Parlamentares, atendendo ao apelo de
VExa., feito por escrito, para comparecermos em Ple
nário, não podemos levar nas costas o desgaste de

PRESENTES
DEPUTADOS:

OS SEGUINTES SRS.
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RORAIMA

Alceste Almeida

Presentes de Roraima : 1

AMAPÁ

Dr. Benedito Dias

Eduardo Seabra

Evandro Milhomen

Fátima Pelaes

Jurandil Juarez

Presentes de Amapá :5

PARÁ

Asdrubal Bentes

Babá

Elcione Barbalho

Gerson Peres

Gíovanni Queiroz

Nilson Pinto

Paulo Rocha

Socorro Gomes

Presentes de Pará : 8

AMAZONAS

Arthur Virgflio

Vanessa Grazziotin

Presentes de Amazonas : 2

RONDONIA

Agnaldo Muniz

Confúcio Moura

Euripedes Miranda

Expedito Júnior

Niiton Capixaba

Sérgio Carvalho

Presentes de Rondonia : 6

ACRE

IIdefonço Cordeiro

Joao Tota

Marcos Afonso

Nilson Mourão

Sérgio Barros

Presentes de Acre : 5

TOCANTINS

Antônio Jorge

Freire Júnior

Osvaldo Reis

Presentes de Tocantins : 3

MARANHÃO

Albérico Filho

Cesar Bandeira

PL

PPB

PTB

PSB

PSDB

PMDB

PMDB

PT

PMDB

PPB

PDT

PSDB

PT

PCdoB

PSDB

PPB

PT

PT

PSDB

PTB

PMDB

PMDB

PMDB

PFL

PL/PSL

PSB/PCDOB

PDTlPPS

PSB/PCDOB
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José Antonio Almeida

Paulo Marinho

Pedro Fernandes

Remi Trinta

Presentes de Maranhão : 7

CEARÁ

Adolfo Marinho

Anibal Gomes

Eunlcio Oliveira

José Linhares

Lêo A1cãntara

Manoel Salviano

Mauro Benevides

Moroni Torgan

Pimentel Gomes

Pinheiro Landim

Roberto Pessoa

Vicente Arruda

Presentes de Ceará: 12

PIAul

AliJa Lira

B.Sé

Themlstocles Sampaio

Wellington Dias

Presentes de Piauí : 4

RIO GRANDE DO NORTE

Iberê Ferreira

Laire Rosado

Presentes de Rio Grande do Norte : 2

PARAíBA

Armando Abilio

Avenzoar Arruda

Carlos Ounga

Oamião Feliciano

Enivaldo Ribeiro

Inaldo Leilão

Ricardo Rique

Presentes de Paraíba : 7

PERNAMBUCO

Carlos Batata

Clementino Coelho

Djalma Paes

Eduardo Campos

PSB

PFL

PFL

PL

Partido

PSOB

PMOB

PMOB

PPB

PSOB

PSOB

PMOB

PFL

PPS

PMDB

PFL

PSDS

PSOS

PSOS

PMOB

PT

PTS

PMOB

PSDB

PT

PTB

PMOS

PPB

PSOB

PSOB

Partido

PSOB

PPS

PSB

PSB

PSB/PCOOE

PLlPSL

Bloco

POT/PPS
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POT/PPS

PSB/PCDOB
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Maurilio Ferreira Lima

Salatiel Carvalho

Presentes de Pernambuco : 10

ALAGOAS

Augusto Farias

Divaldo Suruagy

Givaldo Carimbão

Helenildo Ribeiro

Olavo Calheiros

Regis Cavalcante

Presentes de Alagoas : 6

SERGIPE

Cleonâncio Fonseca

Ivan Paixào

Jorge Alberto

Presentes de Sergipe: 3

BAHIA

Benito Gama

Coriolano Sales

Félix Mendonça

Jairo Carneiro

João Almeida

João Leão

Jonival Lucas Junior

Jutahy Junior

Leur Lomanto

Luiz Alberto

Mário Negromonte

Nilo Coelho

Saulo Pedrosa

Presentes de Bahia : 13

MINAS GERAIS

Aécio Neves

Antônio do Valle

Cabo Júlio

Carlos Mosconi

Danilo de Castro

Fernando Diniz

Genésio Bemardino

Gilmar Machado

PMDB

PMDB

PPB

PST

PSB

PSDB

PMDB

PPS

PPB

PPS

PMDB

PMDB

PMDB

PTB

PFL

PSDB

PPB

PMDB

PSDB

PMDB

PT

PPB

PSDB

PSDB

Partido

PSDB

PMDB

PST

PSDB

PSDB

PMDB

PMDB

PT

PSBIPCDOB

PDT/PPS

PDT/PPS
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Glycon Terra Pinto PMDB

Herculano Anghinelti PPB

Ibrahirn Abi-Ackel PPB

João MagalMes PMOB

José Militão PTB

Lincoln Ponela PSL PLlPSL

Márcio Reinaldo Moreira PPB

Marcos Lima PMOB

Maria Lúcia PMOB

Mario Assad Júnior PL PLlPSL

Mauro Lopes PMOB

Narcio Rodrigues PSDB

Odelmo Leão PPB

Olimpio Pires POT PDT/PPS

Paulo Delgado PT

Pimenta da Veiga PSDB

Rafael Guerra PSDB

Ronaldo Vasconcellos PL PLlPSL

Saraiva Felipe PMOB

Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCDOB

Presentes de Minas Gerais :28

ESplRITO SANTO

José Cartos Elias PTB

Marcus Vicente PPB

Ricardo Ferraço PPS PDT/PPS

Presentes de Espírito Santo : 3

Partido Bloco

RIO DE JANEIRO

Almerinda de Carvalho PPB

BISpo Rodngues PL PLlPSL

Carlos Santana PT

Dino Fernandes PPB

Dr. Heleno PSDB

Eber Silva PST

Fernando Gabeira PT

Fernando Gonçalves PTB

Jair Bolsonaro PPB

Jorge Bittar PT

Luiz Sérgio PT

Mattos Nascimento PST

Miriam Reid PSB PSB/PCDOB

Miro Teixeira POT POT/PPS

Paulo Baltazar PSB PSB/PCOOB

Paulo FeiJó PSOB

Ronaldo Cezar Coelho PSDB

Rubem Medina PFL

Simão Sessim PPB

Valdeci Paiva PSL PLlPSL

Wanderley Martins PSB PSB/PCDOB

Presentes de Rio de Janeiro : 21
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SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB

Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCDOB

Aloizio Mercadante PT

Aloysio Nunes Ferreira PSDB

André Benassi PSDB

Arnaldo Madeira PSDB

Bispo Wanderval PL PUPSL

Chico Sardelli PFL

Corauci SObrinho PFL

De Velasco PSL PLlPSL

Delfim Netto PPB

DI'. Hélio PDT PDTIPPS

Emerson Kapaz PPS PDTIPPS

Fernando Zuppo PSDC

Jair Meneguelli PT

João Eduardo Dado PDT PDTIPPS

João Paulo PT

Jorge Tadeu Mudalen PMDB

José Aníbal PSDB

José Genolno PT

José Roberto Batochio POT PDTIPPS

Julio Semeghini PSDB

Luciano Zica PT

Luiz Antonio Fleury PTB

Marcelo Barbieri PMDB

Mendes Thame PSDB

Milton Monti PMDB

Nela Rodolfo PMDB

Neuton Lima PFL

Paulo Kobayashi PSDB

Professor Luizinho PT

Ricardo Berzoini PT

Ricardo Izar PTB

Robson Tuma PFL

Rubens Furlan PPS PDTIPPS

Salvador Zirnbaldi PSDB

Wagner Rossi PMDB

Wagner Salustiano PPB

Xico Graziano PSDB

Zé Indio PMDB

Partido Bloco

SÃO PAULO

Zulaiê Cobra PSDB

Presentes de São Paulo : 41

MATO GROSSO

Wilson Santos PSDB
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Presentes de Mato Grosso : 1

DISTRITO FEDERAL

Jofran Frejat PPB

Maria Abadia PSDB

Pedro Celso PT

Presentes de Distrito Federal : 3

GOIÁS

Abril de 2002

Aldo Arantes

Barbosa Neto

Euler Morais

Geovan Freitas

Juquinha

Lidia Quinan

Norberto Teixeira

Pedro Canedo

Pedro Chaves

Roberto Balestra

Zé Gomes da Rocha

Presentes de Goiãs : 11

MATO GROSSO DO SUL

Dr. Antonio Cruz

João Grandão

Marçal Filho

Marisa Serrano

Nelson Trad

Waldemir Moka

Presentes de Mato Grosso do Sul : 6

PARANÁ

Affonso Camargo

Airton Roveda

Chico da Princesa

Dilcau Sperafico

Gustavo Fruet

Hermes Parcianello

Iris Simões

José Borba

José Carlos Martinez

Luiz Carlos Hauly

Márcio Matos

Moacir Micheletto

Nelson Maurer

Odllio Balbinolti

Oliveira Filho

Osmar Serraglio

Padre Roque

Ricardo Barros

Rubens Bueno

PCdoB

PMDB

PMDB

PMDB

PL

PSDB

PMDB

PSDB

PMDB

PPB

PMDB

PMOB

PT

PMOB

PSOB

PTB

PMDB

Partido

PSDB

PTB

PSDB

PPB

PMDB

PMDB

PTB

PMDB

PTB

PSOB

PTB

PMDB

PPB

PSOB

PL

PMDB

PT

PPB

PPS

PSB/PCOOB

PLlPSL

Bloco

PLlPSL

PDTIPPS
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Presentes de Paranã : 19

SANTA CATARINA

Edinho Bez

Edison Andrino

Eni Voltolini

Fernando Coruja

João Matos

Leodegar Tiscoski

Luci Choinacki

Renato Vianna

Presentes de Santa Catarina : 8

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto

Airton Dipp

Ary José Vanaui

Augusto Nardes

Beta Albuquerque

Darcisio Perondi

Edir Oliveira

Ezidio Pinheiro

Fetter Junior

Fioravante

Germano Rigotto

Henrique Fontana

Luis Carlos Heinze

Mendes Ribeiro Filho

Osvaldo Biolchi

Paulo Paim

Pompeo de Mattos

Roberto Argenta

Tarcisio Zimmermann

Telmo Kirst

Wilson Cignachi

Veda Crusius

Presentes de Rio Grande do Sul : 22
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PT

PPB

PMOB
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PDT/PPS
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PDT/PPS

PSB/PCOOB

PSB/PCOOB
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MEDIDA PROVISÓRIA N° 14, DE 2002
(Do Poder Executivo)

Sala das Sessões, 9 de abril de 2002. - Assina:
João Paulo, Líder do Partido dos Trabalhadores.

Sr. Presidente, requeremos a V.Exa.,
nos termos regimentais, a retirada da Medi
da Provisória n° 14/01, constante da pauta
da presente sessão.

Discussão, em turno único, da Me
dida Provisória n° 14, de 2001, que dis
põe sobre a expansão da oferta de ener
gia emergencial e dá outras providências.
Pendente de parecer da Comissão Mista
do Congresso Nacional.

Prazo na Comissão Mista: 20-2-2
Prazo na Câmara: 6-3-02
Prazo para sobrestar a pauta: 24-3-2
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Sobre a

mesa o seguinte requerimento:
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A lista de areia diante de uma onda, mesmo que ela seja peque-
presença registra o comparecimento de 257 Senho- na. O projeto não tem amparo diante de análise mais
res Deputados. consistente, com mais dados e maior conhecimento.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - vai-se Sr. Presidente, o Brasil implantou - não por obra
passar à apreciação da matéria que está sobre a da natureza, mas por ineficiência do Governo, que de-
mesa e da constante da Ordem do Dia. veria tratar do assunto -, no segundo semestre do

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Item 1: ano passado e no começo deste ano, o racionamento
de energia.

O Governo tenta vender para a sociedade o pre
juízo das operadoras durante o racionamento. Porém,
isso não é verdade, porque houve, sim, prejuízo para
os consumidores, para as famílias brasileiras, para os
lares deste País, enfim, para as empresas que queri
am produzir e não tinham energia para isso. Foram
esses os penalizados, a exemplo do que acontece em
outros lugares do mundo.

Na Califórnia, recentemente, houve medida se
melhante e quem pagou o pato não foi o povo, mas as
concessionárias de energia e parcela do Governo lo
cal que foram obrigados a reparar o mal causado, ou
seja, a assumir suas responsabilidades.

Estranho, no coroar desse sistema irresponsável
de privatização e de entrega generosa do patrimônio, o
envio para esta Casa da Medida Provisória n° 14.

Sr. Presidente, a essência da medida provisória
está em dizer que as empresas concessionárias tive
ram prejuízos. Porém, como mentira tem perna curta
e por escrito é pior ainda, pois cai mais à frente, as
empresas, todas elas, apresentaram seus balanços:
praticamente todas as empresas tiveram generosos
lucros no ano passado.

Ora, se as empresas tiveram lucros, e várias de
las tiveram que retirar da computação contábil aquilo
que seria recebido do Governo, por que temos de ar
car com esse ônus? Que razão há para pagarmos
uma tremenda conta com dinheiro do nosso bolso?
Por essas razões, não podemos votar a medida provi
sória em análise. Precisamos fazer com que a mídia
brasileira rompa o silêncio e apresente a conta à po
pulação.

Ontem, o Sr. Pedro Parente, Ministro responsá
vel pelo apagão, foi ao Jornal Nacional e disse que
esta medida provisória é de interesse da sociedade
brasileira. Como pôde fazer tal afirmação? A quem in
teressa essa medida provisória? Somente às conces
sionárias e àqueles que, ao fim do Governo, terão
tranqüilamente uma cadeira em diversas empresas. À
população essa medida provisória não interessa, e te
nho certeza de que não.

Sr. Presidente, por fim, solicito a este Plenário
que vote pela não apreciação desse projeto na tarde
de hoje. A Medida Provisória n° 14 é, sem dúvida algu-

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) -Concedo
a palavra ao Líder João Paulo, que encaminhará a
favor do requerimento de sua autoria.

O SR. JOÃO PAULO (pT- SP Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, de
pronto informo ao Plenário desta Casa e à opinião pú
blica as razões que têm motivado o Partido dos Tra
balhadores a não concordar com a votação da Medi
da Provisória na 14.

Longe de qualquer birra política travada na dis
puta eleitoral, a posição de nosso partido tem sido de
terminada pelo conteúdo da referida medida provisó
ria. A aprovação de tal norma é lesiva ao Brasil, à in
dústria nacional e ao conjunto de consumidores de
energia elétrica.

Essa e não outra tem sido, Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, a razão da não concordância do
PT em apreciar essa medida provisória. Registro
essa afirmação em alto e bom tom nesta Casa para
que não confundam nossa posição política no caso
específico.

Por que pedimos a retirada do projeto? Ele não se
sustenta, assim corno não se conserva um castelo de
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ma, penosa para o povo brasileiro, lesiva à Pátria e,
além disso, trará problemas jurídicos para a equipe
que coordena os trabalhos relativos à sua extensão.

Sr. Presidente, repito: ao Plenário peço que vote
a favor da retirada de pauta da Medida Provisória n°
14, em apreciação nesta tarde.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (PT - SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, na quinta-feira passada, discutimos a ques
tão do trabalho no Plenário e nas Comissões. VExa.
inclusive disse que gostaria de manter aquela deci
são, mas reconhecia que o encaminhamento talvez
não fosse o correto.

Para evitar esse tipo de questionamento, pon
dero alguns aspectos. Participei, até o presente mo
mento, na Comissão de Finanças e Tributação, de
debate sobre a implantação do novo sistema brasile
iro de pagamentos, em que se encontram presentes
representantes do Banco Central, da FIESP, da
FEBRABAN, da FENAC e da Associação Comercial.
Enfim, várias autoridades discutem a mudança do
sistema de financiamento.

Sr. Presidente, simultaneamente, ocorre reu
nião da Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação. Além disso, toda terça-feira a esta hora partici
po da Comissão Parlamentar Conjunta do
MERCOSUL - encaminharei à Mesa inclusive reque
rimento solicitando que todas as minhas faltas sejam
abonadas, porque não posso estar na referida Comis
são e no plenário.

Sr. Presidente, na sessão plenária passada a
Ordem do Dia foi suspensa às 16h20min. São
16h20min e indago a V.Exa.: manteremos as ativida
des nas Comissões, ou todas as Comissões suspen
derão imediatamente seus trabalhos, de modo que os
Parlamentares venham ao plenário?

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Deputado
Aloizio Mercadante, respondo a VExa., reportan
do-me aos termos de ofício encaminhado aos Presi
dentes das Comissões da Casa, sejam elas Perma
nentes ou Especiais, determinando a suspensão de
todos os trabalhos no ponto em que se encontrarem
às 16 horas dos dias da semana. Essa é uma decisão
irrevogável da Presidência.

Deputado Aloizio Mercadante, não posso sair
daqui e encerrar os trabalhos das Comissões, mas,
após a informação de VExa., mandei a Secreta-

ria-Geral checar quais Comissões da Casa não aten
deram à determinação da Presidência, que, obvia
mente, tomará providências em relação a elas.

Para que fique registrado nos Anais, reitero os
termos do ofício encaminhado aos Presidentes de
Comissões da Casa: como prevê o Regimento Inter
no, após o início da Ordem do Dia - estou sendo mais
explícito, após as 16 horas -, não poderá haver traba
lho de qualquer Comissão. V.Exa. não precisa se pre
ocupar, porque, após as 16 horas, o plenário terá prio
ridade, e qualquer decisão tomada durante esse pe
ríodo nas Comissões terá efeito nulo.

Aproveito este momento e apelo para os Presi
dentes das Comissões da Casa, que, eventual e equi
vocadamente, ainda se encontram em funcionamen
to, que encerrem imediatamente as reuniões, porque
estamos no Ordem do Dia.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, an
tes de encaminhar contrariamente, indago se VExa.
vai responder hoje à questão de ordem que fiz na se
mana passada, porque a questão das Comissões a
tem como fulcro.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Secreta
ria-Gerai da Mesa examinou a questão de ordem de
VExa. Já temos um esboço da resposta, mas confesso
a VExa. que, pessoalmente, tenho algumas dúvidas.

A resposta ocorrerá impreterivelmente na ses
são de amanhã. Peço a V. Exa. um pouco de paciência
para aguardar a decisão, em razão da gravidade do
aqui exposto.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ -Sr. Presiden
te, nada tenho contra postergar. Mas há um problema
fulcral. Amanhã de manhã as Comissões estarão reu
nidas. Segundo entendo, Sr. Presidente, pela ausên
cia da resposta a essa questão de ordem, parte das
matérias a serem discutidas pelas Comissões esta
rão prejudicadas.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - V.Exa. fez
a questão de ordem, Deputado Arnaldo Faria de Sá, e
disse que a responderia o mais brevemente possível.
O momento que encontro adequado - pelo menos,
em condições de dar a resposta definitiva - é na ses
são de amanhã. Portanto, apelo para V.Exa. que
aguarde decisão da Presidência, já que se trata de
matéria, como tive oportunidade de lhe dizer, extre
mamente relevante.



O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB
MA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB vota "sim".

O SR. FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT - SC.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a
discussão gira em torno da votação ou não da Medida
Provisória n° 14. Na verdade, queremos derrotá-Ia.
Entendemos que, de todas as medidas provisórias até
hoje editadas pelo Governo, esta é a mais prejudicial
para o povo brasileiro, talo volume de recursos a ela
destinados e a rnaneira como são aplicados.

Nós, do PDT, temos ainda urn ingrediente a
mais ern relação ao assunto: não queremos votar a
imunidade da CPMF na questão do capital estrangei
ro e, por isso, queremos adiar essa votação. Nossa
posição é clara quanto a isso.

Não entrarei em detalhes sobre a discussão da
Medida Provisória nO 14, porque, a seu ternpo e a sua
hora, falaremos sobre isso. Em princípio, votamos
"sim", mas queremos discutir logo de pronto, porque é
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo de reais por semana, esses entrarão na economia e
a palavra ao Deputado Arnaldo Faria de Sá para en- vão girar. Girando, teremos oportunidade de geração
caminhar contrariamente ao requerimento do Líder de empregos, ainda que informais, e haverá mais sus-
do PT, Deputado João Paulo. tentabilidade econômica para quem não a tem.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, mesmo
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. no turbilhão de toda esta confusão política, que não
Parlamentares, os motivos trazidos à tribuna pelo Lí- foi armada por nós, mas por quem está disputando o
der do PT, Deputado João Paulo, são sobejamente pleito presidencial, alguns até de maneira açodada,
satisfatórios e com eles concordo. Discordo apenas destemperada, destrambelhada, o melhor que temos
da forma. Acho que não temos que adiar a votação, a fazer é votar "não" a este requerimento, o que permi-
mas votar para derrotar a medida provisória que tirá que a matéria continue na pauta. Estando na pau-
transfere a responsabilidade do seguro-apagão aos ta, não há acordo para que seja aprovada e, não sen-
consumidores. Não temos que ficar criando a ilusão do aprovada, a população sai ganhando.
de que podemos encontrar a alternativa de transferir Queremos votar e derrotar esta medida provisó-
aos consumidores a conta do apagão. Não se pode ria, porque não se pode transferir à população o custo
querer que o consumidor residencial, que já vive uma

de parcela da responsabilidade que ela não teve, e
série de dificuldades, que passou por tanto aperto du- ainda com custo financeiro. O absurdo maior é que
rante o racionamento, ainda tenha que pagar uma

esse dinheiro vai para as companhias de eletricidade.
conta para a qual não contribuiu.

Haverá efetivamente um ganho não sei para quem,
Portanto, Sr. Presidente, simplesmente adiar a vo- mas o custo será da parcela da sociedade, que já está

tação vai significar a tentativa de encontrar solução que por demais castigada e ávida por um troco a essa ir-
atinja o menor número de consumidores ou os atinja de responsabilidade.
maneira menos contundente. Mas eles não ficarão ex-
c�uídos da sua responsabilidade. Para excluirmos o Portanto, votamos "não" ao requerimento, para
consumidor de uma vez por todas, temos que derrotar a derrotarmos esta medida provisória já.

medida provisória. Não há alternativa! Até porque as O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Em vota-
chamadas elétricas já apresentaram seus balanços de ção o requerimento da Liderança do PT para retirada
2001 e todas elas com resultados positivos. da pauta desta sessão do item 1, que trata da Medida

Por que devemos pagar a conta ou dar alguma Provisória n° 14.
coisa às elétricas? Quando falamos em privatização, O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como vo-
não existe risco? Ora, eles correram o risco de ganhar tam os Srs. Líderes?
ou perder. Mesmo assim, não perderam, mas ganha
ram. E ainda tendo ganho, vamos ressarcir algo mais
em relação ao que deixaram de ganhar? E não será o
Poder Executivo a reembolsar alguma coisa, mas
você, consumidor, que está na periferia, que vai pagar
na sua conta de luz um plus, o qual será transferido às
companhias de eletricidade, para que possam ter um
acréscimo pelo que deixaram de receber em razão do
apagão. Na verdade, não podemos concordar.

Por essa razão, Sr. Presidente, ainda que aceite
as razões expendidas aqui pelo meu antecessor, que
ro derrotar de vez esta medida provisória. E talvez
isso seja importante ao Poder Executivo, porque, se a
votação terminar, inicia-se o destrancamento da pau
ta. E, se a pauta for destrancada, a maldita CPMF po
derá ser votada, ainda que queira que ela não o seja.

Sobre a CPMF, o Governo faz o alarde de que
está tendo prejuízo de 400 milhões por semana.

Ora, Sr. Presidente, quem vai ficar no prejuízo,
se ela for votada, será a população. Não sendo, a po
pulação terá lucro. Se não foram pagos 400 milhões



.\bril de 2002 DIAR lO (H ('.\M.\IC\ DOS D[ó\'lJ I AD0S Quarta-feIra IO !4')O~

provável que o Bloco Parlamentar PDT/PPS entre em mos que a discussão começasse hoje e a votação se
obstrução, dependendo da evolução do processo. desse amanhã. Todavia, depois de ouvir as pondera-

o SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - Sp. ções feitas pelos colegas, e com o intuito de contribuir
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, para a votação da matéria amanhã, o PMDB concor-
o PTB vota "não", porque quer derrotar a medida pro- da com o adiamento e vota "sim".
visória, salvando a população. O SR. JUTAHY JUNIOR (PSDB - BA. Pela or-

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Pela ordem. dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, O
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vai PSDB mobilizou sua bancada para votar a medida
encaminhar o voto "sim", favoravelmente à retirada de provisória hoje; porém, o Deputado Arnaldo Madeira
pauta da matéria. solicitou-nos a transferência da votação para ama-

A Medida Provisória n° 14 já está incorporada à nhã. Neste momento está sendo processado um en-
tendimento com relação a um parecer. Em funçãoeconomia brasileira. Provocou diversas ações de lici-
disso, achamos por bem acatar a sugestão do Líder

tação e de investimento e procura obter recursos para
o setor elétrico e para uma reserva, a fim de que, se do Governo. Estaremos aqui para votar a matéria

amanhã.necessitar, o Brasil tenha como buscar mais energia
elétrica. É, portanto, um investimento e uma reformu- O PSDB encaminha o voto "sim".
lação em todo o setor. O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pela

O PPB quer ver a matéria aprovada, mas enca- ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em
minha o voto "sim", pela sua retirada da pauta de primeiro lugar quero agradecer aos nobres pares. To-
hoje, para que possamos amanhã, se Deus quiser, dos sabem que a Executiva Nacional do Partido da
aprová-Ia. Frente Liberal declarou em nota que não votaria nada

hoje. Não queremos esticar a corda nem radicalizar;
O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela buscamos apenas o entendimento nesta Casa.

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nos- Não aceitamos que a pauta da Câmara dos De-
sa posição é contrária a esta medida provisória, uma

putados fique trancada por dezoito medidas provisóri
violência contra o povo brasileiro, que já está pagan-

as. Algumas delas são tão importantes que precisam
do um reajuste de tarifa de 2,9%, no caso de consumo

ser decididas o mais rapidamente possível, outras
residencial, e de 7,9%, no caso de consumo industri-

nem tanto. Mas fato é que precisamos liberar a pauta
ai, comercial e de serviços. Estamos pagando nas

para podermos votar questões fundamentais para a
nossas contas de energia um empréstimo já concedi- vida do País.
do pelo BNDES às concessionárias, mas que estão
chamando de prejuízo presumido. O partido discutirá cada caso separadamente e

votará unido, coeso. Amanhã estaremos aqui para dis-
Sr. Presidente, o povo brasileiro economizou, e cutir e votar esta medida provisória. Poderemos votar a

agora está tendo de pagar também pelo que não con- favor, o que é mais provável, porque é essa a decisão
sumiu. Não há violência maior do que essa. Isso é ina- anterior da Executiva. Mas também poderemos votar
ceitável e inimaginável! contra, caso haja uma mudança na orientação.

Outro ponto. Foi contratado um seguro cujo cus- Não vamos procrastinar a votação de nenhuma
to inicial é de 7 bilhões de reais, mas, se as miniusinas matéria, Sr. Presidente. Já declaramos nosso desejo
fossem compradas de forma permanente, custariam de votar os dois destaques restantes da CPMF. Esse
no máximo 2,5 bilhões de reais. é um contrato assumido pelo PFL depois de decisão

Vamos levar este processo até onde pudermos, da Executiva e de sua bancada na Câmara.
seja pela rejeição da Mp, seja pelo adiamento da sua Aproveito este momento para agradecer a todos
votação. aqueles que serviram de bombeiros, tentando desa-

O PT é favorável à retirada de pauta da Medida nuviar o clima. Posso dizer que os canais estão hoje
Provisória n° 14. Se não for acatado o nosso requeri- semi-abertos. Há pouco fiz uma reunião com os
mento, vamos pedir verificação de votação e entrar Vice-Líderes do PFL e mostrei que atitudes foram to-
em obstrução. madas para a desobstrução da pauta.

O SR. WAGNER ROSSI (PMDB - SP Pela or- Eu gostaria de citar diversos nomes, Sr. Presi-
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o dente, mas, como não posso enumerá-los todos, por
PMDB mobilizou seus Parlamentares para a aprecia- uma questão de justiça lembrarei algumas pessoas
ção desta medida provisória, que gera muita celeu- que foram fundamentais neste processo: V.Exa., Sr.
ma; por isso precisa ser bem discutida. Nós preferiría- Presidente, em primeiro lugar, pois desde o início
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buscou Oentendimento; o Líder Arnaldo Madeira, ho- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
mem público exemplar, que nos momentos difíceis VExa. a palavra.
sempre mostra a grandeza dos seus gestos; e Eucli- O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pela
des Scalco, Ministro de Estado Chefe da Secreta- ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, que-
ria-Gerai da Presidência, outra figura pública exem- ro pedir a toda a bancada do PFL que venha ao plená-
piar. Quando fui Presidente desta Casa, Euclides rio registrar seus votos.
Scalco era Líder do PSDB e sempre se colocava ao O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA - Sr. Presi-
lado da instituição nos momentos difíceis. Enfim, dente, peço a palavra pela ordem.
agradeço a todos que contribuíram para que os cana- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) _ Tem
is fossem reabertos. V.Exa. a palavra.

Sr. Presidente, assumi com V. Exa. o compromis- O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB-
so maior de votar amanhã a Medida Provisória nO 14 MA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi-
e, na quinta-feira pela manhã, a Medida Provisória n° dente, quero retificar nosso voto.
18, que trata da equalização do preço da Vamos votar "não". Estamos entendendo, pelos
cana-de-açúcar, fundame~tal não apenas para Per- discursos feitos após a minha orientação, que a reti-
nambuco, Alagoas e Ceara, mas para todo o Nordes- rada está servindo à aprovação dessa medida provi-
te brasileiro. sória. Somos contrários à medida provisória e con-

Estamos unidos em torno do nosso Presidente, trários à CPMF. O voto do Bloco Parlamentar
Jorge Bornhausen, homem público que engrandece PSB/PCdoB é "não".
não só o PFL, mas a vida pública deste País, sempre O SR. EBER SILVA (PST-RJ. Pela ordem. Sem
demonstrando grandeza de espírito nos momentos revisão do orador.) - O PST vota "sim', Sr. Presidente.
difíceis da vida nacional. O SR. ARNALDO MADEIRA - Sr. Presidente,

O PFL está com as armas desensarilhadas para peço a palavra pela ordem.
recomeçar a votação das medidas provisórias. Fic~- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
mos apenas n~ ~ependê~cia da ~e~is~~ da E~e~utl- V. Exa. a palavra.
va, que se reunira amanha: A propOSlto, Ja ~~nvldel to~ O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB _ SP. Pela
dos os colegas para essa Importante reunla.o, que fOI ordem. Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente,
anteCipada de ~u.l~ta-felra par~ quarta-feira)usta- Sras. e Srs. Parlamentares, tendo em vista o que foi
mente para pOSSibilitar as votaçoes de amanha. dito há pouco por alguns Deputados da Oposição, eu

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em toda não poderia deixar de registrar a importância desta
ação política existe mão e contramão. Se recebemos medida provisória para o País. Parece que estão es-
gestos positivos, nós os retribuímos. Amanhã, se quecendo a grave crise de energia que vivemos, da
Deus quiser, estaremos aqui firmes para votar não só qual só pudemos sair graças à colaboração da popu-
a Medida Provisória n° 14, mas todas as que forem lação brasileira, que economizou energia, e à atuação
necessárias para o País. de dois Ministros que se destacaram na criação de

O PFL encaminha o voto "sim". meios para que pudéssemos enfrentá-Ia. São eles o
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP. M~n~stro do PFL José Jorge, de Mi~~s e Energia, e o

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, MInistro P~ro Pare~te, da Casa CIVIl. ._
em razão dos vários encaminhamentos feitos no sen- DepoIs de um I~tenso p:O?~SsO de negoclaçao,
tido de buscar um pouco de paz para esta Casa, mes- foi editada esta medIda ?rov'so~'a, que e~~abelece~

mo que o PTB seja contrário ao aumento na tarifa de as bases para a super~çao da cnse energetlca e estl-
energia, vamos encaminhar o voto "sim". mula a retomada dos investimentos no s~t~r.

SR PRESIDENTE (Aécio Neves) - O PTB re- Portanto, trata-se de medida pr~vlsona absolu-
. . O .' _. . tamente essencial. Teremos oportunidade de dlscu-

titica a onentaçao feita antenormente. ti-Ia em profundidade amanhã, durante os debates.
Como voto o Bloco Parlamentar PUPSL? O segundo ponto é quanto à questão política. A
O SR. lINCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG. Casa é política e pondera a cada decisão. Há uma re-

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, lação de forças no Plenário. Os adiamentos de vota-
o Bloco Parlamentar PUPSL encaminha o voto "sim". ção ocorridos, inclusive o de hoje, observam a lógica

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente, da política, de compreender as divergências e a bu~-

peço a palavra pela ordem. ca da construção do entendimento para votar a mate-



ALCESTE ALMEIDA - Projeto de Lei - Projeto
autorizando a construção de guarnições militares em
terras indígenas. (PL. N° 6493/02)

SOCORRO GOMES - Projeto de Lei - Dispõe
sobre a vedação da realização de provas de línguas
estrangeiras em concursos públicos para ocupação
de cargos na Administração Pública Direta e Indireta
de qualquer dos Poderes da União, ressalvados
aqueles cujo desempenho exija o seu domínio. (PL.
N° 6494/02)

FERNANDO FERRO - Requerimento de Infor
mação - Rádios Comunitárias de Pernambuco- Mi
nistério das Comunicações. (RIC N° 4306/02)

ARMANDO ABíLlO - Projeto de Lei Denomina
"Viaduto Engenheiro Ernesto de Souza Diniz" a
obra-de-arte especial localizada na BR-230, Municí
pio de João Pessoa, Estado da Paraíba. (PL. N°
6496/02)

RICARDO FERRAÇO - Requerimento de Ses
são Solene - requera convocação de sessão solene
da Câmara dos deputados para o dia 24 de outubro
de 2002, às 16:00 horas. (ROS N° 64/02)

FEU ROSA - Projeto de Lei - Declaro o dia 26
janeiro de 1500 como data oficial do Descobrimento
do Brasil. (PL. N° 6497/02)

MIRIAM REID - Projeto de Lei -Altera o § 1° do
art. 36 da Lei n° 7210, de 11 de julho de 1984 - Lei de
Execução Penal. (PL. N° 6498/02)

JOÃO HERRMANN NETO e outros - Proposta
de Emenda à Constituição - Acrescenta § 5° ao Arti
go 71 da Constituição Federal. (PEC N° 515/02)

CARLlTO MERSS - Requerimento de Informa
ção - Requerimento de informações junto à Secreta
ria Especial de Desenvolvimento Urbano da Presi
dência da República acerca da liberação de verbas
orçamentárias. (RIC N° 4307/02)

LUIZ ALBERTO - Requerimento de Informa
ção - Solicita informações ao Sr. Ministro das Minas
e Energia sobre o contrato de cessão de uso do Pré
dio Hamilton Lopes - Sede da Petrobrás na Bahia,
no bairro da Calçada em Salvador para o governo do
estado, e demais documentos e informações eluci
dativos do contrato firmado, tais como objeto, pra
zos, critérios e condições para a utilização do imóvel,
forma de utilização do imóvel e de área livre e san
ções para a não utilização conforme o estipulado.
(RIC N° 4308/02)
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ria. É nessa linha que procuramos atuar. Os Parla- APRESENTAM PROPOSIÇÕES OS
mentares que dão sustentação ao Governo e a Lide- SRS:
rança do PFL procuraram trabalhar para quebrar as
arestas e criar condições para votação da medida
provisória.

Agradeço as palavras ao Líder Inocêncio Olivei
ra em relação à minha pessoa.

As condições estão acertadas para amanhã dis
cutirmos e votarmos a Medida Provisória n° 14. Logo
a seguir, reiniciaremos o processo de apreciação das
demais medidas provisórias que estão na pauta. Tal
vez na próxima semana ou na seguinte, votaremos a
CPMF.

De qualquer forma, Sr. Presidente, a retirada de
pauta dessa medida provisória é um ato de bom sen
so, do ponto de vista dos que estão preocupados com
o conteúdo da matéria e que criam condições para
que amanhã possamos dar início ao debate e, final
mente, votar a Medida Provisória n° 14, de 2001.

Portanto, o Governo encaminha "sim", de acor
do com os demais partidos.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Os Srs.
Deputados que o aprovam permaneçam como se en
contram. (Pausa.)

Aprovado, com votos contrários dos partidos in
dicados no painel.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Com a
retirada de pauta da Medida Provisória n° 14, de
2001 , ficam adiados os demais itens (Medidas Provi
sórias nO 15,16,17,18, 1ge20,de2001; e 21,22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33, de 2002.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa
agradece aos Srs. Parlamentares a expressiva pre
sença em plenário e na Casa, que possibilita qual
quer votação, o que não ocorrerá hoje em virtude de
questões políticas naturais do Parlamento. A expres
siva presença dos Srs. Parlamentares nesta Casa é
digna de registro.

Tenho certeza de que continuará havendo ex
pressiva presença dos Deputados nas sessões de
amanhã e quinta-feira, em que, espero, serão votadas
medidas provisórias.

Deixo um alerta ao Plenário: é intenção desta
Presidência colocar na pauta da sessão de quinta-fei
ra, às 11 h da manhã, as medidas provisórias que es
tejam cronologicamente em ordem para serem vota
das.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Apresen
tação de Proposições.

Os Senhores Deputados que tenham proposi
ções a apresentar queiram fazê-lo.
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ROBERTO PESSOA - Requerimento - Posse Projeto de Lei - Estabelece ao Sistema Finan-
do Dr. Ruy do Ceará na Presidência do Náutico Atléti- ceiro de financiamento, consórcio e Leasing a garan-
co Cearense. (REO N° 106/02) tia de tratamento igual às partes envolvidas em con-

Requerimento - Posse do Dr. Valdery Frota de tratos de compra e venda e dá outras providências.
Albuquerque na Presidência da Caixa Econômica Fe- (PL. N° 6501/02)
deral. (REO N° 107/02) JOSÉ CARLOS COUTINHO - Projeto de Lei -

Requerimento - Posse do Dr. Ruy do Ceará na "Regulamenta a profissão de desenhista, e dá outras
Presidência do Náutico Atlético Cearense. (REQ W providências". (PL. N° 6502/02)
108/02) CHICO SARDELLI - Projeto de Lei Comple-

mentar - Dispõe sobre a base de cálculo do ICMS nas
Requerimento de Informação - Solicita informa- saídas decorrentes de venda a prazo.

ções ao Senhor Ministro da Fazenda, no âmbito da JOSÉ CARLOS COUTINHO _ Projeto de Lei _
Secretaria da Receita Federal, sobre a situação de

"Dispõe sobre medidas de estímulo para o reequipa
empresas de capital estrangeiro instaladas no Brasil.
(RIC N0 4309/02) mento de instituições dedicadas ao ensino técnico e

tecnológico, bem como ao aprimoramento de recur-
Requerimento de informação - Solicita informa- sos humanos". (PL. N° 6503/02).

ções ao Senhor Ministro da Fazenda, no âmbito do Projeto de Lei _ "Modifica dispositivo da Lei nO
Banco Central do Brasil, sobre a situação de empre- 6.015, de 31 de dezembro de 1973". (PL. N° 6504/02).
sas de capital estrangeiro instaladas no Brasil. (RIC Projeto de Lei _ "Modifica dispositivos do Decre-
N° 4310/02) to-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940". (PL. N°

Requerimento de Informação - Solicita informa- 6505/02).
ções ao Senhor Ministro da Justiça, no âmbito da Se- Projeto de Lei - "Acrescenta dispositivos da Lei
cretaria de Direito Econômico, sobre o andamento da n° 6.494 de 7 de dezembro de 1977, e dá outras provi-
Representação n° 80.12.00.1385-2002/75. (RIC N° dências (PL. N° 6506/02).

4311/02) Projeto de Lei - "Modifica dispositivos da Lei nO
PAULO MOURÃO - Requerimento de Informa- 5.869, de 11 de janeiro de 1973 e dá outras providênci-

ção-- Solicita informações ao Ministério da Agricultu- as (PL. N° 6507/02).
ra, Pecuária e Abastecimento sobre as providências Projeto de Lei - "Institui o cadastro nacional de
tomadas a respeito de proposta de estrangeiros a infrações penais e dá outras providências (PL. N°
agricultores brasileiros para que deixem de plantar 6508/02).
soja. Nome do Arquivo: Ministério da Agricultura - Projeto de Lei - "Estabelece aposentadoria es-
plantação de soja. (RJC N° 4312/02) pecial aos digitadores, e dá outras providências". (PL.

Requerimento de Informação - Solicita informa- N° 6509/02).
ções ao Ministério da Justiça sobre as providências Projeto de Lei - "Estabelece sobre a fabricação
tomadas a respeito de proposta de estrangeiros a e o uso de pára-raios radioativos, e dá outras provi-
agricultores brasileiros para que deixem de plantar dências. (PL. N° 6510/02)
soja. Nome do arquivo: Ministério da Justiça - planta- Projeto de Lei Complementar - "Dispõe sobre
ção de soja. (RIC N° 4313/02) normas gerais aplicáveis ao Imposto sobre Vendas

JAIME MARTINS - Requerimento - Solicita a a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos, ex-
retirada do Requerimento de Informação 3.169/2001. ceto o óleo diesel, de competência dos municípios".
(REO N° 109/02) (PLP N° 304/02).

LUIZ RIBEIRO - Projeto de Lei - Determina que Requerimento - "Solicita a retirada do Projeto
as Empresas de Telefonia assegurem ao portador de de Lei n° 6360/2002." (REO N° 110/02)
necessidades visuais, Telefones Públicos com tecla- O SR. JOÃO MAGNO - Sr. Presidente, peço a
dos escritos no Sistema Braile e dá outras providênci- palavra pela ordem.
as. (PL. N° 6499/02) O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem

Projeto de Lei - Determina que as Instituições fi- V.Exa. a palavra.
nanceiras de natureza bancária, financeira e de crédi- O SR. JOÃO MAGNO (PT- MG. Pela ordem.
to assegurem ao portador de necessidades visuais Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Caixas Eletrônicos com escrita e leitura no Sistema Sras. e Srs. Deputados, esta semana a Câmara se
Braile e dá outras providências.(PL. N° 6500/02) prepara para votar a Medida Provisória n° 14, que,



.-\lxil de 2002 DI.\RIO IH CAMARA DOS DU'lJl:\DOS QlIarla-kira lO 14')O'J

entre outros temas polêmicos, repassa ao consumi
dor os valores gastos com a compra de energia du
rante o período de racionamento. Uma fórmula repe
tida pelos tecnocratas do poder para satisfazer aos
interesses de grandes empresários e do capital in
ternacional, que patrocinam o Governo Fernando
Henrique Cardoso.

Na prática, o Presidente pretende que todos
aqueles que usam energia no País paguem um em
préstimo que o BNDES concedeu às empresas, a títu
lo de recomposição de perdas em decorrência dos
sete meses de racionamento. O acordo acertado com
dinheiro público para aliviar a imagem do Governo
FHC tem um custo alto para o povo e o País: a humi
lhação, a submissão e a inflação.

Os números dessa operação iluminada são elu
cidativos. Apesar da ameaça do apagão e dos alega
dos prejuízos, as companhias de energia lucraram
mais 33,28% em 2001, se comparado com o ano ante
rior. Já em 2000, os lucros recordes foram em média
200% superiores aos resultados de 1999. Ou seja,
mesmo com a redução do consumo no ano passado,
os lucros continuam aumentando. E quem financia
toda essa ciranda somos nós, os consumidores.

O saldo positivo desse balanço em 2001 tem duas
explicações básicas: o aumento de mais de 130% nas
tarifas de energia para o consumidor nos últimos sete
anos e, principalmente, o financiamento de 7,5 bilhões
de reais que o BNDES injetou no caixa das empresas.
Até o final do terceiro trimestre de 2001, praticamente
todas as companhias apresentaram números negati
vos. O acordo com o Governo possibilitou a reversão
dos resultados das elétricas no último trimestre, com di
reito a um superávit contábil.

O racionamento gerou sacrifícios e mais despe
sas para a população, mas representou um ótimo ne
gócio para as empresas que se deleitam com o mode
lo energético capenga do País. Agora, com o fim do
racionamento, veremos o comportamento das com
panhías diante da nova realidade.

A tendência atual é haver um consumo mais ra
cional de energia em todo o País, tendo em vista que
a população, por vias anormais, aprendeu a economi
zar energia e cada vez mais está se conscientizando
sobre a necessidade de preservação do meio ambi
ente. Com isso, os especialistas já apontam para a di
minuição do consumo, com a utilização mais racional
dos recursos e com menos desperdícios. Nessa con
juntura, qual será a alegação do Governo para nova
mente salvar os supostos prejuízos das companhias
às custas dos consumidores? Até quando haveremos

de permitir a predominância desse modelo injusto e
massacrante contra os cidadãos?

A aprovação da medida provisória do setor elé
trico representa mais um abuso contra o País e a po
pulação brasileira, que se vê obrigada a sustentar um
sistema elitista e impatriótico. Acreditamos no bom
senso da maioria dos colegas Deputados e Deputa
das para, na hora do voto, honrar o compromisso de
defender os interesses legítimos do povo e rejeitar
mais essa proposta impopular do Governo FHC, que
chega ao seu fim pelo caminho das trevas.

Era o que tinha a dizer.
Sr. Presidente, solicito a V.Exa. seja este pro

nunciamento divulgado nos órgãos de comunicação
da Casa.

Muito obrigado.

O Sr. Aécio Neves, Presidente, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Pedro Valadares, 10 Suplente de Secre
tário.

o SR. GILMAR MACHADO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. GILMAR MACHADO (PT - MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, estou apresentando requerimento de
informações ao Conselho Nacional de Educação so
bre autorização referente ao funcionamento de vários
cursos. Vêm sendo abertas neste País várias universi
dades de qualidade duvidosa, que não seguem o que
determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação.

Nesse sentido, causa-me estranheza saber que
no referido conselho, apesar de ser feito sorteio, um
mesmo conselheiro freqüentemente julga casos de uni
versidade da qual era, por coincidência, funcionário.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - A
Mesa recebe o requerimento de V.Exa., nos termos
regimentais.

O SR. WELLlNGTON DIAS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. WELLlNGTON DIAS (PT- PI. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, mais uma vez, queremos chamar a
atenção desta Casa para a situação verificada hoje
pela PREVI - Caixa de Previdência dos Funcionários
do Banco do Brasil, o maior fundo de pensão do Brasil,
com patrimônio de 38 bilhões de reais.



14'J\O Quarta-teira lO DL\RIO DA CAM.\RA DOS D]':PlJlAJ)OS Abril de 2002

Tivemos a oportunidade de, no dia 20 de março
deste ano, falar sobre a ameaça que paira sobre aque
le fundo, no que se refere à tentativa do Governo Fede
ral de promover uma "intervenção branca", mudando
as regras de eleição do Conselho Deliberativo e da Di
retoria Executiva, promovendo um verdadeiro retro
cesso nas relações dos associados com a PREVI.

Sr. Presidente, as regras que hoje vigoram na
PREVI são fruto de longa negociação entre o Gover
no Federal, o Banco do Brasil e o funcionalismo. Tudo
se deu num ambiente de grande debate, culminando
com um processo eleitoral em que os associados, de
mocraticamente, puderam manifestar sua opinião.
Mudar as regras agora, sob pretexto da nova legisla
ção, que absolutamente não proíbe efetiva participa
ção dos associados, é, sem nenhuma dúvida, aplicar
um golpe nos participantes.

Essa discussão é de suma importância, pois to
dos sabemos o quanto foram usados para interesses
escusos os recursos dos fundos de pensão. Foram
milhões desviados, roubados, aplicados em negócios
nebulosos, favorecimentos escandalosos, milhões
que se perderam e não podem mais ser recuperados.
Esta Casa até assistiu a Comissões Parlamentares
de Inquérito investigando os numerosos escândalos
que se sucediam sem parar nos fundos de pensão.
Em todas elas, foi unânime a constatação de que, so
mente maior participação dos associados, ou seja,
uma fiscalização direta, poderia estancar a sangria e
levar mais transparência à gestão dos fundos. Corro
borando essas premissas, e na esteira de mudança
do estatuto, planos de benefícios e destinação de re
servas, foi o que realizou a PREVI, inclusive com a
concordância do Governo Federal, que ora parece ter
mudado de idéia.

Lamentavelmente, mais uma vez, os olhos gulo
sos dos interesses escusos se voltam para o patrimô
nio dos trabalhadores. Como explicar de outra forma a
insistência em mudar as regras que trouxeram trans
parência à gestão da PREVI? Por que mudar um mo
delo de gestão que vem dando excelentes resultados
e traz tranqüilidade ao corpo social da PREVI? A res
posta só pode ser esta: o Governo Federal quer, mais
uma vez, mandar sozinho nos bilhões da PREVI, ma
nipular investimentos, apadrinhar empresários in
competentes, financiar campanhas, enfim, fazer tudo
ao contrário do que seria o correto e que atende aos
interesses dos associados.

Não podemos permitir mais esse golpe. Por
isso, queremos parabenizar a iniciativa do Diretor
de Seguridade da PREVI, Henrique Pizzolato - ele
ito pelos participantes - de encaminhar ao Ministé-

rio Público Federal documentos que comprovam o
envolvimento de dezenove pessoas e empresas,
entre elas exdirigentes do Banco do Brasil, da
ANATEL, da própria PREVI e dos grupos Citibank e
Opportunity. As denúncias guardam relação com a
nebulosa participação de dirigentes do BB e da
PREVI na privatização do sistema de telefonia bra
sileiro e que causou, à época, a saída do próprio Mi
nistro das Telecomunicações.

Pizzolato entregou os documentos ao Procu
rador da República Luiz Francisco de Souza e afir
mou que, "enquanto os fundos fechavam negócios
com o grupo Opportunity que lhes eram prejudicia
is, os administradores dos fundos passaram a os
tentar sinais de riqueza incompatíveis com seu sa
lário". Na verdade, a ação é uma prova irrefutável do
acerto de termos nas diretorias e nos conselhos
dos fundos de pensão diretores eleitos legitima
mente pelos participantes.

Sras. e Srs. Deputados, os fundos de pensão
desempenham um papel importante no desenvolvi
mento do País. Todos queremos que eles sejam insti
tuições sólidas, aumentando inclusive o número de
seus beneficiários, mas que possam realmente, ao
efetuar seus investimentos, dar tranqüilidade ao con
junto de seus associados. Afinal, é do futuro e de uma
aposentadoria digna que estamos falando. Qualquer
outra iniciativa que não vá ao encontro dessas pre
missas será considerada golpe e certamente não
será aceita pelos participantes.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, outro as
sunto que hoje trazemos a esta Casa é a indicação do
Deputado João Henrique, do PMDB do Piauí, para
ocupar o importante cargo de Ministro de Estado dos
Transportes.

Quero dizer que os piauienses estão com gran
de expectativa no que se refere à atuação do Deputa
do João Henrique à frente daquele Ministério. A no
meação do Parlamentar, que estava em seu terceiro
mandato na Câmara, abre perspectivas especialmen
te para o Estado do Piauí, que nos últimos anos tem
sido prejudicado pela falta de recursos, sobretudo
para manutenção das suas rodovias.

Não posso deixar de registrar, porém com muita
tristeza, que no Estado do Piauí, segundo pesquisa
realizada pela Confederação Nacional dos Transpor
tes - CNT, estão localizados cinco dos dez piores tre
chos de rodovias federais brasileiras. Nessa região te
mos cerca de 2.300 quilômetros de rodovias federais
que necessitam de reparos, seja operação tapa-bura
cos, seja reconstrução de trechos deteriorados, seja
a conclusão de trechos.
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Quem viaja pelo Piauí conhece muito bem essa
situação. Os motoristas que vão de Teresina a Parnaí
ba, no nosso litoral, por exemplo, ou para o vizinho
Estado do Ceará e para as regiões de Picos e Floria
no, sofrem bastante por esse descaso em relação às
rodovias.

Como se isso não bastasse, Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, dos 47 milhões de reais pre
vistos no Orçamento Geral da União de 2002, a meta
de foi cortada pelo Governo. No ano passado, pela
não-aplicação do recurso em tempo hábil ou pela in
sensibilidade do Governo Federal, outros 20 milhões
de reais, previstos no Orçamento Geral da União para
2001, deixaram de ser aplicados. Alegam que o prazo
estipulado para a utilização desses recursos não foi
suficiente.

Quero registrar que a bancada federal do Piauí
solicitou ao Sr. Ministro dos Transportes a concessão
de prazo suficiente para a correta aplicação dessa
verba. Aguardamos uma posição favorável ao nosso
pedido. O Ministro agora é um desses signatários.
Não há por que não garantir o atendimento ao Piauí.

Fazemos então um apelo ao Ministro João
Henrique para que o Governo Federal possa promo
ver a recuperação de rodovias federais em várias re
giões do nosso Estado, viabilizando o acesso a ou
tros Estados e a regiões como Cocal, Domingos
Mourão, São Miguel do Tapuio, Pimenteiras, entre
outras, principalmente na divisa com os Estados do
Ceará e Pernambuco.

Com a presença de um Ministro piauiense, em
bora por um prazo curto, em final de governo, mani
festa-se a responsabilidade de uma articulação com a
bancada federal - dos treze membros, doze são da
base do Governo, na Câmara e no Senado - e tam
bém com o Governador do Piauí, que é um aliado fiel
do Governo, na perspectiva de trabalharmos a con
clusão da estrutura de transportes do Estado.

Sr. Presidente, essa é uma das grandes dívidas
do Brasil para com o Estado do Piauí que precisa ser
saldada. Acredito que o Ministro João Henrique tem a
responsabilidade de permitir o pagamento dessa dívi
da, liberando extraordinariamente recursos não só
para as rodovias federais, mas também para a viabili
zação da navegabilidade do Rio Parnaíba, cujo proje
to encontra-se pronto, segundo nos informou o Secre
tario Cid Dias, do Governo do Piauí.

A navegabilidade desse rio permitirá a criação
de um grande corredor de transportes entre os Esta
dos do Piauí e Maranhão, interligando as regiões do
Centro-Oeste, do Sudeste e de parte do Norte ao lito
ral, na perspectiva de um grande escoadouro da pro-

dução. Para isso faz-se necessário também o descon
trato com a empresa INACE, sediada no Ceará, viabi
lizando o retorno do Porto de Luís Correia para o Go
verno do Piauí e do Governo Estadual para o Governo
Federal, permitindo a conclusão do nosso porto 
uma obra esquecida pelo Governo Fernando Henri
que Cardoso e que somente será considerada como
prioritária se houver vontade política, especialmente
do novo Ministro de Estado dos Transportes.

Entendo ainda que não é demais pensarmos na
recuperação da ferrovia da RFFSA, no trecho que liga
Teresina ao nosso litoral, e, dentro das possibilidades
também, na elaboração e aprovação de projeto 
pode-se recuperar projeto antigo - interligando os Mu
nicípios de Teresina, Picos e Paulistana em direção a
Petrolina, abrindo assim, a partir de Petrolina, vias de
acesso aos grandes centros consumidores do País.

Portanto, Sras. e Srs. Deputados, ao tempo em
que desejamos êxito ao Ministro João Henrique,
numa área espinhosa como é o Ministério dos Trans
portes, entendemos ser de fundamental importância
uma atenção especial às nossas rodovias federais,
com a função de evitarmos um "paradão" rodoviário.
Contando com uma nova fonte de receita, aprovada
recentemente, com a criação do Fundo Nacional de
Transportes, creio que isso é possível.

Com mais recursos para a área de transportes
- claro que com o imprescindível empenho do Depu
tado piauiense, agora Ministro de Estado -, podemos
sonhar com a construção de uma estrutura intermo
dai na área de transportes para o Piauí e, quem sabe
ainda, com a construção do Aeroporto Internacional
de São Raimundo Nonato e dos Aeroportos de Picos,
Floriano, Bom Jesus e Corrente.

O povo brasileiro não agüenta mais tantos pro
blemas e prejuízos por conta do mau estado das es
tradas. Temos grande esperança de que o Ministro
João Henrique dispensará especial atenção ao Esta
do do Piauí e de que, com o bom senso que lhe é pe
culiar, esses problemas serão resolvidos sem mais
demora.

Era o que tinha a dizer.

A SRA. MIRIAM REID - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Tem
V. Exa. a palavra.

A SRA. MIRIAM REID (Bloco/PSB - RJ. Pela or
dem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, estou apresentando projeto de lei
que altera o art. 36 da Lei na 7.210, que trata da exe
cução penal. A alteração objetiva ampliar de 10%
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para 30% o número de presos que trabalham em ser
viços e obras públicas.

A vantagem dessa alteração é o aumento do nú
mero de presos com acesso ao mercado de trabalho.
Os apenados vão ter recuperação muito mais rápida
e inserção mais tranqüila na sociedade. Além de re
duzir a tensão nos presídios, também diminuirá a
pena desses presos: um dia trabalhado para cada
três dias de condenação.

É importante que se saiba que, no Espírito San
to, já está sendo construído, com 80% de verba do Mi
nistério da Justiça, imóvel de 5 mil metros quadrados,
onde funcionará centro profissionalizante dos presos.
O trabalho é feito em parceria com o SENAC, e já
existe o compromisso da associação comercial de li
berar as vagas dos estabelecimentos comerciais.

É fundamental que o projeto de lei seja aprova
do o mais rápido possível, para viabilizar projetos já
em andamento.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - A
Mesa recebe, nos termos regimentais, sua proposição.

O SR. FEU ROSA - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. FEU ROSA (PSDB - ES. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, desejo comunicar que apresentei o Proje
to de Lei n° 6.497, que visa estabelecer data única
para o Descobrimento do Brasil.

Reputo verdadeiro absurdo o fato de, nas esco
las primárias, não estar unificada a data do Descobri
mento. Apresento inúmeras razões para isso. Discor
do da data pesquisada no século XIX: 22 de abril de
1500. Concordo com as últimas pesquisas históri
co-científicas, com base nas quais estudiosos, histori
adores e jornalistas especializados brasileiros escre
veram muitos livros e ensaios em busca de fontes pri
márias para o assunto e definiram o dia 26 de janeiro
de 1500 como a data do Descobrimento do Brasil, ce
lebrada pela vista do local e pelo aterramento das
naus de Vicente Pizón na Ponta do Mucuripe, no
Estado do Ceará.

Sr. Presidente, não sei como poderemos ter ci
vismo, conhecimento histórico definido, bases para a
nacionalidade brasileira, se nossas crianças, numa
escola A, aprendem que a data do Descobrimento do
Brasil é 22 de abril de 1500 e, na escola B, dia 26 de
janeiro de 1500, no Cabo de Santo Agostinho ou em
outro local.

Sr. Presidente, espero que o Projeto de Lei nO
6.497 tenha acolhida na Casa e seja bem recebido
pelos meus pares.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Vai-se

passar ao horário de

VII - COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES

Tem a palavra o Sr. Deputado Luiz Antonio Fle
ury, pelo PTB.

O SR. LUIZ ANTONIO FLEURV (PTB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, venho trazer a esta Casa e a este País grave de
núncia. Quero afirmar, alto e bom som, que não existe
documento válido hoje no território nacional.

No dia 7 de abril de 1997, a Lei n° 9.454, que
institui um número único de registro de identidade ci
vil, no seu art. 5°, estabeleceu o prazo de 180 dias
para a regulamentação da lei e o prazo de 360 dias
para o início da sua implementação. Seu art. 6° diz
que no prazo máximo de 5 anos após a promulgação
da lei perderão a validade todos os documentos de
identificação que estiverem em desacordo com ela.

Portanto, Sr. Presidente, a partir de ontem, dia 8
de abril de 2002, o Registro e a Certidão de Nasci
mento, a Carteira de Identidade, a Carteira Profissio
nal, o Título de Eleitor, o Cartão de Identificação do
Contribuinte - CIC, CPF ou CGC -, o Certificado de
Reservista, a Carteira de Motorista, o Registro e a
Certidão de Casamento, o Registro e a Certidão de
Separação, o registro profissional, os registros no
PIS/PASEP, no INPS, no Fundo de Garantia do Tem
po de Serviço, o Passaporte, a conta bancária, o car
tão de crédito, a Carteira de Estudante, a Carteira de
Saúde, a Carteira de Identidade Funcional, a carteira
de clube e o Registro e a Certidão de Óbito não valem
mais no Brasil.

Sr. Presidente, estamos vivendo o caos. Desde
ontem não se pode expedir sequer Certidão de Óbito
ou de Nascimento, porque a lei não foi implantada no
prazo de 360 dias. E no prazo máximo de cinco anos
após sua promulgação, segundo a lei, perderão vali
dade todos os documentos de identificação que esti
verem em desacordo com ela.

A questão não passou despercebida por este
Parlamento. O Líder do meu partido, Deputado Ro
berto Jefferson, apresentou, em 1999, projeto de lei
revogando essa lei. Fui o Relator na Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, apresentei meu
relatório em 5 de abril de 2000 e desde o dia 29 de
março de 2001 o mesmo encontra-se pronto para vir
ao plenário.
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No entanto, vejo-me obrigado a vir aqui - eu que
batalhei tanto pela regulamentação das medidas provi
sórias - pedir ao Presidente da República que edite
ainda hoje medida provisória para que quem tem, por
exemplo, Passaporte e Carteira de Identidade tenha es
tes documentos validados, porque hoje eles não valem
nada. Isso sem contar as conseqüências jurídicas, De
putado Rubens Bueno. É o caso de quem estiver sendo
processado por uso de documento falso. Esse docu
mento perdeu a validade desde ontem.

Sr. Presidente, ninguém pode ser autuado hoje
por dirigir sem habilitação, porque a Carteira de Habi
litação também perdeu a validade ontem.

O caos jurídico instalou-se neste País por falta
de providências nessa questão.

Portanto, peço ao Governo que edite medida
provisória para que os documentos de identificação
civil tenham validade no Brasil.

Era a comunicação que tinha a fazer.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) 
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Claudio Caja
do, pelo PFL.

O SR. CLAUDIO CAJADO (pFL - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, ocupo esta tribuna no dia de hoje com o intuito de
restabelecer a verdade dos fatos diante da denúncia
feita por Vereador do PT do Município de Dias D'Ávila,
Estado da Bahia, minha base eleitoral, a qual, ampla
mente divulgada pelo Deputado Nelson Pellegrino, do
PT, exige rigorosa averiguação. Trata-se da suposta
clonagem de títulos eleitorais do Município, que teria
ensejado, por isso mesmo, fraude no pleito do ano
2000, com a insinuação de que este Parlamentar es
taria à frente de tais atos.

Sr. Presidente, na qualidade de advogado, não
vou competir no campo do Direito com o nobre Depu
tado Nelson Pellegrino. S.Exa. deve ter mais conheci
mento do que eu nessa área, pois levou quase dez
anos para concluir seu curso na Faculdade de Direito,
especializando-se, talvez e até por insistência das se
guidas repetências, na área criminal. Daí porque o in
signe representante do PT não perde uma única
oportunidade para se apresentar à mídia quando o
assunto é denúncia. Pena que lhe falte tão-somente a
credibilidade. Só a verdade pode ter a credibilidade.

Trago a manchete na qual o Deputado Nelson
Pellegrino expõe sua imagem, amplamente divulgada
nos meios de comunicação do meu Estado. Apresen
to também recortes do mesmo jornal, A Tarde, data
dos de 30 de agosto de 1996, com o seguinte teor:

"Denúncia do TRE. Doze mil títulos fal
sos em Camaçari.

Através de denúncia anônima, o Presi
dente do PSDB de Camaçari, Luiz Carlos
Caetano, tomou conhecimento da existência
de 12 mil títulos eleitorais falsos no Municí
pio".

No dia 6 de setembro de 1996 ainda, o jornal
A Tarde divulga a mesma manchete:

"Títulos de eleitor são rasgados e atira
dos em rua de Camaçari. Títulos rasgados,
sem assinatura dos eleitores no verso, fo
ram encontrados na rua principal da rodo
viária de Camaçari".

Segue mais adiante:

"Os doze partidos que entraram com a
representação judicial na 171 a Zona Eleito
ral reivindicam o recadastramento eleitoral
em Camaçari".

Outra manchete, agora do jornal Bahia Hoje, de
6 de setembro de 1996, diz o seguinte: "Títulos são
abandonados nas ruas de Camaçari". No mesmo jor
nal, edição do dia 11 de setembro, foi publicada a se
guinte manchete:

"Partidos solicitam ao TSE adiamento
das eleições. Representantes de doze le
gendas subscrevem representação judicial
pedindo recontagem de votos no Município
de Camaçari, dadas as fraudes existentes
nos títulos eleitorais".

Pois bem, Sr. Presidente, no ano 2000, outra co
incidência. O jornal A Tarde estampa a seguinte man
chete:

"Títulos de eleitor são encontrados
nas ruas centrais de Dias O 'Ávila.

Menos de 48 horas após o término da
apuração dos votos em Dias o'Ávila, onde o
Colégio Eleitoral é de pouco mais de 31 mil
pessoas, o Município teve ontem um dia de
intensa movimentação política.

Logo cedo, começaram a circular ru
mores sobre a possibilidade de fraude nas
eleições municipais de domingo. Isso por
que mais de uma centena de títulos eleitora
is foram encontrados nas ruas centrais da
cidade. Até o final da tarde, 165 títulos já
haviam sido recolhidos".

Outras manchetes, editadas no dia 5 de outu
bro, diziam o seguinte:
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"Derrame de títulos eleitorais nas ruas
do Município Dias D'Avila foi tratado ontem
em audiência com os Deputados Federais
Nelson Pellegrino, Jaques Wagner, Walter
Pinheiro e Waldir Pires e o Presidente do
Tribunal Superior Eleitoral, Ministro José
Néri da Silveira, Os Parlamentares petistas
reivindicam novas eleições no Município
baiano",

Há outras notícias publicadas no dia 7 de outu
bro em outros jornais.

Na denúncia formulada em 1996 em relação ao
Município de Camaçari não foi comprovada qualquer
irregularidade. Pelo contrário, o Tribunal Superior Ele
itoral declarou as eleições corretas. Determinou-se a
revisão eleitoral. Ao ser concluída, em vez de diminuir,
o número de eleitores do Município de Camaçari au
mentou. O PT nada disse.

No ano 2000, havendo denúncias com as mes
mas características de irresponsabilidade, a seguinte
decisão, relativa ao pleito do ano 2000, foi proferida
por Juiz de Direito:

"Com o índice da fraude destacada, ar
güiu a advogada do postulante dois aspec
tos, que aqui passo a analisar: similitude de
assinatura nos referidos Utulos, abstraindo a
conclusão de que foram firmados pela mes
ma pessoa; e detecção, no dia 13 de outu
bro, em diversos pontos da cidade, deixa
dos ao acaso, de vários títulos eleitorais,
conforme cópias apresentadas.

Deduzindo-se daí, como assinalado,
uma derrama de títulos falsos, colocando
sob suspeição o resultado das eleições".

O Juiz-Presidente da Junta Eleitoral proferiu a
seguinte decisão:

"Por outro lado, recomendo, como de
fato recomendo, que o Juiz Eleitoral instale
uma sindicância integrada, dentre outros,
por membro da coligação do PT e da coliga
ção que deu a vitória ao atual Prefeito Amé
rica Maia".

E não conheceu do recurso por ter sido apre
sentado de forma preclusa. Essa decisão foi confir
mada pelo TRE e pelo TSE.

Como não obteve sucesso no intuito de colocar
em dúvida juridicamente o processo eleitoral de Dias
D'Ávila, o Deputado Nelson Pellegrino, na segun
da-feira, exigiu a conclusão da denúncia formulada
por ele no passado.

Sr. Presidente, movi processo contra o Vereador
do PT do Município de Dias D'Ávila, em tramitação na
Comarca local; movi processo contra a Deputada
Estadual Moema Gramacho, em tramitação no Tribu
nal de Justiça do Estado da Bahia; de igual forma, mo
verei processo contra o Deputado Nelson Pellegrino,
se S.Exa. não apresentar provas cabais da minha
participação em qualquer fraude eleitoral no Municí
pio Dias D'Ávila.

Encaminho ofício, no dia de hoje, ao Superinten
dente da Polícia Federal e tomarei a liberdade aqui de
lê-lo, Sr. Presidente:

'Tomei conhecimento, pelo jornal A
Tarde, edição de 8 de abril deste ano, de
que o Vereador Marcelino Almeida encon
trou no Município de Dias D'Avila um pacote
com cinqüenta títulos de eleitor.

Em 28 de setembro de 2000, a coliga
ção da qual participava o PT no Município
de Dias D:4vila representou à Justiça Eleito
ral contra a suposta fraude eleitoral, pelo
fato de terem sido encontrados nas ruas
cerca de duzentos títulos.

Em 1996, no Município de Camaçari, o
Vereador pelo PT Luiz Caetano anunciava
que um pacote de quinhentos títulos tinha
sido deixado na varanda de sua casa. Em
todos os casos a Justiça Eleitoral não com
provou a fraude que anunciavam os acha
dores de títulos. Observe, então, V. Exa. que
esse achado de títulos teve responsáveis
em periodicidades definidas, orientando,
pois, para uma investigação ampla para
apurar responsabilidades, seja com a de
núncia, seja com os achadores, ou reten
ções de títulos.

Dessa forma, rogo a VExa. que man
de instaurar inquérito policial para apurar
responsabilidades com tais fatos, já que re
ter títulos alheios é crime".

Com isso, Sr. Presidente, quero aqui demons
trar que quem praticou a irregularidade, em vez de
destruir as provas, em vez de tocar fogo nos títulos,
levou-os a membros do PT, tanto em Camaçari
quanto em Dias D'Ávila. Por exemplo, se c1onou os
títulos ou os falsificou, deveria tê-los invalidado.
Passaram aos Deputados, que, por sua vez, entre
garam à mídia, fazendo com que o caso se transfor
masse em processos judiciais, que se revelaram, ao
final, improcedentes.
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E nada acontece. Tal procedimento tem que ser O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Tem
banido, porque é acintoso e aético o comportamento V.Exa. a palavra.
de determinados companheiros. Mais do que isso: se O SR. CABO JÚLIO (PST - MG. Como Líder.
o foro competente para o debate é o Parlamento, a Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço a
instância adequada para punir irresponsabilidades e V. Exa. que dê atenção ao que vou dizer, pois pedirei
alegações não-comprovadas deve ser a Justiça. providências à Mesa.

Por isso, espero que a Polícia Federal apure a
denúncia que formulo, necessária para que sejam in- Há cerca de quinze dias, foi preso pela Polícia
vestigados aqueles que encontraram os títulos nas ci- Militar do meu Estado, Minas Gerais, um rapaz que
dades de Camaçari e Dias D'Ávila. portava um fuzil e uma pistola automática, nas imedi

ações da casa de meu pai, que tem 70 anos de idade.
Não é possível que jornais como os do meu

A Polícia Civil começou a investigá-lo e obteve a infor
Estado noticiem com ampla repercussão alegações
sem qualquer base, responsabilidade ou comprova- mação de que se chama Alexandre e pertence a qua-
ção. Particularmente, preferiria que, tanto em Cama- drilha que rouba cargas e as leva para o Estado do
çari quanto em Dias D'Ávila, o PT apresentasse críti- Paraná. Lá, a carga é trocada por carros importados,
cas construtivas e capazes de melhorar a qualidade que vêm para o meu Estado.
de vida de seus habitantes. Pelo que sabemos, em apenas cinco meses, os

O Prefeito Américo Maia Pereira Rodrigues in- quatro integrantes da quadrilha, que não tinham
cumbiu-me de desafiar os Deputados do PT da Bahia nada, já compraram cinco carros importados. Che-
a apresentarem o nome de um Município que pague gou-nos a informação de que a quadrilha tentaria res-
melhor salário aos professores do que o pago na ci- gatar da cadeia o rapaz que estava preso. Por isso, a
dade de Dias D'Ávila. Da mesma forma, espero a Polícia Civil o transferiu para outra mais segura.
apresentação de dados capazes de contradizer a afir- Sr. Presidente, por duas vezes fomos informados
mação de que a educação naquele Município é uma de que a quadrilha seqüestraria meu pai, em Belo Ho-
das melhores do Estado da Bahia. rizonte. Já tomei providências, visando à segurança da

A respeito disso, vale lembrar que em recente minha família, porque inicialmente diziam que tentari-
encontro realizado na cidade de Porto Seguro, Dias am seqüestrar o meu filho, de 11 anos. Já solicitei à
D'Ávila recebeu homenagem por ser um dos 23 Muni- Secretaria de Segurança Pública que o cidadão preso
cípios com melhor qualidade educacional do Estado seja ouvido em delegacia especializada do Estado de
da Bahia. O Município conta com grande número de Minas Gerais, para confirmar as informações.
estudantes custeados pela Prefeitura, tanto no ensino Como participei da CPI do Roubo de Cargas,
médio quanto no fundamental. Além disso, as creches

em Uberlândia, onde prendemos o maior receptador
foram objeto de grande projeto na área social. Recen-

da região, solicito à Mesa Diretora da Casa que inter
temente, após votação na Câmara Municipal, o Prefe-
ito lançou o Programa Bolsa-Faculdade, que custeará ceda junto ao Ministro da Justiça, a fim de que o rapaz

seja ouvido na Polícia Federal, se procure verificar se
os estudos de alunos carentes do ensino superior.
Implantou também o Bolsa-Escola municipal, benefi- é verdadeira ou não a informação do plano de se-
ciando aqueles que não foram contemplados com o qüestro e se há alguma relação entre a minha partici-
Bolsa-Escola federal. pação na CPI Mista do Roubo de Cargas e os resulta-

Em Camaçari, recentemente, o Tribunal Regio- dos a que ela chegou em Uberlândia.
nal Eleitoral decidiu que não houve irregularidade no Acreditamos que certas coisas só acontecem
recadastramento determinado pelo Tribunal Superior com outras pessoas e não com a nossa família. Por
Eleitoral. E nenhum acusador veio falar sobre as deci- isso, apelo para V.Exa., Sr. Presidente, e a Mesa Dire-
sões dos tribunais. tora para que interceda no caso e requeira à Polícia

Sr. Presidente, o tempo é fatal e me impede de Federal o interrogatório do rapaz, em Minas Gerais,
prolongar as minhas explanações. Por isso, peço a verificando, repito, se têm cabimento as informações
esta Casa que avalie o que os Deputados estão fa- que recebemos.
zendo fora daqui, porque alguns deles apresentam O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - No-
comportamento aético que merece punição. bre Deputado Cabo Júlio, Líder do PST, solicitare-

Era o que tinha a dizer. mos as notas taquigráficas e as encaminharemos à
O SR. CABO JÚLlO- Sr. Presidente, peço a pa- Direção da Casa, a fim de que tome as providências

lavra para uma Comunicação de Liderança, pelo PST. necessárias.



Na teoria, é inegável que da situação
de desprezo absoluto durante décadas o sa
neamento básico passou a ganhar visibilida
de nos últimos anos, principalmente ao lon
go dos anos 90. Na prática, a necessária
priorização de investimentos ainda não pas
sa de retórica ou projeto a longo prazo.
Pode-se ter reconhecido o problema - um
avanço significativo -, mas os esforços têm
sido bem aquém do necessário para a elimi
nação dessa chaga tão característica de pa
íses do Terceiro Mundo.

Mesmo em um país com tantas priori
dades, a necessidade de investimentos no
setor e suas conseqüentes vantagens para
a melhoria da qualidade de vida é de uma
obviedade gritante, chegando a causar sur
presa o tradicional desprezo. É de conheci
mento popular o fato de que a maioria das
internações hospitalares são causadas por
deficiências no sistema de abastecimento
de água ou coleta e tratamento do esgoto.
Se os indicadores de qualidade de vida no
Brasil patinam, boa parte da conta pode ser
debitada ao saneamento básico.

Ao realizar o Censo 2000, o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
coletou os dados do saneamento do País, re
velados recentemente. Santa Catarina tam
bém é atingida pela mazela. Nem um terço
dos 293 Municípios conta com coleta de es
gotos. Como no restante do Brasil, os catari
nenses também não demonstraram interesse
ou cobraram das autoridades atenção ao
tema. Mesmo em cidades conhecidas nacio
nalmente pela qualidade, grande parte da pe
riferia e às vezes regiões centrais estão con
denadas à ausência de saneamento.

Como os investimentos foram mínimos
ao longo das décadas, fica cada vez mais
oneroso correr contra o tempo perdido. Des
ta forma, ficou incontestável o fato de o Po
der Público, por sua irresponsabilidade, não
ter mais condições de dotar o País dessa in
fra-estrutura tão básica. Ao admitir a impo
tência de recursos, abrem-se as portas do
saneamento básico à iniciativa privada. Em
Santa Catarina, o modelo de concessão ima
ginado atende pela sigla B. o. T. (sigla, em in
glês, de constrói, opera e transfere). Na práti
ca, o investidor privado se encarrega da
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o SR. CARLlTO MERSS - Sr. Presidente, peço "O fracasso do saneamento.
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. CARLlTO MERSS (PT - SC. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, temos insistido, de longa
data, que o saneamento básico é questão fundamen
taI para o nosso desenvolvimento social. Sabemos
que o Governo vem cortando sistematicamente os re
cursos do setor e apresentando enormes impeditivos
para o financiamento e a capitalização das companhi
as estaduais, provavelmente no sentido de fragili
zá-Ias e de privatizá-Ias.

O setor, por ser essencial, compulsório para o
cidadão, envolve cifras bilionárias tanto para a cata
ção de 125 toneladas de lixo diariamente produzidas
no País quanto para a oferta de 260 litros de água a
cada brasileiro. A atratividade econômica da atividade
não pode, entretanto, subordinar a importância social
da universalização do saneamento básico, a redução
de doenças por veiculação hídrica e a oferta de água
potável para todos.

Além disso, o custo do sistema deve proporcio
nar subsídios cruzados e controle público, fazendo
com que o preço não signifique exclusão do acesso,
como atualmente ocorre, por maciça inadimplência,
na telefonia privatizada.

Por isso, além da proposta de participação da
iniciativa privada, apresentada em editorial do jornal
A Notícia, de Santa Catarina, edição de ontem, acre
dito que política intensiva de investimentos públicos,
com a participação do BNDES, de recursos da pou
pança e do FGTS contribua para viabilizar política de
saneamento que produza dignidade social.

Plano ofensivo e em escala no setor de sanea
mento' conforme diz Cristovam Buarque em seu artigo
desta semana, pode promover empregos, reduzir do
enças, diminuir o gasto público em saúde e gerar im
pacto econômico e social que pode ser maior até do
que os insignificantes aumentos do salário mínimo.
Recursos públicos e privados precisam ser carreados
para o sistema, no sentido de garantir a sua oferta uni
versal e melhor qualidade de vida para todos.

Por isso, reproduzo a opinião do jornal A Noti
cia, que aborda o tema do saneamento básico com
pertinência e oportunidade, concisão de pensamento
e coragem de enfrentar, de forma pública, tabu secun
darizado pela elite política do País.

.\bril de 2002



Abril de 2()()2 m \RIO IH C.\MAR:\ DOS J)\:l'l Jl ADOS Quarta-feIra j() 14<)17

construção da unidade de saneamento - es
tação de tratamento de água ou esgoto e a
correspondente rede de distribuição e coleta
-, opera durante determinado período de
tempo e depois a transfere para o Poder PÚ
blico. Foi a saída encontrada devido à falta
de recursos e à dificuldade em obter financi
amentos nacionais ou no exterior.

Investimentos em saneamento básico,
com participação ou não da iniciativa priva
da, estão sendo projetados em todo o País.
E o custo vai ser dividido com toda a socie
dade, que deve estar preparada para pagar
a conta de um serviço que passou a cobrar
com tanto empenho. Não existem milagres,
ainda mais em um setor que demanda volu
mosos recursos. Convém a adoção de crité
rios equilibrados para permitir o ingresso da
iniciativa privada. Tentar consertar equívo
cos posteriormente poderá ser completa
mente inviável".

Era o que tinha a dizer.

O SR. LUIZ ALBERTO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. LUIZ ALBERTO (PT-BA. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, é preciso punir os responsá
veis pelos danos morais e materiais causados ao
povo baiano.

Ultrajado em seu significado histórico, o Aero
porto Internacional de Salvador mudou de nome e,
com ele, afundou-se num lamaçal de corrupção.
Importante edificação pública em homenagem ao
sangue derramado por nossos ancestrais pela liber
tação do jugo português, nosso aeroporto prestava
justa homenagem à conquista da liberdade, marcada
pela luta e pelo sangue do povo baiano. Entretanto,
por caprichos e arroubos de mandonismo, mudou-se
o nome do aeroporto, jogando-se um manto sobre a
memória e o orgulho de um povo. Hoje, envolvido com
graves denúncias de desvios de verbas, o aeroporto
amarga mais um ultraje: as obras foram superfatura
das, e o contribuinte é que vai pagar a conta dos atos
irresponsáveis dos Governos Federal e baiano.

Relatório do Tribunal de Contas da União confir
ma que a obra de restauração do Aeroporto de Salva
dor foi orçada, inicialmente, em 120 milhões. Só que
foram gastos, efetivamente, 165 milhões, e as obras
ainda não terminaram. Ainda assim, a OAS, empresa
pertencente aos familiares do senhor dos anéis da

Bahia, o ex-Senador ACM, não respondeu sobre o su
perfaturamento de cerca de 30 milhões na reforma do
prédio.

Infelizmente, mesmo com as confirmações le
vantadas pelo TCU de irregularidades na aplicação
de recursos federais na reforma e ampliação do Aero
porto Internacional de Salvador, o Governo baiano
afirma que vai dispor, dos cofres públicos, de mais R$
23 milhões, já que o TCU não permite o emprego de
recursos federais ou de verbas do Orçamento da
União nas obras, em face da suspeita de corrupção.

A Deputada petista Moema Gramacho, da Ba
hia, entrou com representação no Ministério Público
Federal contra a OAS e o Governo da Bahia, pedindo
a intervenção daquele órgão naquilo que pode se
transformar numa verdadeira farra com o dinheiro pú
blico. Fala-se que o Governo estaria para pedir em
préstimo à Caixa Econômica Federal para financiar o
restante das obras do aeroporto. Seria lastimável e
vergonhosa utilização das verbas públicas, para fi
nanciar interesses escusos de grupos privados que
se locupletam há décadas da máquina governamen
tal do Estado baiano.

O resgate material dos desvios deve ser realiza
do. A primeira atitude a ser tomada é o afastamento
da empresa OAS das obras do aeroporto, tal como foi
feito com as obras do TRT paulista. Depois, deveria
ser aberta nova licitação para que não pairem dúvidas
sobre a disponibilização das verbas do Tesouro esta
dual. Após o resgate material, deveria ser feito o res
gate moral, atendendo-se à reivindicação de milhões
de baianos que querem de volta o nome de origem do
aeroporto.

Tramita nesta casa o Projeto de Lei n° 6.1 06/02,
de minha autoria, que devolve, com justiça, a denomi
nação do Aeroporto de Salvador, para restabelecer o
significado histórico e moral da luta emancipatória do
Dois de Julho. Importante lembrar que por mais de
quarenta anos aquele espaço público simbolizou mi
lhares de baianos, negros, brancos e indígenas que
deram a vida para libertar o Estado da Bahia e o Brasil
do domínio português.

Nenhum homem ou mulher pode se sobrepor ao
Dois de Julho, que permanece vivo em nossa memó
ria. Do mesmo modo, nenhum interesse particular
pode se sobrepor ao interesse público. Devolver o
nome do aeroporto e realizar nova licitação das
obras, cobrando-se judicialmente a devolução do di
nheiro superfaturado pela OAS, é o caminho mais ho
nesto para o resgate moral e material dos atos que vi
timaram o povo baiano, na mais nefasta prática de
corrupção e de desrespeito à memória histórica brasi-
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leira Sr. Presidente, registro ainda a posse de duas
Governadoras do PT. Pela primeira vez na história,
duas mulheres negras assumiram o Governo estadu
al: a companheira do Amapá, Dalva Figueiredo, e a
companheira do Rio de Janeiro, Benedita da Silva.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Para
béns às Governadoras!

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Con
cedo a palavra à nobre Deputada Miriam Reid, pelo
Bloco Parlamentar PSB/PCdoB, que dispõe de cinco
minutos.

A SRA. MIRIAM REID (Bloco/PSB - RJ. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, colegas Depu
tados, é com muito orgulho que venho a esta tribuna
comunicar à Casa os acontecimentos que marcaram
a saída de Anthony Garotinho do Governo do Estado
do Rio de Janeiro.

Numa atitude corajosa e ousada, Anthony Garo
tinho abriu mão de nove meses de mandato e de uma
reeleição tranqüila. Na sexta-feira, o jardim do Palácio
Guanabara foi superlotado por milhares de cidadãos
fluminenses que levaram o reconhecimento e a grati
dão a um Governo que revolucionou a economia do
Estado do Rio de Janeiro, impulsionou a administra
ção pública e, acima de tudo, mostrou a capacidade
administrativa do Governador Garotinho através de
seus projetos emergenciais.

Fatos que revolucionaram as atividades emer
genciais e com reconhecimento internacional marca
ram o Governo Garotinho, que investiu em projetos
estruturantes, acelerando a economia do Estado do
Rio de Janeiro. Hoje temos orgulho de dizer que a Ca
pital fluminense é a cidade com o menor índice de de
semprego do País.

Sr. Presidente, venho a esta tribuna para dizer
ao povo brasileiro que temos um candidato compe
tente para dar respostas aos grandes e graves proble
mas sociais que o povo brasileiro enfrenta e que teve
coragem de assumir um compromisso com a mudan
ça do atual modelo econômico, que vem acabando
com a esperança do povo brasileiro.

Ressalto que, em três anos e três meses de Go
verno, Anthony Garotinho colocou sempre o homem
comum no centro de suas ações, mudou o modelo de
gestão do Estado, reorganizou as finanças, realizou
grandes obras e lançou projetos inovadores.

Todo esse trabalho teve como prioridades o ser
humano e a melhoria da qualidade de vida das pesso
as mais pobres e mais simples do Estado do Rio de
Janeiro.

Sr. Presidente, o grande fato que deu condições
ao Governador Garotinho de fazer uma verdadeira re
volução no Estado foi sua capacidade de renegociar
uma dívida de mais de 20 bilhões, que inviabilizava
completamente qualquer tipo de investimento. É bom
lembrar que S.Exa. encontrou os salários do funcio
nalismo atrasados. O Governo havia entregue a maio
ria das empresas estatais, mas S.Exa. teve compe
tência não só para renegociar a dívida em bases ra
zoáveis para o Estado do Rio de Janeiro voltar a cres
cer, mas também para criar condições para a retorna
da de investimentos no Estado, atraindo empreendi
mentos até estrangeiros.

Ressalte-se que o Governo anterior assinou
contrato de financiamento da dívida com a União, o
qual entrou em vigor no fim de 1998. Por esse contra
to, a relação da dívida com a receita líquida do Estado
passaria, de 7,2%, em 1998, para 15,2%, em 1999;
19,7%, em 2001; e 28,4%, em 2002, inviabilizando
completamente a administração do Estado. É o que
está acontecendo com o Brasil hoje. Acompanhamos
o absurdo crescimento da dívida externa nesses dois
mandatos do Presidente Fernando Henrique.

Diante desse fato, esta Nação precisa de al
guém com a experiência de Anthony Garotinho para
reverter o quadro atual brasileiro. É com muito orgulho
que o PSB - através desta Parlamentar nesta tribuna
- oferece a candidatura de Garotinho à Presidência
da República como alternativa de mudança e garantia
de vida melhor para o povo brasileiro.

O SR. DR. EVILÁSIO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Tem
VExa. a palavra, nobre Deputado Dr. Evilásio, grande
representante do povo paulista. Esperamos que os
nordestinos que moram no Estado de São Paulo tra
balhem com V.Exa., porque sabemos que os tem de
fendido, bem como o povo paulista, como ninguém.

O SR. DR. EVILÁSIO (Bloco/PSB-SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, esta
mos fazendo o possível.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, tenho a
grande satisfação de fazer uso, regimentalmente, da tri
buna desta Casa para prestar minha modesta, porém
sincera, homenagem a uma instituição digna do reco
nhecimento e do respeito de todos nós. Refiro-me à
Associação Reciclázaro de São Paulo. E o faço por
acreditar que é nosso dever valorizar as iniciativas de
pessoas e entidades que, voluntariamente, prestam
serviço social aos mais excluídos em nosso País.

No momento em que verificamos um processo
de globalização totalmente excludente que ameaça
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seriamente o horizonte da humanidade, o trabalho da nia e a ética em sua conduta diária, o que os torna
Associação Reciclázaro surge como verdadeira se- co-responsáveis no processo de recuperação da de-
mente de esperança, pois através dos seus projetos pendência química e de desenvolvimento pessoal.
atende atualmente cerca de 10% da população de Objetivando aumentar o seu poder de ação e
rua, segundo dados da FIPE/USP Estatística esta, por apresentar trabalho transparente, cujos resulta-
nobres Deputados, que representa sinal da resistên- dos são notadamente visíveis na comunidade paulis-
cia de pessoas que, na sua luta pela sobrevivência, tana, a entidade procurou e obteve a ajuda do Poder
baseadas na solidariedade e no trabalho voluntário, Público municipal, assinando convênio com a Prefei-
vão criando alternativas às necessidades sociais. tura Municipal de São Paulo, por intermédio da Secre-

A instituição tem como principal objetivo abor- taria de Assistência Social, para atender aos projetos
dar os usuários de álcool e de outras drogas que vi- desenvolvidos na Casa de Convivência e Moradia Rio
vem nas ruas ou em situações de risco por meio de Pequeno e nos Albergues Gasômetro e Brás.
processo social, educativo e ambiental, visando à re- Por último, nobres Deputados, não poderia dei-
tomada dos seus vínculos sociais, na qualidade de ci- xar de publicamente expressar a minha admiração
dadãos. E o faz de forma solidária, visando ao resgate por essa pessoa abnegada e com incrível poder de
da auto-estima, buscando reintegrá-los na sociedade, realização que é o Pe. José Carlos de Freitas Espíno-
retirando-os da marginalidade, devolvendo seu inte- la, que, na qualidade de Presidente da Associação
resse e autoconfiança e garantindo instrumentos para Reciclázaro, juntamente com a sua equipe, com gar-
exercerem sua cidadania e retornarem ao mercado ra, abnegação, bondade, seriedade e esmero vem
de trabalho com honestidade e dignidade. prestando notável e fundamental trabalho educacio-

Atualmente, a Associação Reciclázaro tem os nal e social na cidade de São Paulo. Que eles sirvam
seguintes projetos em funcionamento: Comunidade de exemplo a cada um de nós de empenho na cons-
Produtiva Reciclázaro; Projeto Arte com Reciclázaro; trução de uma sociedade mais justa, mais pacífica e
Casa São Lázaro; Albergue Reciclázaro; Gasômetro com melhores condições de vida.
e Reciclázaro Brás; Casa de Convivência e Moradia Sr. Presidente, por tudo o que aqui expus é que
Provisória Reciclázaro; e Comunidade Terapêutica desejo consignar nos Anais desta Casa o reconheci-
Reciclázaro. Neles adota linha de trabalho chamada mento deste Deputado, em nome do povo do Estado
Doze passos - Cristão e Amor Exigente, método re- de São Paulo, à Associação Reciclázaro e ao seu
conhecido pela Organização Mundial de Saúde para Ilustre Presidente, Pe. José Carlos Freitas Espínola e
o tratamento de dependentes químicos, baseado no equipe.
infalível e poderoso tripé oração, trabalho e disciplina. Muito obrigado.
Para tanto, a Reciclázaro conta com o apoio de uma O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Con-
equipe de profissionais técnicos, tais como psicólo- cedo a palavra ao nobre Deputado Haroldo Lima, pelo
gos, psiquiatras, psicoterapeutas, odontólogos e Bloco Parlamentar PSB/PCdoB, que dispõe de até
agentes comunitários, que acompanham os internos cinco minutos.
durante 24 horas por dia, além de prestar serviços na O SR. HAROLDO LIMA (Bloco/PCdoB - BA.
áreás jurídica e de assistência social. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, sabe- Deputados, foi criada grande expectativa com relação
mos que os investimentos nas áreas sociais devem, à sessão do Supremo Tribunal Federal que será reali-
entre outras coisas, também contribuir para que a co- zada, provavelmente, entre os dias 17 e 18 de abril,
munidade veja finalmente respeitados os direitos fun- quando serão examinadas as ações diretas de in-
damentais da pessoa humana. E é nesse sentido constitucionalidade apresentadas pelo PCdoB, com o
também que a Associação Reciclázaro cumpre o seu apoio de mais cinco partidos, e pelo PFL.
papel, trabalhando com adolescentes e adultos em si- As duas ações diretas de inconstitucionalidade
tuação de risco e com dependentes químicos e suas têm como objeto a descabida decisão tomada pelo
famílias, acolhendo-os, atendendo a suas necessida- TSE a mais ou menos sete meses das eleições deste
des básicas de sobrevivência e de saúde e proporcio- ano, que veio perturbar e sobrestar o processo eleito-
nando aos mesmos formação humana global; enfati- ral em curso. Nenhuma iniciativa conclusiva pode ser
zando através dos seus projetos educacionais e soci- tomada pelos partidos políticos, posto que o Tribunal
ais e da abnegação de sua equipe os princípios de Superior Eleitoral tumultuou o processo eleitoral ao
solidariedade, justiça e disciplina; despertando e res- estabelecer desconformidade e que não se sabe pre-
gatando neles a consciência crítica, o ideal de cidada- cisamente que regra vai prevalecer no pleito de 2002.
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Por essas razões, as ações diretas de inconsti
tucionalidade que serão examinadas entre os dias 17
e 18 estão provocando expectativa muito grande nas
forças políticas do Pais.

Esperamos que o Supremo Tribunal Federal re
ponha as coisas nos seus devidos lugares, ou seja,
restaure a legalidade lamentavelmente tumultuada
pelo TSE.

Ficamos estupefatos diante do acontecido.
Embora estejamos a mais ou menos seis meses das
eleições, o processo de entrosamento, de articula
ções, de combinações, de coligações partidárias não
pode ser feito, haja vista que não se sabe direito qual
lei vai prevalecer.

Já estivemos com o Presidente do Supremo Trj
bunal Federal, Ministro Marco Aurélio, com o Relator
do processo, Ministro Sydney Sanches, e com o Pre
sidente do TSE, Ministro Nelson Jobim, que, eviden
temente, defende a instrução do TSE. Todos os de
mais não se pronunciaram quanto ao mérito da deci
são, mas demonstraram preocupação com relação à
irregularidade que passou a presidir as eleições no
País. Por isso, vamos acompanhar atentamente a
sessão do Supremo Tribunal Federal, a realizar-se no
próximo dia 17 ou 18.

É bom chamar a atenção para o fato de que tra
mitam no Congresso Nacional dois projetos de decre
to legislativo, um já aprovado no Senado Federal e ou
tro em andamento nesta Casa. Diante da hipótese de
o Supremo Tribunal Federal não indeferir a instrução
anormal do TSE, os dois projetos de decreto legislati
vo podem restabelecer a ordem no processo eleitoral,
com base na Constituição Federal.

Sr. Presidente, há vários rumores nesta Casa.
Por exemplo: o próprio Presidente Aécio Neves diz
que os projetos poderiam desencadear um choque de
Poderes. Não é verdade. Eles estão pautados na
Constituição Federal, que anula o choque de Poderes
já existente. Isso aconteceu quando, sete meses an
tes das eleições, o TSE estabeleceu instrução que se
configura em outra lei. Com isso, entrou em choque
com o Poder Legislativo, constitucionalmente o único
que pode elaborar leis. O choque se estabeleceu, e é
a Constituição que dá abrigo a determinado preceito
e que pode superá-lo.

Nós, do Congresso Nacional, longe de provocar
choque de Poderes quando aplicamos o art. 49, inciso
XI, da Constituição, estamos cumprindo o que deter
mina a Carta Magna, para superar a anormalidade
existente.

Sr. Presidente, além de tudo, o processo eleito
ral no Brasil está muito confuso e complicado. Jamais

as forças governamentais foram tão furiosamente ati
vas no sentido de garantir a eleição de seu candidato,
no caso, o do PSDB. Notamos movimentação muito
grande. De repente, articulam-se a Polícia Federal, o
Tribunal Superior Eleitoral e toda a mídia para garantir
que seu candidato seja eleito. Por que a pressa? Por
que essa exorbitância de iniciativas? Ficamos muito
desconfiados. Achamos, por exemplo, que o Presi
dente Fernando Henrique Cardoso está muito preo
cupado com o que poderá acontecer, caso o candida
to do PSDB não seja eleito Presidente da República.
Os espectros de Fujimori, de Menem e de Cavallo es
tão rondando o Palácio do Planalto. O que acontecerá
com o Presidente Fernando Henrique Cardoso se
não fizer seu sucessor? O que acontecerá no País se
for reaberta a CPI da TELEBRÁS, que documenta fa
Ias do próprio Presidente Fernando Henrique Cardo
so e sua interferência no processo de privatização de
empresas estatais?

Sr. Presidente, existe outro fato absolutamente
insólito: a chamada urna eletrônica. Vamos realizar
eleições no escuro. Se houver a desconfiança de que
uma urna qualquer foi fraudada no Rio de Janeiro, no
Paraná, na Bahia, no Piauí, onde quer que seja, não
haverá a menor possibilidade material de os votos se
rem recontados. A própria aglutinação dos votos em
Brasília é um salto no escuro. Não há nenhuma ga
rantia de que os votos computados foram realmente
dados. Ou seja, estamos dando cheque em branco ao
Tribunal Superior Eleitoral, contra o qual encaminha
mos ação direta de inconstitucionalidade, por não tra
tar o processo eleitoral com a necessária lisura.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Haroldo
Lima, o Sr. Pedro Valadares, 1° Suplente de
Secretário, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Regis Cavalcante, §
2° do art. 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Regis Cavalcante) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Mauro Benevides,
pelo PMDB.

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB - CE. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, cercada de inusitada expectativa, a
decisão do Supremo Tribunal Federal em torno da ver
ticalização de coligações deverá ser conhecida no pró
ximo dia 17 do corrente mês, após as informações re
metidas pelo TSE, por solicitação do eminente Relator
do feito, Ministro Sydney Sanches, um dos mais bri
lhantes integrantes daquele egrégio Colegiado, por ele
presidido de maneira exemplar no biênio 91/92, quan-
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do momentos delicados chegamos a vivenciar no cam
po político-institucional, dos quais decorreu o impedi
mento do então Presidente Fernando Collor de Melo.

Aqui já se disse que a ADln (Ação Direta de
Inconstitucionalidade) impetrada por várias facções
seria o caminho mais adequado para nulificar-se a
deliberação da referida Corte Especializada, que tem
a dirigi-Ia o nosso ex-colega Nelson Jobim, Relator da
Revisão Constitucional de 1994 e ocupante, de 1995
a 1997, do cargo de Ministro da Justiça, quando se
iniciaram as reformas estruturais preconizadas pelo
Governo Fernando Henrique Cardoso.

Destaque-se que, no âmbito legislativo, também
vem sendo tentada a derrogação da citada resolução,
havendo o Senado acolhido, na semana passada,
projeto de decreto legislativo da lavra do Líder Renan
Calheiros, com algumas alterações sugeridas pelo
seu colega Amir Lando, que objetivaram oferecer me
lhor lineamento em termos de maior clareza de inter
pretação.

Por sua vez, a Comissão de Constituição e Jus
tiça desta Casa, da qual tenho a honra de fazer parte,
classificou na linha de prejudicialidade despacho do
Presidente Aécio Neves, que mandava ao arquivo
projeto do Deputado Inaldo Leitão, o qual se baseara
no item XI do art. 49 da Carta Magna em vigor.

Vê-se, desta forma, que, na simultaneidade
dessas providências, resta a esperança de que a ver
ticalização não venha a prevalecer na competição de
6 de outubro, ex vi do disposto no art. 16 de nossa Lei
Fundamental, caracterizada como princípio de anteri
oridade, exigida para a vigência de qualquer norma
da legislação eleitoral no ano em que se realizar qual
quer pleito.

Enquanto não são conhecidas soluções definiti
vas, a estruturação de forças nos Estados permanece
em compasso de espera, no aguardo de que haja a
manifestação do STF, corroborada também pela vota
ção dos projetos que, sobre essa temática, transitam
nas duas Casas do nosso Parlamento, inclusive pro
posta de emenda constitucional de autoria do Sena
dor José Fogaça, do PPS do Rio Grande do Sul.

Como as convenções estão previstas para o pe
ríodo compreendido entre 10 e 30 de junho, alega-se
que haveria tempo suficiente para que as várias si
glas formassem as alianças mais consentâneas com
a realidade local, mesmo que isso implicasse des
compasso com as diretrizes emanadas da Executiva
Nacional de cada uma delas.

Empresta-se, assim, a maior relevância ao jul
gamento da ADln no dia 17, para o qual se voltam as
atenções de legendas e seus candidatos, especial-

mente os que pretendem concorrer a cargos majoritá
rios de Governador de Estado e de Senador da Repú
blica. E do parecer Sydney Sanches fluirá a diretriz fi
nalíssima, abrindo alternativas para que as diversas
agremiações recomponham-se para enfrentar o em
bate soberano das urnas de outubro vindouro.

Era o que tinha a dizer.
e SR. PRESIDENTE (Regis Cavalcante) 

Antes de dar prosseguimento à sessão, a Mesa dá
conhecimento ao Plenário do seguinte

"Ato da Presidência
Nos termos do artigo 202, § 2°, c/c o

artigo 33, § 1°, todos do Regimento Interno,
esta Presidência decide criar Comissão
Especial, destinada a proferir parecer à Pro
posta de Emenda à Constituição n° 237-A
de 2000, do Senhor Paulo Mourão, que 'in
clui inciso XXX no art. 22 da Constituição
Federal' (atribuindo competência privativa à
União Federal para legislar sobre produtos
transgênicos ou que contenham organismos
geneticamente modificados), constituída de
33 (trinta e três) membros, acrescido de
mais um destinado ao rodízio entre os Parti
dos não contemplados.

Brasília, 09 de abril de 2002. - Aécio Neves.
Presidente".

e SR. PRESIDENTE (Regis Cavalcante) 
Tem a palavra o Sr. Deputado Ben-Hur Ferreira,
pelo PI.

e SR. BEN-HUR FERREIRA (PT-MS. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, hoje retorno à Câmara dos Deputados, depois de
ter ocupado, durante um ano e cinco meses, a Chefia
da Casa Civil do Governo Popular de Mato Grosso do
Sul.

Fui eleito com a maior votação do Estado: quase
80 mil votos. Quando S.Exa., o Governador Zeca do
PT, em outubro de 2000, convidou-me a assumir a
Secretaria de Governo e a fazer a articulação política,
entendi que a melhor maneira de servir ao País era
aceitar o convite. Essa é, sem dúvida, a maior expe
riência, esse é o maior projeto que a esquerda conse
guiu realizar no belo Estado pantaneiro.

No retorno à Casa quero relatar, brevemente, al
guns dados do Governo de Mato Grosso do Sul. Zeca
do PT assumiu o Governo do Estado com quatro fo
lhas de pagamento atrasadas. O Estado estava desa
creditado, era tido como corredor do narcotráfico. Só
ocupava as manchetes dos jornais como referência
negativa.
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o que fez o Governador para mudar a situação?
Coalizão. Quando ocupava cargo executivo, leca do
PT era bancário e sindicalista. Foi o primeiro Gover
nador de Mato Grosso do Sul a ter carteira assinada.
Juntamente com o Vice-Governador, Moacir Kohl, do
PDT, empresário e produtor rural, fez discurso dirigido
aos sem-terra e aos com-terra, lutou pela reforma
agrária, apoiou os movimentos sociais, livrou o Esta
do da febre aftosa, da peste suína clássica e da doen
ça que atinge os frangos.

No exercício do poder, leca do PT foi capaz de
dialogar com todos os setores, mesmo com priorida
des. Por intermédio do PPS - partido de V.Exa., Sr.
Presidente -, que ocupa estrategicamente a Secreta
ria de Planejamento, conseguiu, em 3 anos e 4 me
ses, a coesão entre PT, PDT, PPS, PCdoB, PSB e
PAN em torno do projeto de recuperação da auto-esti
ma e do desenvolvimento do Estado.

Os números impressionam, Deputado Regis
Cavalcante. Meu último ato como Secretário do Go
verno leca do PT foi a implantação do Programa Bol
sa-Escola. Vinte mil famílias foram atendidas; 50 mil
crianças foram beneficiadas por esse programa
exemplar, que começou em Brasilia e exige o com
promisso da mãe de levar o filho à escola. O Progra
ma de Segurança Alimentar prevê a distribuição de
uma cesta de alimentos a mais de 50 mil famílias e
chegará, em maio, a atender 60 mil famílias. Nesse
caso, os pais serão alfabetizados e poderão fazer
exames preventivos. Portanto, não se trata de pater
nalismo ou de c1ientelismo, mas de políticas públicas.

Sr. Presidente, o Governador leca do PT con
seguiu articular o discurso da inclusão social com o
desenvolvimento. Mato Grosso do Sul era carente de
energia porque não tinha qualquer benefício com o
gasoduto que corta o Estado. Agora, existem quatro
termelétricas no solo sul-mato-grossense. E o Estado
vai passar da condição de importador de energia para
a de exportador.

Registre-se ainda que em 3 anos e 4 meses de
gestão, o Governo leca do PT foi capaz de atrair mais
de 150 indústrias para Mato Grosso do Sul.

Para encerrar meu pronunciamento, quero dizer
que o maior patrimônio do Governo é a experiência
de uma frente de esquerda. Relatarei a experiência
que vivi, na condição de Secretário de Governo, à Câ
mara Federal. Em Mato Grosso do Sul, a esquerda,
constituída por PT, PDT, PSB, PCdoB e PAN, foi ca
paz de manter o Governo coeso em torno de projeto
de inclusão social e de desenvolvimento, triplicando a
arrecadação do Estado. A esquerda nacional tem de
seguir o modelo de Mato Grosso do Sul, pequeno

Estado que foi capaz de unir forças em torno de um
projeto.

A conjuntura aponta para a necessidade de PT,
PSB, PPS e PDT formarem a grande frente das Opo
sições para competir com o candidato do sistema vi
gente. Não podemos vacilar. Há conjuntura favorável
para imposição de derrota histórica ao candidato do
continuísmo. No entanto, sabemos que a elite brasilei
ra não entrega o poder facilmente e usa artifícios para
atingir seus objetivos, como o artifício jurídico que usa
agora para tentar, mais uma vez, permanecer no co
mando da Nação.

Por isso, desta tribuna quero compartilhar com
V.Exas. a experiência do governo de coalizão. Ela
deve servir de referência para os partidos de esquer
da construírem projeto capaz de derrotar o candidato
de Fernando Henrique Cardoso. O Mato Grosso do
Sul deu seu exemplo, tanto que o Prefeito de Campo
Grande não renunciou ao mandato. Há quinze dias a
Oposição não tem candidato para enfrentar Zeca do
PT, porque S.Exa. conseguiu unir o mais simples tra
balhador ao maior industrial do Estado.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Regis Cavalcante)

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Fernando Ferro,
que falará pelo PT.

O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, volto a tratar aqui da Medida Provisória nO 14,
que está sob a apreciação desta Casa e que nova
mente foi retirada de pauta pelas dificuldades que o
Governo tem de aprovar essa imoralidade.

Fazendo a leitura dessa medida provisória, notei
que o Governo Fernando Henrique Cardoso desco
briu uma maneira de lucrar que supera o tráfico de co
caína. Refiro-me ao tráfico de energia.

Assistimos às empresas distribuidoras de ener
gia tendo sucessivos lucros com o processo de priva
tização, exigindo recomposição das supostas perdas
com o racionamento e aumentando, de forma esca
brosa, as tarifas de energia. Algumas delas, de de
zembro para cá, aumentaram em mais de 20% a tarifa
da energia residencial. E agora assistimos a esse
banquete feito à custa do consumidor, em que se pro
põe a criação de um PROER - aliás, é urna brincade
ira chamá-lo assim -, que será tirado dos consumido
res de energia, seja residencial, seja industrial, seja
comercial.

Sr. Presidente, após as privatizações, todas es
sas empresas demitiram de 40% a 50% dos trabalha
dores. A montagem da estrutura tarifária dessas dis
tribuidoras de energia é de Primeiro Mundo. Aqui no
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Brasil, a tarifa residencial é igual à de Paris, de Madri
- são mais de 100 dólares por megawatt/hora.

A tentativa de aprovar a Medida Provisória n° 14
é uma indecência. Isso é tão escandaloso que a maio
ria da base do Governo, envergonhada, recusa-se a
votar, e o Governo tem de negociar. É evidente que
por trás dessas dificuldades existem os desencontros
da base governista no que diz respeito à disputa pre
sidencial. É evidente também que num ano eleitoral,
em que determinadas parcelas da política ficam preo
cupadas com os custos que recaem sobre o consumi
dor brasileiro, observamos a sucessiva protelação da
Medida Provisória n° 14.

Esta Casa, usando de um mínimo de bom senso
e de inteligência, tem de rejeitar a Medida Provisória
n° 14, porque - repito - é uma excrescência, uma
imoralidade sem precedentes. Eu jamais imaginei
que o Governo chegasse a esse ponto, principalmen
te num ano eleitoral, em que o seu candidato sofre
ameaças de uma grande derrota. Isso não é nada
mais nada menos do que mais uma tentativa de arre
bentar com o consumidor. A população brasileira, de
maneira silenciosa, está sendo esfaqueada e não
nota. E ainda temos de ouvir dos burocratas do Go
verno as justificativas de que esse dinheiro é para su
prir as dificuldades do setor.

Pelo amor de Deus, peço a V.Exas. um mínimo
de bom senso, de dignidade para reprovar essa inde
cência. Aliás, vamos denunciar essa imoralidade pra
ticada contra o consumidor até a exaustão.

É por isso que estamos assistindo ao constran
gimento de Parlamentares que, mesmo apoiando o
Governo, estão com seriíssimas dificuldades de or
dem moral e ética em aprovar essa excrescência que
se chama Medida Provisória n° 14. Provavelmente,
ela voltará amanhã a plenário com algumas remode
lações. Mas, na essência, trata-se de um arromba
mento dos interesses do consumidor, uma imoralida
de que desmerece completamente um Governo cujos
objetivos são atender aos interesses dos ricos, das
multinacionais e das grandes empresas.

Não há outra justificativa para manter a Medida
Provisória nO 14, senão acatar integralmente os inte
resses das multinacionais do setor elétrico.

O SR. PRESIDENTE (Regis Cavalcante) - Con
cedo a palavra ao Deputado Lincoln Portela, pelo Bloco
Parlamentar PUPSL. S.Exa. dispõe de dez minutos.

O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, o Brasil, um pobre país rico, possui um
dos maiores PIBs do planeta, mas é o terceiro pior
país em distribuição de renda. A profunda desigualda-

de social do Brasil faz com que os pobres pareçam
mais pobres, e os ricos ainda mais ricos.

Há pelo menos 20 anos a distribuição de renda
no País vem sendo a mesma, a despeito do cresci
mento econômico das últimas décadas. Aqui os 10%
mais ricos absorvem 50% do PIB, e os 50% mais po
bres dividem e às vezes se matam para sobreviver
com 10% da renda nacional.

A diferença entre a renda dos brasileiros mais
pobres e a dos mais ricos é de pelo menos 33 vezes.
E isso acontece não somente nos Municípios com
menos recursos. Percebemos que também nas gran
des cidades, como São Paulo, a diferença acentua-se
ainda mais. É preciso entender que mesmo em São
Paulo, um Estado rico, a diferença social é tremenda
mente grande. Nossos problemas são extremamente
complexos e vão desde a má distribuição de renda
até os problemas institucionais, passando pela au
sência de estratégias de desenvolvimento e graves
problemas nos setores de saneamento, educação e
saúde. A propósito disso, 60% da população adulta
não completou a educação fundamental.

No Brasil, assim como na América Latina, a
fome está diretamente relacionada com a péssima
distribuição de renda e com a má gestão dos recursos
destinados aos programas sociais. São gastos cerca
de 135 bilhões com o social. Proporcionalmente, o
Brasil gasta mais com programas sociais do que a
Argentina e o México. Porém, o México tem 60% me
nos pobres do que o Brasil. Isso ocorre porque de al
guma forma os recursos não chegam aos mais po
bres. As políticas públicas não têm alcançado, na rea
lidade, o seu devido rumo, a sua direção. Uma família
que tem renda familiar per capita igual a 193 reais já
fará parte, estatisticamente, dos 25% mais ricos da
população. Mas essa família ainda estará longe de ter
um padrão razoável de vida.

Os dados a que me referi foram extraídos de es
tudo coordenado por um economista e professor da
Universidade Federal do Rio de Janeiro. A distância
entre ricos e pobres brasileiros é tão grande que só
perde para Sri Lanka e Nicarágua.

Os programas sociais implementados já são um
começo para a diminuição da desigualdade social,
mas ainda estamos muito longe de uma situação pelo
menos razoável.

Enquanto as grandes soluções não surgem,
precisamos propagar a solidariedade como a melhor
forma de amenizar o sofrimento de milhões de brasi
leiros, mediante o incentivo a ações sociais comuni
tárias, sobretudo nas áreas de saúde, educação e
alimentação.
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É preciso contar também com a solidariedade o maior número de queixas contra a atuação dessas
dos líderes sociais, das igrejas, das ONGs e com a empresas. A agência que deveria cuidar da energia
simpatia dessa população tão sofrida, porém aguerri- elétrica mostrou-se tão ineficaz que, diante da crise
da e que não perde a esperança de um Brasil melhor. de eletricidade que o País viveu desde junho do ano

Sr. Presidente, como outros companheiros pre- passado, foi o Governo obrigado a montar às pressas
cisam também dar satisfação à sociedade brasileira, uma câmara que coordenasse as ações pertinentes.
farei uso de somente cinco minutos do tempo que me A ANP, do petróleo, faz apenas o que a PETROBRAS
foi concedido. manda, e estamos conversados.

Muito obrigado. Por isso, a criação de mais uma agência, diante
O SR. ALEX CANZIANI- Sr. Presidente, peço a da experiência tão mesquinha até agora adquirida,

palavra pela ordem. faz-nos ver o caso com pessimismo. Temos para isso
O SR. PRESIDENTE (Regis Cavalcante) _ Tem carrada:;; de razões. A Medida Provisória n° 33, de 19

de fevereiro deste ano, criou a Agência Federal de
V.Exa. a palavra.

Prevenção e Controle de Doenças - APEC, extin-
O SR. ALEX CANZIANI (PSDB-PR. Pela or- guindo no mesmo passo a FUNASA.

demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gosta-
ria de cumprimentar a Caixa Econômica Federal e a A idéia, queremos repetir, é boa. A recidiva de
Associação dos Notários e Registradores do Brasil _ moléstias que considerávamos já extintas em nosso
ANOREG Brasil _ pela assinatura de importante con- País e, mais que isso, o surto epidêmico de dengue

nos grandes centros urbanos estão indicando que a
vênio nesta manhã, para dar agilidade à contratação
do financiamento imobiliário e, acima de tudo, reduzir burocracia federal - aqui incluída a própria FUNASA

- não está atuando a contento. Mas a maneira de agir,
os custos da operação para agentes e mutuários.

a forma mesmo de criação de mais uma agência nos
O SR. RONALDO CEZAR COELHO- Sr. Presi- enche de descrédito. Veja-se que a FUNASA tem um

dente, peço a palavra pela ordem. quadro de cerca de 40 mil servidores, pois que abran-
O SR. PRESIDENTE (Regis Cavalcante) - Tem ge os nossos conhecidos mata-mosquitos. E a nova

V.Exa. a palavra. agência iniciará seu trabalho com 3 mil servidores.
O SR. RONALDO CEZAR COELHO (PSDB-RJ. Ora, mexer com essa profundidade na área da

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, saúde, cujo Ministério até há poucos dias tinha como
faço um brevíssimo registro, em homenagem ao Prof. titular o Sr. José Serra, candidato oficial à Presidência
Paulo Niemeyer Filho, que tomou posse hoje corno da República, é dar de mão beijada a esse candidato
membro da Academia Nacional de Medicina. Ele é mais 3 mil cargos a serem preenchidos em todo o
uma referência na medicina em todo o País, orgulho País, com nomes já indicados, é mais que óbvio, por
de nossa geração. seus cabos eleitorais.

Era o que tinha a dizer. Mas não é só. Dispositivos os mais diversos da
O SR. PRESIDENTE (Regis Cavalcante) - Con- medida provisória deixam como que ao abandono

cedo a palavra ao Sr. Deputado Rubens Bueno, pelo aqueles milhares de servidores da FUNASA que pas-
Bloco Parlamentar PDT/PPS. sariam para o quadro do Ministério da Saúde. Tudo de

O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS-PR. Pro- forma estabanada, sem que direitos adquiridos te-
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e nham sido de fatos garantidos, o que os coloca no
Srs. Deputados, a idéia básica da criação de agências vale das amarguras. E, pior, sem maiores perspecti-
federais para o gerenciamento de diversos setores do vas quanto ao seu futuro.
País, tais como energia elétrica, petróleo, telecomuni- Está certo que o Governo queira, assim ou assa-
cações, água, é bem aceita por aqui. De alguma for- do, dar uma satisfação a nossa gente, diante de ques-
ma pode o Governo se libertar desses tantos cadar- tões de saúde pública que apavoram o cidadão, sentin-
ços burocráticos e implementar políticas que dêem, do-se abandonado pelo Poder Central e sem condi-
de fato, condução mais eficaz aos problemas que por ções de, por si só, impedir que proliferem essas epide-
aí vão surgindo. mias, uma vez que somente uma ação bem coordena-

Da idéia à concretização dessas políticas, a dis- da pelas autoridades poderá alcançar tal objetivo.
tância é imensa. A ANATEL, encarregada das teleco- Nada disso acontecerá, pelo menos com uma
municações, entrega tudo à ação predatória das mul- agência a mais, criada de forma açodada e sem as
tinacionais que adquiriram as empresas nacionais. garantias mínimas de que veio efetivamente para pre-
Não por acaso, os PROCONs Brasil afora acumulam venir e controlar doenças. O Congresso deve, diante
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das responsabilidades de que estará investido, rejei
tar essa medida provisória, exigindo, por outro lado,
que o Governo apresente, de fato, um plano factível
para prevenir e controlar essas moléstias que reto
mam todo seu impulso malsão e vão, Brasil afora, li
quidando com nossa gente.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Rubens Bu
eno, o Sr. Regis Cavalcante, § 2° do art. 18
do Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidência. que é ocupada pelo Sr. Dr. Hé
lio, § 2° do art. 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Dr. Hélio) - Para comple
tar o tempo de Comunicações Parlamentares do Blo
co Parlamentar PDT/PPS, concedo a palavra ao no
bre Deputado Regis Cavalcante.

O SR. REGIS CAVALCANTE (Bloco/PPS-AL.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, os principais jornais do País registram
para a sociedade brasileira fatos que dizem respe~o

ao calendário e ao processo eleitoral no Brasil. Assim,
a Folha de S.Paulo aborda o assunto com a seguinte
manchete, publicada na Agência Folha: "Partidos
driblam verticalização nos Estados".

"Acordos informais firmados entre as
legendas tentam superar camisa-de-força
imposta pela decisão do TSE. Para superar
essas dificuldades regionais surgidas com a
verticalização das coligações, os partidos
estão fazendo acordos informais nos Esta
dos. Com isso, os desenhos das composi
ções estaduais diferem completamente da
composição nacional. "

Faço este registro para mostrar nossa preocu
pação, apresentada desde o primeiro minuto, quanto
à resposta do TSE a uma consulta, que tinha data es
pecificada, tirada da gaveta para influenciar o proces
so eleitoral deste ano.

Tivemos a preocupação de mostrar que em ne
nhum momento se estava garantindo o caráter nacio
nal dos partidos. Aquela decisão estava sendo toma
da no sentido pedagógico de mostrar à Nação, ao ele
itor, à sociedade brasileira que agora, sim, teremos
eleições com circunscrição nacional, com possibilida
de de eleger candidatos vinculados à visão do parti
do, em caráter nacional.

Na semana passada, tivemos audiência com o
Ministro Sydney Sanches, juntamente com outros
membros dos mais diversos partidos desta Casa, para
discutir a possibilidade de agilizar uma decisão do Su-

premo Tribunal Federal diante da enorme cami
sa-de-força que se colocou nos partidos políticos quan
to à decisão de formar possíveis coligações partidárias,
até porque isso mudou, por incrível que pareça.

O Brasil, que vem no processo de aprofunda
mento da sua democracia, muda, da noite para o dia,
regras estabelecidas em eleições anteriores, como a
de 1998. Faz-se uma profunda modificação, mediante
consulta ao TSE, na legislação existente, que já tinha
sido bem utilizada em eleições passadas.

Preocupa-me muito o que começou a ocorrer no
País a partir da adoção da lógica de se mudar regras
eleitorais com antecedência de seis ou sete meses.
Também me inquietam os fatos recentemente desen
cadeados no Brasil. Pessoas são denunciadas e con
vocadas a explicar seus atos em virtude de ações de
segurança ou de investigação de casos. Por outro
lado, foram afastadas da Superintendência da Polícia
Federal, mais especificamente da frente ligada às in
vestigações, pessoas filiadas ao PSDB. E não se
pode esquecer que o objeto de tais investigações diz
respeito a questões ligadas à situação política de
nosso País.

Espero não ver o processo eleitoral brasileiro
maculado. Desejo que a democracia, ponto basilar de
nosso avanço social, não sofra qualquer tropeço no
processo que ora vivemos. Apelo, sim, para que a Jus
tiça, rapidamente, retire do cenário político a dúvida
que perpassa os mais variados partidos, os Parlamen
tares e aqueles que disputarão as eleições neste ano.

É importante ressaltar que nada temos contra a
verticalização das coligações, mas não aceitamos
que essa norma seja imposta sem profunda reforma
política no País. Aliás, tal reforma já deveria ter sido
feita, mas parte das elites políticas brasileiras insis
tem em não a promover.

Mais do que nunca, é necessário que o Supre
mo Tribunal Federal julgue todos os pedidos expedi
dos pelos partidos políticos a respeito da decisão pro
ferida pelo TSE em consulta formulada. E é funda
mentai que a ação direta de inconstitucionalidade
seja julgada.

Era o que tinha a dizer.

O SR. INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Dr. Hélio) - Tem V.Exa. a
palavra.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB - CE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
solicito a esta Presidência que inclua nos Anais da
Câmara dos Deputados importante documento intitu-
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lado "História da Questão Palestina", de autoria do
Prof. Hanna Yousef Emile Safieh, Secretário-Geral da
Confederação Palestina para a América Latina e o
Caribe - COPLAC.

O documento está ilustrado com mapas da Pa
lestina antes de 1947 até os dias atuais e mostra toda
a situação da Palestina e de Israel. Descreve também
o envolvimento das grandes potências, particular
mente dos Estados Unidos da América, da Grã-Breta
nha e da França, na partilha e no saque realizados em
território palestino, e as atrocidades cometidas pelo
Estado de Israel, braço bélico armado do imperialis
mo, neste instante, naquela região.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
ORADOR

História da Questão Palestina

Hanna Yousef Emile Safieh,
Secretário Geral da Confederação Palestina

para a América Latina e o Caribe-COPLAC

1 - A Palestina até 1917
Para entender a questão palestina, tão em evi

dência na mídia internacional, é necessário mergu
lhar na história do seu povo e não apenas nas pen
dências religiosas e de limites territoriais geográficos,
tão ao gosto dos israelenses quando desejam apre
sentar justificativas para a invasão do território pales
tino perante a mídia internacional.

A Palestina é um território de 27 mu quilômetros
quadrados, situado na Ásia Menor, entre o Rio Jor
dão, a leste, e o Mar Mediterrâneo a oeste. Ao forte,
faz fronteira com o Líbano e a Síria, e ao sul com o de
serto egípcio do Sinai.. Assim, a Palestina está no
cruzamento de três continentes - Europa, Ásia e Áfri
ca - e é um ponto geograficamente estratégico do
ponto vista militar, comercial e político.

Apesar de a história fazer menção passagem de
vários povos, em diferentes épocas, pela Palestina,
apenas três povos desempenharam um papel de des
taque nessa região e deixaram um impacto duradou
ro sobre cia. Foram os cananeus, os filisteus e os isra
elitas. Os palestinos são os descendentes dos cana
neus e dos filisteus.

Os cananeus são os habitantes mais antigos da
Palestina, tendo ali se instalado há cerca de 3000
anos a.C. Viviam em cidades e possuíam uma econo
mia baseada na agricultura e no comércio. Cada cida
de era dirigida por um rei-sacerdote. Foram os cana
neus que deram ao pais o nome histórico de "terra de
Canaã," entre suas cidades, encontra-se Jerusalém,
cujas origens remontam a 1800 anos a.C.

Os filisteus e os israelitas vieram à terra de Ca
naã quase na mesma época, no fim do segundo milê
nio a.C. Os filisteus chegaram em aproximadamente
1175 a.C., provenientes da lIíria (região balcânica,
montanhosa, perto do Adriático). Ocuparam o sul e a
costa oriental, permanecendo durante vários séculos
com o controle do território, o qual ganhou o nome de
Filistéa.

De acordo com a História, os israelitas vaga
ram pelo deserto depois de seu êxodo do Egito, al
cançando a parte oriental da terra de Canaã cerca
de 1200 a.C. Nos dois séculos seguintes, eles se in
filtraram aos poucos no país e o colonizaram com as
doze tribos de Israel, que foram unidas por Saul em
1030 a.C. Saul fundou assim o primeiro reino israeli
ta na Palestina, que durou até o ano 587 a.C., quan
do o reino de Judá foi destruído pelos babilônios.
Isso representou o fim de qualquer governo israelita
na Palestina, situação essa que perdurou até mea
dos do séc. XX.

Por conseguinte, a ocupação israelita da Pales
tina foi um episódio que durou apenas 443 anos, nos
10 mil anos de história desse pais. Com a queda do
reino de Judá, em 587 a.C., a Palestina foi governada
na seguinte seqüência histórica:

- de 587 a.C. até 538 a.C. -domínio babilônio;
- 538 a.C. até 332 a.C. - domínio persa;

- de 332 a.C. até 63 AD. - domínio dos mace-
dônios, após a conquista de Alexandre o Grande;

- em 63 AD., Pompeu conquistou Jerusalém
para Roma, que guardou o poder até 323 AD., quan
do os cristãos tornaram o poder;

- os cristãos governaram a Palestina de 323
AD., até 637 AD. Nesse período, os persas invadiram
novamente a região, assumindo seu controle entre
614 e 628 AD.

- em 637 AD., a Palestina foi conquistada pelos
árabes muçulmanos, cujo reino durou até 1072 A.D.,
quando se dá o declínio do reino fatimida.

- De 1072 a 1092 AD., a Palestina foi gover
nada pelos turcos seljuques.

- De 1092 a 1099 AD., voltou ao domínio
árabe.

- De 1099 a 1187 AD., ficou sob o domínio dos
cruzados.

- De 1187 a 1517 AD., voltou ao domínio árabe.
- De 1517 a 1917 AD., ficou sob o domínio do

império otomano. Durante estes quatro séculos, os
palestinos tiveram sua cidadania preservada como
membros de um país soberano e independente, go-
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zando de direitos políticos e civis plenos, iguais aos
dos otomanos.

- De 1917 a 1948 A.D., fica sob mandato britânico.

2 - As causas da questão palestina e a Declara
ção Balfour

No final do séc. XIX, quando da descoberta do
petróleo no Oriente Médio, as potências da época C
Grã-bretanha, França e Estados Unidos - sabendo
da importância estratégica do petróleo (energia para
movimentar a economia industrial) para a acumula
ção da riqueza e, conseqüentemente fortalecer o seu
poderio, quiseram dominar aquela região e dispor de
suas riquezas.

Essa estratégia geopolítica incluía o canal de
Suez, que precisava de uma base territorial vizinha
para sua proteção, além de que, para a Grã-bretanha,
era importante garantir o controle da rota da índia,
que era considerada a jóia da coroa britânica.

A decadência do império otomano nesse mes
mo período despertou o interesse dessas potências
ocidentais em se apossar do espólio desse império
em desintegração. Para isso, elaboraram um piano
que consistia em dividir o mundo árabe em um grande
número de pequenos países não viáveis política nem
economicamente, impondo sobre sobre eles ainda li
mitações nos campos tecnológico-científico e militar.
Para que esse plano fosse duradouro, era preciso im
plantar no mundo árabe uma força leal a elas, (as po
tências coloniais) e que servisse de guardiã dos seus
interesses.

O movimento sionista, que se constituiu em
1897, em Basel, (Suíça) preconizava a criação de um
estado judeu na Palestina ou na Argentina, para solu
cionar o problema criado pela emigração dos judeus
da Europa Oriental para a Europa Ocidental. Com
isso, pretendia evitar sua permanência no Ocidente.
(Ler a esse respeito o livro "A concepção materialista
da questão judia", de Abraham Léon).

Os sionistas, tornando conhecimento das inten
ções das potências coloniais, prontificaram-se a exe
cutar o seu plano de colonização. Isto ficou bem expli
citado no livro de Theodor Hertzl ("O Estado judeu"),
quando escreveu: "Para a Europa, constituiremos lá
(na Palestina) uma fortaleza contra a Ásia. Seremos a
sentinela avançada da civilização contra a barbárie".
Esta mesma frase foi também usada pelo primeiro
presidente do movimento sionista, Chaim Weizmann
na sua correspondência com autoridades britânicas.
Deste modo, as declarações sucessivas das lideran
ças sionistas tinham por objetivo convencer as gran
des potências de que o que eles chamavam de coloni-

alismo era o mesmo que sionismo. Oque deixa claro
que a criação do estado de Israel foi um ato colonial.

Apesar dos compromissos britânicos com os
árabes, de garantir a independência e unidade do
mundo árabe depois da queda do império otomano,
(conforme revela a correspondência entre o xeique
Hussein, de Meca, e McMahom, em 1915), os ingle
ses assinaram com os franceses, em 1916, o acordo
Sykes-Picot, no qual concordaram com a futura divi
são do mundo árabe em zonas de influência inglesa e
francesa. Em junho de 1916 os árabes iniciam sua re
volta contra o imp6rio otomano.

Os esforços dos judeus sionistas de se constitu
írem em uma parte importante do plano colonial fran
co-britânico se concretizaram no dia 2 de novembro
de 1917, conforme revela a carta escrita por Arthur
James Balfour, ministro das Relações Exteriores da
Grã-Bretanha endereçada ao lorde Rothschild, na
qual o governo de S.M. se compromete a estabelecer
na Palestina um lar nacional para o povo judeu, sem,
entretanto, trazer prejuízos civis ou religiosos às co
munidades não judias da Palestina. Apesar de ser
uma iniciativa juridicamente absurda C pois os judeus
não tinham direito de fixar um estado na Palestina,
nem tampouco a Palestina pertencia aos britânicos -,
essa proposta foi aprovada pelos parlamentos britâni
co, francês e norte-americano, e ficou conhecida
como a Declaração Balfour, mudando o curso da his
tória da Palestina e do Oriente Médio em sua totalida
de. Nessa época, a população judia totalizava 8,3%
da população da Palestina e possuia apenas 2,48%
do seu território.

3 - O mandato britânico de 1922 a 1948
Em 9 de dezembro de 1917, as forças otomanas

em Jerusalém se rendem às forças aliadas dirigidas
pelo general britânico Allenby, e a Palestina fica sob
administração militar britânica. De 29 de janeiro a 10
de fevereiro, se retine em Jerusalém o primeiro con
gresso nacional palestino, que envia dois memoran
dos à Conferência de Versalhes, rejeitando a Declara
ção Balfour e pedindo o reconhecimento da indepen
dência da Palestina.

Em 1922, os britânicos obtêm da Liga das Na
ções um mandato para governar a Palestina e Jeru
salém se torna a capital do país, sob administração ci
vil britânica.

De 1922 a 1936, ocorreu um grande número de
revoltas e protestos pacíficos por parte dos palestinos
contra a ocupação britânica e sua política pró-sionis
ta, bem como contra a macia imigração judia, culmi
nando, em 08 de maio de 1936, com uma greve geral
decretada pelos comitês nacionais palestinos. Passa-
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dos seis meses dessa greve, e não produzindo ne
nhum efeito prático, os palestinos iniciaram a primeira
revolta armada com os seguintes objetivos: combater
a imigração judia para a Palestina, impedir a criação
de um lar nacional judeu na Palestina e alcançar a in
dependencia nacional. Em 1939, o governo britânico
emitiu a carta branca na qual anuncia sua intenção de
limitar a imigração judia na Palestina a 75 mil pesso
as, durante os cinco anos seguintes, e de outorgar à
Palestina a sua independência dentro de dez anos.
Diante isso, foi suspensa a revolta palestina, embora
a população judia nessa altura já tivesse passado dos
8,3% para 33% da população total da Palestina, o que
alterava significativamente a composição demográfi
ca da região.

Após a Segunda Guerra Mundial, os judeus sio
nistas iniciaram uma campanha sistemática de vio
lência e terror contra os britânicos e os palestinos na
região, com o propósito de impedir a independência
da Palestina. Em 22 de julho de 1946, os grupos terro
ristas judeus Irgun e Stern explodiram o hotel King
David, em Jerusalém, que era a sede do governo bri
tânico, matando 91 de seus oficiais superiores. Os
grupos terroristas judeus sionistas seqüestraram e
enforcaram oficiais britânicos; atacaram e saquearam
depósitos militares, dinamitaram casas em quartei
rões residenciais árabes com seus habitantes dentro
e dinamitaram mercados árabes. Em nível político, os
judeus pressionavam a favor da divisão da Palestina
em dois estados: judeu e árabe.

Assediado pela campanha de violência e de ter
ror dos judeus e submetido a uma forte pressão do
presidente americano Harry Truman para escancarar
as portas da Palestina à imigração judia e acelerar o
processo de divisão desse país, o governo britânico
transferiu à ONU, em abril de 1947, a questão do futu
ro governo da Palestina.

4 - A Resolução 181 (li) da Partilha
A Assembléia Geral da ONU foi convocada no

dia 28 de abril de 1947 para estudar a matéria e sob a
influência dos Estados, a Assembléia Geral aprovou
portrinta e três votos a favor, treze contra e 10 absten
ções, em 29 de novembro desse mesmo ano, a reso
lução 181 (11), que dividia a Palestina em dois estados
- um judeu e outro árabe. De acordo com as fronteiras
definidas na resolução, o estado árabe teria uma área
de 11.800 quilômetros quadrados, representando
apenas 43% do território da Palestina, enquanto o es
tado judeu teria uma área de 14.500 quilômetros qua
drados, correspondendo a 57% da área da Palestina
e seria habitada por 509.780 palestinos, muçulmanos
e cristãos, e 499.020 judeus. Jerusalém ficou como

um corpus separatum que seria sujeito a um regime
internacional especial sob administração da ONU. De
acordo com dados administrativos do governo pales
tino, Os judeus só possuíam 5,66% da área territorial
da Palestina e representavam apenas um terço da po
pulação (em grande maioria, estrangeira recém-che
gada). Assim, a resolução não significou uma parti
lha, mas urna espoliação feita aos palestinos.

Ficou previsto que os novos Estados e o regime
especial para a cidade de Jerusalém começariam a
existir dois meses depois da evacuação total da força
mandatária (governo britânico). A Grã-Bretanha co
municou à ONU que encerraria o mandato e retiraria
suas forças em 15 de maio de 1948.

O papel exercido pelos EUA para influenciar a
ONU a votar a partilha é reconhecido pelo Departamen
to de Estado dos EUA no documento "Report of the Po
licy Planning Staft", datado de 19 de janeiro de 1948.
(Ver a respe~o "What price Israel", de Alfred M. Lilienthal
- Chicago (EUA): Henry Regnery Company, 1953).

5 - A Guerra de 1948
A Resolução da Partilha precipitou o país na anar

quia e no caos. A cronologia de assassinatos, incêndios
criminosos, ataques a bombas e massacres durante o
período remanescente do mandato britânico foi urna se
qüência de horrores. O governo britânico não queria
comprometer suas forças para restabelecer a lei e a or
dem. A insegurança reinava em todo o país. Os palesti
nos tentavam impedir a partilha de sua pátria ancestral.
Os judeus sionistas procuravam estabelecer um estado
judeu, não sobre as linhas delimitadas pela ONU, mas
um estado que fosse livre de árabes.

Em 08 de abril de 1948, Abd al-Qadar Husseini,
uma das principais lideranças palestinas, 6 morto em
combate defendendo Jerusalém. No dia seguinte, 9
de abril, as forças terroristas do Irgun Stern, lideradas
por Menahen Begin e Yitzhak Shamir massacram 254
palestinos na aldeia de Deir Yassin, no subúrbio oci
dental de Jerusalém. O efeito do massacre é devasta
dor e provocou o êxodo de muitas famílias árabes das
áreas de combate. O pânico tomou conta da popula
ção civil árabe, que não dispunha de exército para de
fender-se, (visto que era proibida de ter armas pelo
poder mandatário) contra o terrorismo sionista bem
armado. No dia 11 (dois dias depois) todos os bairros
palestinos de Jerusalém Ocidental são ocupados
pelo Haganah (exército clandestino sionista) e os pa
lestinos são expulsos.

Onde o massacre de Deir Yassin não atingiu
seus objetivos na expulsão dos palestinos do territó
rio que os judeus haviam tomado, eles não hesitaram
em expulsá-los fisicamente, corno aconteceu durante
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a ocupação de Tiberíades, em 19 de abril, Haifa em de seus recursos hídricos. Em 14 de novembro de
22 de abril, Jaffa em 28 de abril e Saffad em 10 de 1954, Nasser assume o poder efetivo no Egito. Em 24
maio de 1948. Nas cidades de Lyddah e Ramleh, 60 de fevereiro de 1955, a Turquia e o Iraque se unem à
mil pessoas, muitas das quais eram já refugiadas de Grã-Bretanha, o Paquistão e o Irã, no pacto de Bag-
outras partes, foram expulsas da forma mais brutal e dá, pacto esse considerado uma ameaça aos interes-
desumana pelos judeus sionistas. ses nacionalistas árabes. De 17 a 24 de abril de 1955,

Em 14 de maio de 1948 os judeus sionistas pro- aconteceu a conferência afro-asiática de Bandung,
clamaram o estado de Israel, na véspera do término na Indonésia, considerada como o nascimento do
do mandato britânico na Palestina, e continuaram movimento dos não-alinhados. Nasser, na oportuni-
seus ataques e massacres contra a população pales- dade, faz sua entrada na cena internacional. Em 2 de
tina, acelerando o seu o êxodo. 450 de suas aldeias dezembro de 1956, Israel efetua novas incursões aé-
foram totalmente destruídas, e 960 mil palestinos (se- reas contra o Egito sobre a zona desmilitarizada de EI
gundo a ONU} viram-se de repente transformados em Auja, e em 12 de dezembro, contra a Síria, perto do
refugiados, privados de alimentos, abrigo e pátria. lago de Tiberíades. Em 26 de julho de 1956, o presi-
Passados os primeiros momentos de pânico, a popu- dente Nasser, do Egito, anuncia a nacionalização do
lação palestina, embora desarmada, conseguiu reor- canal de Suez. Em 22 de outubro, Grã-Bretanha,
ganizar-se e salvar uma parte de seu território nacio- França e Israel assinam um acordo secreto em
nal da agressão sionista. Assim, quando Israel se es- Sévres para atacar o Egito. Em 29 de outubro, as tro-
tabeleceu de fato sobre 79% da Palestina, os palesti- pas israelenses invadem o Sinai e iniciam a Guerra do
nos ficaram com apenas 21% (Cisjordânia, Jerusa- Suez. Em 30 de outubro, conforme o acordo de
lém Oriental e a Faixa de Gaza) do seu território naci- Sévres. França e Grã-Bretanha intervem no conflito e
onal histórico. em 10 de novembro ocupam a região do canal com

Diante da situação dos refugiados palestinos, seus paraquedistas.
que estavam jogados em acampamentos improvisa- Embora a nacionalização do canal de Suez fos-
dos nos países vizinhos, como Jordânia, Síria e Líba- se invocada ostensivamente como a razão para a in-
no, vivendo em condições subumanas, a ONU votou a vasão do Egito, as motivações para a Guerra do Suez
Resolução na 194 (de 11 de dezembro de 1948}, que existiam nas mentes e nos planos dos três invasores
reconhece o direito de os refugiados palestinos retor- muito tempo antes de haver qualquer projeto de naci-
narem a seus lares ou serem indenizados, quando onalização do canal. Lançando a Guerra do Suez,
assim preferirem. França e Grã-Bretanha planejavam a eliminação de

Em 10 de dezembro de 1948, algumas centenas Nasser por razões políticas, enquanto Israel visava à
de palestinos se reuniram na cidade de Jericó e vo - realização de conquista territorial.
tam a favor da anexação da Cisjordânia à Transjordâ- A França queria eliminar Nasser por causa de
nia, assim formando o reino hashimita da Jordânia. A seu apoio político e material à rebelião argelina contra
Faixa de Gaza ficou sob tutela egípcia. o governo francês. A Inglaterra queria eliminar Nas-
6 - A Guerra do Suez 1956 ser, entre outras razões, por sua oposição aos seus

A queda da Palestina provocou muitos tumultos planos políticos no Oriente Médio, e, em particular, ao
no Oriente Médio que marcaram e transformaram o Pacto de Bagdá. Em 6 de novembro, a Assembléia
cenário político da região. O assassinato do rei Abda- Geral da ONU votou a retirada das forças estrangei-
la, da Jordânia, na mesquita AI-Aqsa, em Jerusalém, ras no território egípcio. Os franceses e os britânicos
em 20 de julho de 1951; a criação do movimento naci- completam a sua retirada em 22 de dezembro de
onalista árabe em Beirute, em 30 de julho de 1951, 1956, enquanto que Israel só se retirou em março de
pelo palestino Georges Habashe; a criação por Yas- 1957, depois de uma exortação dos EUA, ameaçando
ser Arafat, em início de 1952, da União Geral dos Israel com sanções internacionais. Vale a pena reler a
Estudantes Palestinos; a revolução dos oficiais livres declaração do presidente Eisenhower, em 20 de feve-
do Egito, em 22 de julho de 1952, derrubando a mo- reiro de 1957, a esse respeito:
narquia e instituindo o regime republicano;. Em 12 de Uma nação que ataca e ocupa território estran-
outubro de 1953, o general Ariel Sharon invade a al- geiro diante da oposição das Nações Unidas pode ter
deia de Kibya e massacra os seus habitantes, ato que permissão de impor condições para sua retirada?
mereceu a condenação da ONU. Israel começa a falar Se concordarmos que um ataque armado pode
dos planos para desviar as águas do Rio Jordão a seu ser um meio legítimo para o agressor atingir seus objeti-
favor, privando a Jordânia de uma importante parte vos, então receio que teremos invertido o relógio da or-
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dem internacional. Teremos, então, legitimado o uso da
força como um meio de resolver as crises internacionais
e através disto ganhar vantagens nacionais.

Eu mesmo não vejo como isso pode ser

conciliado com a Carta das Nações Unidas. A ale
gação básica de todos os membros das Nações Unidas
e a de que eles negociarão suas disputas internacionais
por meios pacíficos e não usarão a força contra a inte
gridade territorial de qualquer outro estado.

Se as Nações Unidas admitirem uma vez só que
as disputas internacionais sejam negociadas median
te o uso da força, então teremos destruído o próprio
fundamento da organização e nossa melhor esperan
ça de constituir uma ordem mundial. Isso seria um de
sastre para todos nós.

Eu sinto que seria infiel aos ditames do alto cargo
para o qual fui escolhido se emprestasse a influência
americana ao propósito de que uma nação que invade
outra pudesse impor condições para sua retirada.

7 - A Guerra dos Seis Dias (1967)
O movimento nacionalista árabe saiu fortalecido

da Guerra do Suez e Nassar ficou consagrado como o
líder máximo do mundo árabe. Em 8 de abril o Egito
reabre o canal de Suez à navegação internacional. No
Líbano, em maio de 1958, explodem choques entre
as milícias fiéis ao presidente Chamou e os partidári
os de Nasser. Os conflitos provocaram uma interven
ção americana, com o desembarque de 5 mil marines
em Beirute, um dia após a eclosão da revolução ira
quiana (14 de julho), na qual o rei Faiçal 11 e seu pri
meiro ministro Nury Said são mortos.

Em outubro de 1959, Arafat organiza na cidade
do Kuwait o primeiro congresso do movimento AI Fa
tah. Em 1962, chega ao fim da guerra da Argélia, o
que revigora o espírito de união do movimento nacio
nalista árabe. De 28 de maio a 2 de junho de 1964,
acontece o primeiro conselho nacional palestino em
Jerusalém árabe, que decide pela criação da Organi
zação para a Libertação da Palestina (OLP), sob a di
reção de Ahmed Choukeiri. A carta da OLP foi votada
em 12 de junho. Em 18 de dezembro, o movimento AI
Fatah cria sua ala militar "AI-Assifa", e na noite de 31
de dezembro, AI Fatah lança sua primeira operação
militar, e no dia 10 de janeiro de 1965, é emitido o pri
meiro comunicado militar pelo AI Fatah.

Durante esse período, os israelenses continua
ram com as obras de desvio das águas do rio Jordão
e secaram totalmente o lago Huleh. Deste modo, con
seguiram reduzir drasticamente a vazão de água que
entrava na Jordânia.

Em 1967, Israel sente que o momento é propício
para completar a sua guerra de agressão para se
apossar do restante do território palestino, especial
mente Cisjordânia, Jerusalém oriental e Faixa de
Gaza. Para isso, lança ataques em massa contra a Sí
ria, após ameaças verbais contra o governo de Da
masco. O Egito, devido ao pacto mútuo de defesa com
a Síria, promete ajudar os sírios. A guerra, que ficaria
conhecida como a Guerra dos Seis Dias, começou
com uma acusação falsa de Israel contra o Egito. Às
3h 10m - hora de Nova Iorque - na madrugada de 5
de junho de 1967, o Representante Permanente de
Israel junto à ONU despertou o presidente do Conse
lho de Segurança (Hans R. Tabor da Dinamarca) do
seu sono para comunicar-lhe que havia recebido in
formações de que 'forças egípcias de terra e ar ti
nham se dirigido contra Israel e que as forças israe
lenses estão agora tentando repelir as forças egípci
as". {Documento da ONU S/PV 1347, de 5 de junho
de 1967, p. 1}.

A maioria das emissoras de rádio e jornais divul
gou a história fabricada de uma agressão egípcia
contra Israel e todo o mundo simpatizou com a supos
ta vítima. No dia seguinte, Abba Eban, ministro das
Relações Exteriores de Israel, não hesitou em repetir
essa história fabricada ao Conselho de Segurança.

A verdade foi que naquela manhã de 5 de junho
de 1967, às 7h45m, hora egípcia, pouco antes de o
Representante Permanente de Israel junto à ONU
despertar o presidente do Conselho de Segurança

(Hans R. Tabor, da Dinamarca) do seu sono
para informá-lo da suposta agressão egípcia, onda
após onda de bombardeiros israelenses começou a
atacar aeroportos egípcios a intervalos de 10 minu
tos, destruindo 300 aviões e 19 aeroportos egípcios.
Meia hora depois dos ataques aéreos, Israel lançou
ofensiva por terra contra as posições egípcias na Fai
xa de Gaza e na Península do Sinai, alcançando o ca
nal de Suez em poucos dias.

Depois de destruir a força aérea egípcia, Israel
atacou aeroportos sírios e jordanianos antes do
meio-dia do mesmo 5 de junho e destruiu dezenas de
aeronayes no solo. Ao fim de seis dias, Israel havia
ocupado toda a Península do Sinai, a Cidade Velha
de Jerusalém, a Cisjordânia, a Faixa de Gaza e as co
linas sírias de Golã.

8 - A participação secreta dos EUA na Guerra
dos Seis Dias

Um dos segredos mais bem guardados da guerra
foi a participação secreta do governo dos EUA. Esse se
gredo foi revelado por Stephen Green no livro Taking Si
des: America's Secret Relations with a Militant Israel"



A legitimidade c/a luta dos palestinos
(entre outros povos) pela autodeterminação
e libertação da dominação e sujeição coloni
al estrangeira por todos os meios disponíve
is é coerente com a Carta da ONU.

Em 21 de março de 1968, aconteceu o primeiro
confronto direito entre as forças palestinas e o exérci
to de Israel na aldeia de Karaneh, e que resultou
numa vitória palestina. Essa vitória foi a consagração
da revolução palestina e o seu reconhecimento pro
gressivo pelo mundo árabe e pela comunidade inter
nacional. Em 15 de abril de 1968. Yasser Arafat, líder
AI Fatah, sai da clandestinidade e durante 05° Con-

A Resolução ainda ressalta a necessidade de:
(I) Garantia de liberdade de navegação

através das duas internacionais da área.
(11) Obtenção de um acordo justo para

o problema dos refugiados.
(111) Garantia de inviolabilidade territori

al e independência política de cada um dos
estados da área, mediante medidas que in
cluam o estabelecimento de zonas desmili
tarizadas.

9 - A Resolução 242 do Conselho de Segurança
da ONU

Somente em 22 de novembro de 1976, o Conse
lho de Segurança da ONU conseguiu aprovar uma re
solução que se propunha a formular os termos para
uma paz justa e duradoura no Oriente Médio, basea
da no respeito aos princípios da Carta da ONU e na
admissibilidade da aquisição de território pela guerra.
A Resolução 242 determinava o seguinte:

(I) A retirada das forças armadas israe
lenses dos territórios ocupados no recente
conflito.

(11) Fim de todas as alegações e decla
rações de beligerância, e resperto por, e reco
nhecimento da soberania, integridade territori
al e independência política de cada um dos
estados na área e seu direito a viver em paz
com segurança e com fronteiras reconhecidas
livres de ameaças ou atos de força.
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(William Morrow, New York, 1984). Essa participação se O Egito e a Jordânia concordaram em imple-
deu pelo fornecimento de apoio tático através de vôos rnentar a Resolução 242, ao passo que a Síria rejei-
de reconhecimento realizados em 3 de junho de 1967 tou-a. Apesar de a Resolução estar basicamente a fa-
por aeronaves trazidas de bases dos EUA na Alemanha vor de Israel, ratificando suas conquistas de 1948 e
e no Reino Unido para uma base da OTAN na Espanha. 1949, Israel se recusou a implementar suas cláusulas
A data é significativa porque mostra que os EUA esta- porque queria reter alguns dos territórios recém-con-
vam a par dos planos de Israel. Os pilotos americanos quistados. Até os dias de hoje, Israel ocupa as colinas
foram instruídos na chegada à base espanhola para sírias de Golã, a Cisjordânia e a Faixa de Gaza. A
prosseguir para o deserto de Neguev e dar apoio tático OLp, por sua vez, rejeitou a Resolução 242 devido ao
às IDFs (Forças de Defesa Israelenses) por meio da fil- fato de considerá-Ia uma fórmula destinada a liquidar
magem de alguns objetivos numa guerra que Israel pla- a questão palestina, legitimar a expansão territorial
nejava lançar em 5 de junho contra os árabes. Disfarça- ilegal de Israel além das fronteiras determinadas pela
dos de empregados israelenses civis e suas aeronaves Resolução da Partilha, e considerar os palestinos
pintadas com símbolos israelenses e a estrela de Davi, apenas como "um problema de refugiados".

os pilotos americanos filmaram Os movimentos dos 10 _ O nacionalismo palestino e a luta de Libertação
exércrtos árabes à norte. Os filmes foram depois entre- O fracasso dos estados árabes em defender a
gues As IDFs, que fizeram um uso devastador das infor-

Palestina em 1948 e o insucesso da ONU de corrigir
mações. A colaboração americana "ultra- secreta" du-

as injustiças cometidas contra o povo palestino, so
rou até o dia mesmo da guerra. Terminado seu trabalho,
os americanos regressaram a suas bases depois de se- madas A agressão de Israel em 1967, quando ocupou

o restante da Palestina, convenceu os palestinos de
rem comunicados de que Anunca, sob quaisquer cir-

que eles deviam tornar o seu destino em suas própri
cunstâncias, deveriam revelar aquilo que tinham ferto".

as mãos e libertarem eles próprios o seu país. A OLP,
Organização para a Libertação da Palestina, que ha
via sido criada em 1964, era o veículo natural para a
implementação desse projeto nacionalista palestino.

O único meio à disposição da OLP para a liber
tação da Palestina era a atividade de guerrilha. Quan
do um povo é arrancado de sua pátria ancestral, des
pojado de seus lares, terras e de todos os seus bens,
negado o direito humano de retorno a seu país e pri
vado de todos os direitos políticos e civis, será uma
surpresa que lute para recuperar seus lares e a terra
de seus ancestrais?

O direito internacional e a consciência de humani
dade reconhecem o direito dos palestinos a lutar pela
recuperação de sua pátria. Em sua resolução 2787 de 6
de dezembro de 1971 e nas resoluções subseqüentes,
a Assembléia Geral da ONU confirmou:



11 - A guerra de 1982 e o massacre de Sabra e
Shatila

A guerra de 1982 começou com bombardeios aé
reos maciços sobre Beirute e o sul do Líbano, de 4 para
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selho Nacional Palestino, realizado de 1 a4defevere- mesmo tempo, as forças sírias penetraram alguns
iro de 1969, assume a presidência da OLP quilômetros nas colinas de Golã. Os EUA, desta vez,

Enquanto os palestinos conduziam uma guerra tiveram de intervir abertamente (e não secretamente,
de guerrilha contra Israel, o como em 1967) no conflito a favor do seu protegido,

govemo israelense respondia com guerra total fornecendo armas e assistência militar. OConselho de
contra o nacionalismo palestino, e tinha três objetivos: Segurança aprovou em 22 de outubro de 1973 a reso

lução 338, que ordenava um cessar-fogo efetivo nes-
(I) Tornar e anexar o território de toda se dia e exortava as partes a implementarem a reso-

a Palestina de modo a privar os palestinos lução 242 do Conselho de Segurança, de 1967,e sob
de qualquer base territorial para a criação mediação apropriada, iniciar negociações visando a
de um estado próprio. uma pazjusta e duradoura no Oriente Médio.

(11) Aniquilar a ação da guerrilha pales- As hostilidades terminaram em 25 de outubro de
tina e aniquilar a OLP a qual, desde a sua 1973, mas o boicote do petróleo árabe iniciado no dia
criação, tornou-se a corporificação do nacio- 17 de outubro, como retaliação à posição americana
nalismo palestino. no conflito, continuou.

(11/) Esmagar a oposição política e A guerra de outubro de 1973 foi uma linha de de-
aterrorizar os palestinos que estão sob o marcação no pensamento estratégico regional. Omo-
seu domínio a fim de forçá-los à submissão, vimento nacional palestino tornou-se consciente da
ou provocar seu êxodo de sua pátria. improbabilidade de uma solução militar e foi gradual-

Além da ação militar - bombardeios, repres- mente se convertendo a uma opção diplomática.
são, massacres e assassinatos de líderes e militan- Pode-se situar a emergência da diplomacia de paz
tes palestinos - Israel recorre a uma arma psicoló- palestina e a promoção da solução "dois estados" no
gica implacável na sua guerra contra o nacionalismo 12° Conselho Nacional Palestino que se reuniu de 1 a
palestino:uma campanha de difamação, represen- 9 de junho de 1974, quando foi aprovada a opção fa-
tando-o como uma forma de terrorismo internacional vorável à criação de um estado palestino sobre partes
e tratando a OLP como um bando de assassinos. da Palestina histórica.
Desse modo, Israel espera que o mundo esqueça Henry Kissinger, insatisfeito com as realidades
suas próprias ações terroristas que causaram um emergentes no Oriente Médio, usou todo o seu gênio
número de vítimas palestinas bem superior às bai- com o fim de desmontar a aliança militar entre o Egito
xas israelenses pelas ações da guerrilha palestina. e a Síria e a aliança econômica entre os estados da li-

A OLP atuava em três frentes: (i) consolidando o nha de frente - Egito, Síria e Jordânia - e os paises
movimento de resistência à ocupação militar israefen- produtores de petróleo. Ao mesmo tempo, ele tentou
se, e em agosto de 1973 criou para a coordenação marginalizar a dimensão palestina, considerada por
dessas atividades a Frente Nacional Palestina nos todos os observadores da cena política internacional
Territórios Ocupados; (ii) a consolidação das ativida- como sendo o cerne da questão do Oriente Médio. Dr.
des de guerrilha contra Israel a partir dos territórios Nahum Goldmann, um proeminente sionista esclare-
jordaniano e libanês; (iii) consolidação política da cido que estava convencido da necessidade de um
OLP como único e legítimo representante do povo pa- estado palestino para qualquer solução durável no
lestino. O reconhecimento dessa representatividade Oriente Médio, comentava criticamente: "Parece-me
por parte dos países árabes foi ratificado na reunião que a diplomacia no Oriente Médio é a arte de retar-
de cúpula de Rabat em 1974, e pela comunidade in- dar o inevitável o mais tempo possível".
ternacional em 13 de novembro de 1974, quando do Os EUA iniciaram em junho de 1974 a chamada
discurso de Arafat na GNU, quando a OLP obtém o "política de pequenos passos sob a direção de Henry
status de observador nessa instituição. Kissinger, visando a aproximar Egito e Israel, o que foi

concretizado numa reunião em Camp David, em 17
setembro de 1978, culminando com a assinatura de
um tratado de paz entre Israel e Egito em 26 de março
de 1979.

11 - A guerra de 1973
Em 6 de outubro de 1973, o Egito e a Siria ata

caram as forças israelenses com o objetivo de recu
perar os seus territórios (a Península do Sinai e as co
linas de Golã) que Israel ocupou na guerra de 1967.
As forças egípcias atravessaram o canal de Suez e
ocuparam a pane leste do canal de Suez e penetra
ram alguns quilômetros na Península do Sinai. Ao
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5 de junho. Esses ataques foram seguidos por uma in
vasão por terra em 6 de junho. Nesse mesmo dia o Con
selho de Segurança emitiu a resolução 509, a qual or
denava que Israel retirasse suas forças militares "imedi
ata e incondicionalmente" às fronteiras internacional
mente reconhecidas do Líbano. Israel declarou que não
o faria e as IDFs (Forças Israelenses de Defesa) conti
nuaram a avançar rurno a Beirute destruindo cidades,
aldeias e campos de refugiados palestinos. A invasão
assumiu a forma de um ataque em quatro frentes que ti
nha como alvos Beirute, a estrada Beirute-Damasco e
as posições sírias no vale do Bekaa e ao longo do mon
te Hermon. Calcula-se que Israel desembarcou uma for
ça de 120.000 homens, 1.600 tanques, 1.600 veículos
blindados, 600 canhões e 670 modernos aviões de
combate contra os combatentes da OLP que foram su
perados em número à razão de 6 ou 7 a 1 e que não
possuíam um único avião, nenhum tanque moderno e
nenhuma arma pesada. As forças sírias somavam apro
ximadamente 30.000 homens.

Além da destruição da OLP como uma força mi
litar e política, e o esmagamento do nacionalismo pa
lestino, Israel procurava também atingir os seguintes
objetivos:

(I) Eliminar a influência da OLP na Cis
jordânia e na Faixa de Gaza na esperança
de que, privados do apoio da OLP, os pales
tinos dos territórios ocupados deixariam de
fazer oposição ao domínio israelense e faci
litariam a anexação por parte de Israel da
Cisjordânia e da Faixa de Gaza.

(11) Expulsar a OLP, suas forças arma
das e os refugiados palestinos do Líbano.

(111) Criar no Líbano um governo liba
nês amigável com o qual Israel pudesse fir
mar um tratado de paz similar ao que assi
nou com o Egito.

A invasão do território libanês, um estado inde
pendente e soberano, foi uma flagrante violação da
Carta da ONU e da lei internacional. Independente
mente do fato de que a OLP tivesse ou não seus es
critórios em Beirute, Israel não tinha o direito nem
justificativa para invadir o território do Líbano, violar
a soberania libanesa e bombardear Beirute.

O papel e a responsabilidade dos EUA nessa in
vasão israelense do Líbano merecem duas observa
ções importantes: (i) Afiei Sharon, ministro israelense
da Defesa à época e o arquiteto da referida invasão,
visitou Washington de 22 a 26 de maio de 1982, e
tudo indica que Alexander Haig, secretário de Estado
dos EUA, depois de tomar conhecimento dos planos

israelenses, deu o sinal verde; (ii) O fornecimento e o
consentimento por parte dos EUA para que Israel
usasse aviões e armamentos proibidos (bombas de
fósforo, de fragmentação, de sucção entre outras) du
rante o sítio à OLP em Beirute. Citamos, sobre esse
assunto, a declaração de George W. Ball, subsecretá
rio de Estado dos EUA, quando prestava testemunho
ante o Comitê de Relações Exteriores do Senado dos
EUA, em julho de 1982:

Nossa vantagem mais valiosa é a nos
sa posição como uma nação e um povo
comprometido com a justiça e a humanida
de, e nos diminuímos quando permitimos
que nossas armas (incluindo bombas de
fragmentação) sejam usadas na aventura
sanguinária de Israel, sem mesmo um sus
surro de protesto. Deixamos que parecêsse
mos como um apêndice para a invasão bru
tal israelense - ou, no mínimo, como uma
nação extremamente fraca e indecisa para
refrear nosso 'estado cliente', cuja força mili
tar deriva em grande parte da nossa doação
de armas letais e cuja vida econômica de
pende da transfusão constante de sangue
de nossa ajuda econômica.

O emissário especial dos EUA. Philip Habib, ne
gociou os termos do cessar-fogo e a retirada das for
ças da OLP do Líbano, dando garantias sobre a segu
rança física das famílias desses combatentes e dos
outros palestinos que permaneceriam nos campos de
refugiados no Líbano. A retirada da OLP ocorreu entre
10 e 13 de setembro de 1982. Nos dias 15 e 16 de se
tembro,. o exército israelense ocupa a parte ocidental
de Beirute e entre os dias 16 e 18 promove o massa
cre de 3.000 refugiados palestinos não armados nos
acampamentos de Sabra e Shatila.

O horror desse massacre foi descrito pelos jor
nalistas americanos Ralph Shoenman e Mya Shone,
ante a Comissão Internacional de Inquérito, da se
guinte forma:

Entramos em Sabra-Shatila no Sábado
(18 de setembro), o dia final da matança,
um pouco antes do meio-dia... Quando en
tramos, vimos corpos em toda parte... Foto
grafamos vítimas que tinham sido mutiladas
com machados e facas. Só poucas pessoas
que fotografamos tinham sido metralhadas.
Outras tiveram suas cabeças esmagadas.
seus olhos arrancados, suas gargantas cor
tadas, a pele arrancada de seus corpos,
membros dilacerados, e até evisceradas.
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A Comissão Internacional de Inquérito que investi
gou o massacre de Sabra e Shatila, concluiu que as au
toridades de israel, mais especificamente o atual prime
iro-ministro e à época, ministro da Defesa Anel Sharon
e o então chefe das Forças Armadas, general Raphael
Eitan são os responsáveis pelo massacre.

12 - A Intitada e o processo de paz
A OLP transferiu seus escritórios para a Tunísia

~ apesar de várias tentativas para enfraquecê-Ia poli
ticamente e provocar seu fracionamento, ela continu
ou a coordenar a resistência contra Israel nos territóri
os ocupados e um amplo trabalho diplomático em di
versas partes do mundo, organizando e mobilizando
as comunidades palestinas no exílio em associações,
federações e confederações.

Em 9 de dezembro de 1987 eclode a primeira
Intifada (levante) na Faixa de Gaza e na Cisjordânia,
quando jovens palestinos enfrentaram com pedras o
poderio militar israelense com seus tanques, veículos
armados e sua aviaçâo sofisticada. Essa Int;fada re
pre~entavao sentimento de profunda revolta dos pa
lestinOS contra a ocupação militar israelense da sua
terra e tudo que isso significava em termos de expoli
ação dos seus direitos civis e políticos e exigindo a
imediata retirada das forças de ocupação e imediata
decretação de um estado palestino.

A opinião pública mundial foi fortemente sacudi
da pela Intifada, que reabriu os olhos do mundo para
os sofrimentos do povo palestino e as injustiças que
lhe foram infligidas. A partir daí, inicia-se uma intensa
atividade diplomática nos foros internacionais na bus
ca de uma solução pacífica para a questão palestina.
Em 13 de setembro de 1988, Yasser Arafat é for
mai-mente recebido no Parlamento Europeu. Em 15
de novembro, realiza-se o 190 Congresso Nacional
Palestina na Argélia, no qual foi proclamado o Estado
palestino com Jerusalém como sua capital, reconhe
cendo também todas as resoluções da ONU pertinen
tes à questão pa'lestina. Em 14 de dezembro, a ONU
transfere a sua sede de Nova Iorque para Genebra
para que a sua Assembléia Geral possa ouvir o líder
palestino. No dia seguinte, norma coletiva de impren
sa, Arafat declara oficialmente que a OLP renuncia ao
uso do terrorismo. No dia 16, Washington anuncia a
abertura de um "diálogo substancial" com a OLP.

Em 2 de agosto de 1990, as forças iraquianas
ocupam o Kuwait e assim dão início à crise do Golfo
que culminou com o desencadeamento da guerra eb
Golfo, em 16 de janeiro de 1991 . Durante todo esse pe
ríodo, a OLP não poupou esforços para tentar encontrar
uma solução pacífica e negociada para essa crise, para
evitar uma intervenção militar estrangeira no mundo

àrabe. Os EUA consideraram essa atitude da OLP
como sendo um alinhamento com a posição do Iraque e
em conseqüência, quiseram tratar os palestinos como
vencidos nessa guerra, apesar de não ter havido ne
nhuma participação palestina n conflito. O secretário de
estado James aker, depois do fim da guerra do Golfo,
in~ci~ uma série de visitas ao Oriente Médio, com o pro
POSlto de preparar uma conferência que desenharia um
novo mapa político do Oriente Médio, da qual tentou ex
cluir a OLP e, consequentemente, os palestinos. A con
tinuação da Intifada nos territórios ocupados, combina
~a com uma união das forças políticas nacionais pales
tinas em torno da OLP, obrigaram os EUA a convidá-Ia
dentro da delegação jordaniana.

A conferência de Madri iniciou-se em 30 de outu
bro de 1991, e nela a delegação palestina teve um gran
~e êxito na defesa da sua causa e ganhou muita simpa
tia da opinião pública mundial. No plano político, a dele
gação palestina conseguiu colocar a solução da ques
tão palestina como sendo o ponto fundamental para a
pacificação e estabilização do Oriente Médio.

No inverno 992/93, discussões secretas entre
israelenses e palestinos começaram em OLp, na No
ruega, e em 9 de setembro de 1993 a OLP e Israel tro
cam cartas de reconhecimento mútuo e em 13 de se
tembro de 1993, os acordos de Oslo são oficialmente
assinados em Washington entre Arafat e Itzhak Ra
bin, então primeiro-ministro de Israel.

Em 10 de julho de 1994, Arafat entra triunfalmen
te nos primeiros territórios palestinos sob administra
ção palestina. Itzhak Rabin é assassinado por um is
raelense de extrema direita em 4 de novembro de
1995. Atendendo ao pedido do presidente Clinton,
Arafat convoca o Conselho Nacional Palestino em 24
de abril de 1996, em Gaza, para retirar da carta nacio
nal palestina todos os artigos que negam a existência
do Estado de Israel. Em 29 de maio, a direita israelen
se vence as eleições e Benyamin Nataniahu é eleito
primeiro-ministro e o diálogo entre Israel e a autorida
de palestina é temporariamente interrompido e o pro
cesso de paz permanece em crise durante todo o
mandato de Netaniahu.

Em 17 de maio de 1999, o trabalhista Yehud Ba
rak ganha as eleições e se torna primeiro-ministro,
criando uma melhor perspectiva para o processo de
paz. Mas contrariamente a isso" no decorrer do seu
mandato ele acelerou a construção de colônias habi
tacionais e não executou nenhuma das retiradas dos
territórios palestinos previamente negociadas.

12 -Impasse no processo de paz
Nos acordos de Oslo de 1993, foi determinado

que o prazo máximo para terminar as fases interinas e



Obviamente, essas reivindicações não foram
aceitas pela autoridade nacional palestina.

O primeiro-ministro Barak quis criar um litígio a
respeito da Esplanada das Mesquitas, ocupada des
de junho de 1967 e sobre a qual Israel nunca teve
uma presença militar. Por esta razão, ele assegurou a
Ariel Sharon, presidente do partido de direita Likud,
uma proteção de 3 mil soldados quando da visita des
te Quinta-feira, 28 de setembro de 2000, A Esplanada
das Mesquitas, e ao mesmo tempo proibiu o acesso
aos fiéis mulçumanos. Com isso, Barak quis dizer que
Israel pode decidir pela força militar quem terá ou não
acesso ao santuário. A população palestina entendeu
isso como uma provocação e desafio aos quais ela re
agiu se rebelando em defesa de seus lugares santos.
Ao mesmo tempo, manifestou a sua ira pelos 33 anos
de ocupação e repressão, clamando por seu estado
independente e seus direitos humanos mais elemen
tares, especificamente o de exercer a soberania so
bre o território que a resolução 242 lhes garante, e
que, na verdade, representa apenas 21 % da sua terra
natal. Assim, iniciou-se a segunda lntifada.

Barak respondeu às manifestações dos civis pa
lestinos desarmados com ataques militares despro
porcionais, utilizando tanques, aviões e navios lan
ça-mísseis, cercando e isolando todas as cidades e
centros urbanos palestinos, utilizando-se de munição
viva e especificamente de balas explosivas, o que ca
usou umrn número grande de mortos e feridos.

Barak renunciou em 9 de dezembro de 2000 e em
6 de fevereiro de 2001 o general Ariel Sharon é eleito tri
unfalmente primeiro-ministro de Israel, com a promessa
de trazer segurança para Israel e esmagar a revolta pa
lestina. A vinda de Sharon ao poder nos fez aumentar o
grau e a freqüência da violência, e desta maneira ele
vando a tensão política em todo o Oriente Médio, colo
cando a região a beira de uma guerra.

A comunidade internacional deve repudiar a vio
lência reinante na Palestina e intervir para que a paz
seja alcançada, baseando-se na justiça e legitimida
de internacional deve lutar contra a lógica homicida
praticada por Israel, que quer a geografia palestina
sem a sua demografia, e recusar o crescimento mor
tal da etnização do conflito e sua transformação em
guerra de religiões.

Natal, 10 de junho de 2001.
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do status final 6 de 5 anos, isto 6, maio de 1999. Devi- gurança e quer, assim, manter uma presen-
do ao não cumprimento de todos os acordos assina- ça militar na fronteira entre a Palestina e a
dos por parte de Israel, os prazos não foram respeita- Jordânia de tal maneira que o território pa-
dos e estipulou-se novos prazos que deveriam termi- lestino permaneça cercado por todos os la-
nar em 13 de setembro de 2000. dos pelas forças militares israelenses.

O presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton,
patrocinador do processo de paz, chamou as duas
partes para uma reunião de cúpula em Camp David,
no período de 11 a 24 julho de 2000. As negociações
avançaram, mas não se chegou a um acordo concre
to. Os pontos básicos de divergência foram:

(I) A questão dos refugiados: Israel se
negou a reconhecer a sua responsabilidade
moral e legal sobre a questão dos refugia
dos palestinos e se negou a aplicar a reso
lução 194(1948) da ONU que estipula o di
reito dos refugiados palestinos de retorno a
seus lares. Dos 4,5 milhões de refugiados
palestinos, Israel se dispôs a receber, du
rante um período de vários anos, e a título
humanitário, só alguns milhares, (menos de
10 mil) dos refugiados.

(11) Jerusalém: Israel reivindicou a sobe
rania completa sobre Jerusalém. Inclusive so
bre os lugares santos, contrariando assim to
das as resoluções do consenso internacional
que considera Jerusalém parte integrante in
separável dos territórios ocupados palestinos,
dos quais trata a resolução 242. Essa posição
consiste na primeira tentativa por parte do go
verno de Israel de reivindicar a soberania so
bre os lugares santos em Jerusalém.

(111) Colônias habitacionais: durante
todo o período de ocupação, Israel construiu
colônias habitacionais dentro dos territórios
palestinos, contrariando desta maneira to
das as resoluções internacionais, especial
mente a 4a Convenção de Genebra. Em
Camp David, as autoridades israelenses rei
vindicaram a anexação destas colônias a
Israel, o que resultaria na transformação
dos territórios palestinos em ilhas isoladas,
sem continuidade territorial.

(IV) Segurança e recursos hídricos:
Israel construiu colônias habitacionais na
Cisjordânia e na Faixa de Gaza em cima de
lençóis freáticos e, dessa maneira, passou a
controlar 100% dos recursos hídricos pales
tinos. Israel desvia para seu território 84%
desses recursos e repassa para os palesti
nos os 16% restantes. Israel pretende man
ter essa situação, alegando questões de se-
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O SR. PRESIDENTE (Dr. Hélio) - Concedo a viço de recolhimento de lixo. Ao contrário, há Municípios
palavra ao Sr. Deputado Eni Voltolini, pelo PPB. que nos pedem desesperadamente uma legislação

O SR. ENI VOlTOllNI (PPB - SC. Sem revisão adequada, porque o Ministério Público, no cumprimento
do orador.) - Sr. Presidente, o IBGE realizou importante de sua peculiar missão, exige a adequada destinação
pesquisa de saneamento básico, publicada pelo jornal dos resíduos sólidos, não apenas a coleta, o caminhão
O Globo, em 28 de março de 2002 - extremamente passando na frente das casas e os lixões, como são vul-
vinculada às questões da saúde, Deputado Dr. Hélio -, garmente chamados os locais em que o lixo é jogado.
que relata o que os brasileiros têm e aquilo de que ainda Necessitamos de aterros sanitários devidamente posici-
necessitam em relação a abastecimento de água, trata- onados e construídos para separar o material reciclável,
mento de esgoto e destinação de resíduos sólidos. transformar a parte úmida em compostagem orgânica e

O título afirma que "No século XXI, quase meio destinar aos aterros sanitários a menor parte do conjun-
país sem esgoto". O subtítulo complementa: "Pesqui- to total que hoje é lançada nos aterros, superlotando-os
sa Nacional de Saneamento Básico 2000 do IBGE e atormentando a população com o mau cheiro e com a
mostra que 47,8% dos municípios brasileiros não têm produção de agentes contaminantes de resíduos sóli-
rede coletora, mas 97,9% das cidades já recebem dos, além da série de animais que infestam os ambien-
água encanada e 99,4% dispõem de serviço de reco- tes próximos.
Ihimento de lixo". O nosso compromisso é sério. O meu partido, o

Sr. Presidente, há vício de informação, porque Partido Progressista Brasileiro, indicou-me para com-
ao falar dos Municípios a matéria não considera o nú- por duas importantes comissões: a que trata da desti-
mero de habitantes. Colocam-se lado a lado Municípi- nação dos resíduos sólidos e a que discute a política
os com grande diversidade no número de habitantes, nacional de saneamento básico, para que possamos
o que pode, ainda, alterar de forma contundente o responder não apenas à pesquisa realizada pelo
problema por que passamos. São essas questões IBGE, mas também ao nosso grande País, pelas suas
que pretendo, em alguns minutos, relatar para que to- necessidades. Além disso, o Brasil tem de oferecer
dos possamos, a partir de agora, assumir um efetivo respostas de igual grandiosidade para seus proble-
compromisso com a sua solução. mas, como o da falta de saneamento básico e o da fal-

Quando a pesquisa afirma que 47,8% não têm ta de destinação adequada aos resíduos sólidos.
rede coletora, a dedução aritmética de que 52,2% Preocupa-me, às vezes, Sr. Presidente, Srs. De-
possam ter rede coletora nos leva também a uma ou- putados, que alguns de nós venham à tribuna e ten-
tra constatação: na maioria absoluta dos Municípios, tem dar a impressão de que esse tipo de problema é
a dita rede coletora é, na verdade, um conjunto de tu- menor; de que devemos postergar a discussão do as-
bos de cimento colocados lado a lado, nunca hermeti- sunto talvez para o ano que vem; e que, às vezes, ten-
camente ligados, e que permitem, na maioria das V6- tem dizer aos brasileiros que nos vêem e nos ouvem
zes, apenas a resposta política dada pelo governante que essas questões poderiam ser sobreestadas, por-
municipal àquele chamado esgoto a céu aberto. que interesses maiores são supervenientes. Sr. Presi-

Para livrar o Município do mau odor ou retirar dente, essa é uma questão urgente, não apenas pelo
dele a pecha do esgoto a céu aberto, é instalada tubu- que o Ministério Público nos diz e cobra dos Prefeitos,
lação de esgoto, que recebe o título de rede coletora, não apenas pelo que a pesquisa aqui revela, mas
mas que, na verdade, apenas esconde a realidade, principalmente pelo que lemos no encarte do jornal O
permitindo que o lençol freático continue a ser infecta- Globo, no sentido de que, só pela transmissão de do-
do, de modo que a população tenha a falsa impressão enças de veiculação hídrica, morrem mais pessoas
de que os dejetos que lança estão sendo tratados. do que de AIDS, no Brasil.

Precisamos saber quantos Municípios têm efeti- Precisamos começar a nos preocupar. É por ca-
vamente rede coletora com esgoto tratado e que não usa disso que, ao resumir e terminar minha manifes-
permita a contaminação do lençol freático. Aí, sim, fa- tação, afirmo que não há mais desculpa, não há mais
laremos corretamente sobre esgoto coletado e sobre justificativa para que pessoas venham aqui tentar pro-
esgoto tratado. Portanto, é ainda mais dramática a si- crastinar a discussão desse assunto e considerar me-
tuação do Brasil com relação ao assunto. nores questões de saneamento básico e de destina-

As pessoas que participam - como nós - da Co- ção de resíduos sólidos. Não o são. São da nossa res-
missão Especial sobre Destinação de Resíduos Sólidos ponsabilidade, como também dar urgentemente uma
recebem, todos os dias, informação diversa. Não somos resposta a milhares e milhares de brasileiros que es-
informados de que 99,4% da população dispõe de ser- tão morrendo contaminados por doenças de veicula-
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ção hídrica, brasileiros que não conseguem ter a pro- partir de 22 de abril de 2002, esse quadro vai mudar.
gressão normal de suas vidas e a manutenção da sua Entrará em operação o novo Sistema de Pagamentos
saúde, porque não estamos cuidando devidamente Brasileiro, um sistema eletrônico que permitirá aos c1i-
do saneamento básico. entes transferirem dinheiro no mesmo dia para paga-

Sr. Presidente, era esse o registro que, em mentos e outras finalidades. Pessoas, empresas, Go-
nome do Partido Progressista Brasileiro, tinha a fazer vemo, instituições financeiras poderão transferir di-
no período das Comunicações Parlamentares. nheiro para pagamentos, cobertura de saldos, aplica-

o SR. RICARDO IZAR - Sr. Presidente, peço a ções e outras finalidades com mais segurança.
palavra pela ordem. Trata-se de um sistema novo, e as empresas não

O SR. PRESIDENTE (Dr. Hélio) - Tem V.Exa. a estão preparadas, principalmente as pequenas e médi-
palavra. as. O sistema está previsto para entrar em operação dia

O SR. RICARDO IZAR (PTB _ SP. Pela ordem. 22 de abril e não haverá limite de tarifas dos bancos.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero fazer Solicrtamos na audiência pública que se prorro-
uma comunicação. Recentemente, a Frente Parla- gue por 30 a 60 dias a entrada do sistema em operação
mentar da Habitação e do Desenvolvimento Urbano e que se tenha também limite de tarifa para instrtuições
criou, na Câmara dos Deputados, serviço de utilidade financeiras. É um caminho que pode ser seguido para
pública que tem até sido divulgado pela TV Câmara. que tenhamos mais segurança e mais tranqüilidade,

A Frente Parlamentar da Habitação tem ferto sim- principalmente para as pequenas empresas.
pósios e congressos com vistas a resolver o problema Obrigado.
habrtacional no País, onde temos déficrt de cerca de 10 O SR. POMPEO DE MATTOS - Sr. Presidente,
milhões de unidades. Agora, estamos atendendo direta- peço a palavra pela ordem.
mente ao mutuário, aquelas pessoas que pretendem
comprar sua casa própria. E há necessidade de aler- O SR. PRESIDENTE (Dr. Hélio) - Tem V.Exa. a

tá-Ios, porque, infelizmente, o atual Governo não elabo- palavra.
rou um plano habitacional para o País, haja vista nosso O SR. POMPEO DE MATTOS (Bloco/PDT - RS.
Orçamento, que nada dispõe para construção civil, para Pela ordem. Sem revisâo do orador.) - Sr. Presidente,
habrtação, principalmente para pessoas que ganham Sras. e Srs. Parlamentares, tivemos hoje reunião da
até três, quatro ou cinco salários mínimos. Comissâo Mista que trata de segurança pública.

Então, Sr. Presidente, estamos fazendo esse Queremos registrar importante avanço sobre o
serviço de utilidade pública, atendendo à comunida- assunto, que será tema para amplos debates, apreci-
de, esclarecendo aos inadimplentes sobre como pro- ação, votação e, imagino, aprovação: hoje consolida-
ceder e, aos que pretendem comprar casa própria, mos projeto de emenda constitucional que unifica as
sobre tipos de financiamento, contratos, consórcio Polícias Militar e Civil do nosso País. Haverá dois
habitacional e lei da habitação. Em suma, pela primei- anos para que o assunto comece a fluir e, depois, seis
ra vez na história, a Câmara dos Deputados tem um anos para que se concretize a unificação.
serviço de utilidade pública fazendo contato direto Trata-se de avanço extremamente importante, pois
com a população, os mutuários e os que pretendem vivemos hoje no Brasil srtuação inusitada, já que o crime
ter sua casa própria. está organizado e seus membros, coesos, enquanto

O SR. GERMANO RIGOTTO - Sr. Presidente, nossa Polícia não se entende com a própria Polícia, que
peço a palavra pela ordem. também não se entende com o promotor, que briga com

O SR. PRESIDENTE (Dr. Hélio) - Tem V.Exa. a o juiz, e os políticos nem se importam. O povo, com
palavra. medo, vira as costas e acaba levando bala perdida.

O SR. GERMANO RIGOTTO (PMDB-RS. Pela Precisamos de Polícia unificada, forte, organiza-
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, há da, aparelhada, bem remunerada e digna. Assim
pouco encerrou-se audiência pública conjunta das como o juiz e o promotor ganham bem, correspon-
Comissões de Finanças e Tributação e de Economia, dendo às suas funções, além de terem seus planos
Indústria e Comércio, em que se discutiu o novo Sis- de carreira, queremos Polícia unificada, que ganhe
tema de Pagamentos Brasileiro. bem, que corresponda aos anseios da população,

O atual sistema de pagamentos permite aos c1i- que seja respeitada e se dê o respeito.
entes transferir seus recursos de urna instituição fi- Esse trabalho da Comissão representou o pri-
nanceira para outra utilizando cheques e DOCs. A meiro passo. Hoje é um dia histórico na luta contra os
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bandidos e em favor da organização da estrutura poli
ciai do nosso País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Dr. Hélio) - Tem V.Exa. a
palavra.

O SR. JOVAIR ARANTES (PSDB - GO. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, há poucos dias tive a opor
tunidade de dirigir a este Plenário pronunciamento
sobre a crise de energia elétrica e a grande mobiliza
ção nacional que se seguiu a este fato, culminando
com a solução do problema. Em face do bem-sucedi
do plano de racionamento de energia elétrica propos
to pelo Governo Federal, com efetiva participação da
sociedade, responsável em grande parcela pelo seu
êxito, acredito ser o momento de começarmos a nos
prevenir quanto ao risco de uma crise, iminente, no
abastecimento de água.

Alguém já se imaginou vivendo sem água? É qua
se impossível. No entanto, esse precioso bem pode
acabar se não começarmos a usá-lo de forma racional.
Fatores como aumento da população, desperdício, con
taminação e poluição de rios por detritos industriais, fal
ta de educação e de informação da sociedade sobre
sua importância estratégica, entre outros, tornaram-se
ao longo do tempo elementos de grande potencial des
truidor da nossa reserva de água.

Pelos dados da Agência Nacional de Águas
(ANA), publicados na revista ISTOÉ nO 1.695/2002, o
planeta Terra possui 1,4 bilhão de quilômetros cúbi
cos de água, sendo que 97,5% desse total é formado
de água salgada, restando somente 2,5% de água
doce. O Brasil detém 12% de toda a água doce do pla
neta, o que o torna o maior reservatório mundial do
produto. Infelizmente, 40% da quantidade coletada é
desperdiçada, fato preocupante para todos nós.

Além de constituir bem essencial para a sobrevi
vência no planeta, a água determina igualmente a ri
queza de uma nação. Temos, então, enorme proble
ma a enfrentar: o desperdício desse bem.

Por onde começar? Por que teimamos em usar de
forma destrutiva bem tão importante para nossa vida?

Em primeiro lugar, é preciso verificar que apesar
das alarmantes estimativas divulgadas sobre o au
mento populacional do nosso planeta e da implemen
tação de programas de planejamento familiar, o con
tingente de pessoas duplicou entre os anos de 1900 e
1995, enquanto o consumo anual de água multipli
cou-se por seis. É gente demais para água de menos.

Em segundo lugar, Sr. Presidente, é imperioso
que dediquemos maior atenção a este tema. É imperio
so que sejam adotadas iniciativas em caráter de urgên
cia, que sejam implementadas ações de caráter educa
tivo e informativo sobre a utilização racional da água.
Campanhas intensivas de esclarecimento são necessá
rias, envolvendo a sociedade, desde a criança em idade
escolar, até o mais idoso, percorrendo todos os setores
sociais - residências, comércio e indústrias.

Em terceiro lugar, é preciso desenvolver e iniciar o
mais rápido possível a implementação de medidas tan
to de preservação da água no uso doméstico quanto de
utilização mais eficaz nos processos industriais.

Os hábitos domésticos de consumo de água,
como os outros hábitos que registram altos índices de
desperdício, demandam grande atenção por parte do
Governo, no sentido de reeducar os usuários. Entre
tanto, pela experiência recente do racionamento de
energia elétrica, quando a população respondeu po
sitivamente, somos levados a acreditar que a necessi
dade de economizar água terá um comprometimento
muito maior da sociedade, tendo em vista a importân
cia vital desse bem.

Mesmo pela evidência estatística dos números, é
um problema que requer amplo debate da sociedade e
o comprometimento de cada um de nós, pois sem essa
participação um programa de tamanha envergadura di
ficilmente alcançará os resultados esperados.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a di
vulgação deste pronunciamento no programa A Voz
do Brasil e nos meios de comunicação da Casa.

Muito obrigado.

O SR. IÉDIO ROSA - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Dr. Hélio) - Tem V.Exa. a
palavra.

O SR.IÉDIO ROSA (PFL - RJ. Pela ordem. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, é com imensa satisfação que asso
mo a esta tribuna para participar a todos os brasileiros
que a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janei
ro, instituição cuja administração merece ser tomada
como exemplo para o País, acaba de dar posse a 74
novos defensores públicos, aprovados em concurso
público de provas e títulos, conforme determinação
constitucional, e selecionados entre 6.500 candidatos
concorrentes à carreira.

Se a mim, antigo defensor público, fosse conce
dido o privilégio de, aos novos nomeados, transmitir
uma mensagem, di r-lhes-ia:
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"Saibam, prezados colegas, que, dora
vante, o sentido de suas vidas em muito se
assemelhará ao de um sacerdote, posto que
enfrentarão incontáveis dificuldades em juí
zo, ou extrajudicialmente, em defesa da ca
usa dos mais pobres.

Serão curadores de ausentes e de me
nores e, mais, atuarão nas execuções crimi
nais e nos presídios sem medo de enfrentar
promotores, juízes, prefeitos e governadores.

Concito-os a estarem imbuídos desses
propósitos.

Não desanimem, também, da hercúlea
luta de buscar nacionalizar a Defensoria Públi
ca, estendendo a excelência existente no nos
so Estado a todas as unidades da Federação.

Que não se abatam por saberem que
Estados ricos - e cito, como exemplos, São
Paulo, Santa Catarina e Paraná -, componen
tes de uma região territorial considerada nobre,
que deveria se constituir em modelo para o
comporlamento jurisdicional do País, ne
gam-se a instituir suas Defensorias Públicas
estaduais em consonância com a Lei Comple
mentar 80, de 1994, optando pela postura no
mínimo questionável - para não dizer conde
nável - de contratar, através de convênios,
advogados apadrinhados inexperientes para o
desempenho da função de defender os inte
resses jurídicos de irmãos hipossuficientes.

A Defensoria Pública do Estado do Rio
de Janeiro, é conveniente ser sempre re
lembrado, constitui-se motivo de orgulho
para todos nós.

Inserida, de há muito, no contexto da
Carla Magna, está bastante bem organizada
em todo o Estado, atendendo as necessidades
básicas dos que não dispõem de meios finan
ceiros para arcar com despesas jurídicas.

Não foi à toa, por conseguinte, que a
Assembléia Legislativa, em memorável recen
te decisão, alterou a Constituição Estadual e
concedeu-lhe autonomia administrativa e fi
nanceira, com dotação orçamentária própria.

Tal reconhecimento foi possível em
face da aprovação, aqui na Câmara dos De
putados, na Comissão Especial de Reforma
do Poder Judiciário, ano passado, quando
ocupamos sua Vice-Presidência e impuse
mos vibrante vigor por sua aceitação, de
uma emenda à Constituição Federal que re-

conhecia autonomia financeira às Defensori
as Públicas Estaduais e à da União.

Se o Plenário da Câmara, em votação
nominal, rejeitou a dita autonomia à Defenso
ria Pública da União, concedendo-a, tão-so
mente, aos Estados, a Comissão de Constitu
ição e Justiça do Senado reparou aquela ini
qüidade e reinseriu-a no texto da lei, o que foi
aprovado pela maioria de seus membros.

Os ilustres Srs. Senadores hão de lhe
dar sustentação quando da votação no Ple
nário do Senado Federal.

Recordem-se, ainda, de que, a despei
to da não inclusão na Reforma do Judiciário
de duas proposições de interesse da classe
- a estabilidade funcional após dois anos de
serviço e a justa paridade dos defensores
públicos com os membros do Ministério PÚ
blico na composição do quinto dos lugares
dos Tribunais Regionais Federais e dos Tri
bunais dos Estados e do Distrito Federal e
Territórios -, permanece o sonho de vê-Ias
em breve institucionalizadas, no mínimo por
questão de justiça".

Não poderia finalizar, Sr. Presidente, sem
apresentar aos novos defensores públicos, em
nome desta Casa de leis, com a devida vênia de
V.Exa., os melhores votos de sucesso na trilha pro
fissional que escolheram. Os mais carentes precisa
rão muito de seus serviços.

Quero ainda participar aos colegas que, com a
assunção da Governadora Benedita da Silva, perma
neceremos atentos no prosseguimento da luta para
manter alto o prestígio da nossa querida Defensoria
Pública.

Tenho certeza de que esse é, também, o desejo
da nossa Primeira Mandatária.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Dr. Hélio) - Tem a palavra
o Deputado Paulo Mourão, que falará pelo PSDB.

O SR. PAULO MOURÃO (PSDS -TO. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla
mentares, acabo de apresentar à Mesa requerimento
de informação para saber quais foram as providênci
as tomadas pelos Ministérios da Agricultura e da Jus
tiça com relação à notícia veiculada pelo Jornal Naci
onal, da Rede Globo, dando conta de que a organiza
ção não-governamental Focus, defensora dos inte
resses de produtores americanos e canadenses, ofe
receu 165 dólares por hectare a produtores de soja de
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Mato Grosso, do Paraná, do Rio Grande do Sul e de
Minas Gerais para diminuírem a produção do grão.

Ocorre que, ao mesmo tempo em que pregam
um discurso liberal, defendendo o livre mercado, com
as economias trabalhando em consonância e intera
ção, os países industrializados do Primeiro Mundo,
em especial os Estados Unidos, adotam medidas pro
tecionistas para seus produtores, principalmente os
do setor rural. Recentemente, como todos se lem
bram, os Estados Unidos impuseram barreiras para
proteger seu setor siderúrgico.

O Brasil vive um novo momento: deixou a timi
dez. O Itamaraty passou a tomar providências junto à
Organização Mundial do Comércio, foro ideal para
esse tipo de discussão, e já obtivemos ganhos fantás
ticos, como, por exemplo, o promovido pelo Ministro
José Serra no episódio das patentes de medicamen
tos para tratamento da AIDS. Os Estados Unidos bri
gavam em defesa da sua indústria de medicamentos,
e o então Ministro, com determinação, os derrotou.

O bem de uma sociedade suplanta em muito as
intenções e os interesses comerciais. Temos de conti
nuar defendendo nosso mercado na Organização
Mundial do Comércio, mas não sem antes estimular a
nossa produção.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, o Bra
sil tem capacidade produtiva como a de poucos paí
ses. Temos cerca de 150 milhões de hectares de terra
exploráveis pela produção agrícola, mas até o momen
to só conseguimos aproveitar 39 milhões deles, e isto
com a recente expansão que possibilitou a safra recor
de de mais de 100 milhões de toneladas, definida em
lei e bem apoiada pelo Governo Federal, na figura do
Ministro da Agricultura, o Sr. Pratini de Moraes.

Por tudo isso recebemos estarrecidos a notícia
de medidas protecionistas adotadas pelos Estados
Unidos para defender seu mercado da soja, setor em
que o Brasil é competitivo. Além de termos capacida
de de produção 10% superior à americana, contamos
com a extraordinária vantagem de 30% a menos no
custo de produção.

Sr. Presidente, ao mesmo tempo em que pre
gam o mercado livre, os países do Primeiro Mundo
criam barreiras para que países em desenvolvimento
não possam participar dos grandes mercados, intera
gindo livremente. Principalmente neste momento em
que se discute a criação da ALCA, a adoção dessas
medidas é um contra-senso. Mas o Brasil haverá de
reagir. Nosso Governo veio justamente marcar um
novo momento na história do País, dando continuida
de ao processo de desenvolvimento social com equilí
brio sustentável.

Os Estados Unidos dão cerca de 25% de sub
venção aos seus produtores de soja, justamente para
impedir a expansão do mercado brasileiro. Subvenci
onam em 70% a produção de algodão, mesmo assim
produzimos mais a cada ano. A Europa também criou
subsídios, como o que incentiva a produção da beter
raba, mas o Brasil continua tomando espaço no mer
cado do açúcar. Nossa produção de milho, soja, algo
dão e carne continua crescendo.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ontem vi
com satisfação a postura de estadista do ex-Ministro
José Serra em entrevista concedida à Globo News,
que ofertou espaço aos candidatos a Presidente da
República. O ex-Ministro José Serra expôs seu plano
e suas idéias, disse o que o PSDB pensa do Brasil e
explicou a forma aglutinativa como pretende governar
o País por mais oito anos, se assim quiserem Deus e
os brasileiros.

Disse José Serra que o Brasil precisa de ativis
mo governamental. É inadmissível que este País de
dimensões continentais, com 150 milhões de hecta
res de terras agricultáveis e povo altaneiro, homens e
mulheres trabalhadoras, ainda abrigue 50 milhões de
pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza. Falta es
tímulo à produção e uma política pública produtiva.

Fico muito feliz quando vejo o pré-candidato
José Serra dizer que, com o equilíbrio econômico de
fendido pelo Governo Fernando Henrique Cardoso, o
País alcançará o desenvolvimento sustentado. Mas é
preciso mais, é preciso ativismo governamental para,
corno fazem os países ricos, abrirmos nosso mercado
para outros países. Capacidade produtiva e terras
agricultáveis nós já temos.

Quando vejo o futuro Presidente José Serra de
fender políticas públicas e sociais que possam melho
rar a qualidade de vida do brasileiro, tenho fé que ca
minharemos seguros, com um Governo consciente
de que está promovendo o desenvolvimento susten
tado e contínuo.

O candidato do PSDB reconhece que muito
mais temos de fazer e até admite que temos cometido
erros no processo administrativo, mas erros possíveis
de serem corrigidos, para que tenhamos uma socie
dade mais justa e mais fraterna.

Haveremos de manter este processo de desen
volvimento com propostas definidas, claras, transpa
rentes, vindas de um Governo extremamente demo
crático e aberto.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. JUQUINHA - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Dr. Hélio) - Tem V.Exa. a decisivamente para a redução do déficit habitacional
palavra. no País, já que as maiores carências ocorrem exata-

O SR. JUQUINHA (Bloco/PL - GO. Pela ordem. mente nesse segmento. Atualmente, estão sendo
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. produzidas cerca de 100 mil novas habitações popu-
e Srs. Deputados, trago a esta Casa notícia extrema- lares, destinadas principalmente às famílias com ren-
mente positiva para Goiás em relação à área de habita- da de até três salários mínimos mensais.
ção: estudo da Secretaria de Desenvolvimento Urbano Em relação a Goiás, a Secretaria do Desenvolvi-
(SEDU) da Presidência da República revela redução do mento Urbano constatou também expressiva redução
déficit de moradias no Estado na última década. no número de moradias precárias, passando de 18,9

De acordo com a pesquisa, em 1991 o déficit de mil unidades, em 1991, para 12,1 mil, no ano passa-
176,5 mil moradias representava 19,2% do total de do, com queda de 35,9%. O mesmo ocorreu em rela-
domicílios permanentes no Estado. No ano passado, ção aos domicílios que abrigam mais de uma família.
essa relação caiu para 13,9%, mesmo considerando O número desses domicílios caiu de 11,5% para 8,6%
um total de 195,8 mil novas moradias. na última década, o que mostra melhor distribuição da

habitação popular.
A pesquisa tomou por base o Censo 2000 e a

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Apesar desses avanços, o estudo constatou um
(PNAD), realizada em 1999 pelo Instituto Brasileiro ponto negativo: o crescente ônus do custo da moradia,
de Geografia e Estatística (IBGE). particularmente nos casos em que as famílias gastam

mais de 30% da renda familiar para pagamento do alu-
Os avanços registrados em Goiás seguem a guel do imóvel ou de prestações da casa própria.

tendência verificada em todo o Pais na área habitaci-
Apenas em Goiás os casos de famílias nessa si

onal. Entretanto, o número de domicílios passou de 1
tuação aumentaram significativamente, passando de

milhão para 1,4 milhão de unidades, representando 15,5 mil para 59,7 mil, uma elevação de 285%. Esses
crescimento de 40%. No mesmo período, a popula-
ção goiana aumentou de 4 milhões para 4,9 milhões, números mostram a necessidade urgente de se rever

o custo da produção da habitação popular, bem como
com crescimento de 22,5%.

o aumento da produção física de imóveis para reduzir
Isso mostra que a elevação do número de domi- o número famílias que dependem do aluguel.

cílios foi suficiente para cobrir o crescimento demo-
No que se refere à inadequação habitacional ur-

gráfico e ainda para a diminuição do número médio de bana, o estudo verificou também grande avanço em
pessoas por domicílio - de 4,1 em 1991 para 3,6 em Goiás no aspecto da carência de um ou mais serviços

2000. de infra-estrutura básica (água, esgoto, eletricidade e
Mesmo assim, o déficit habitacional do Estado é coleta de lixo). Há dez anos, 168,5 mil moradias apre-

estimado em 195,7 mil moradias, dos quais 90,4% re- sentavam carência desses serviços públicos. Hoje, são
presentam a carência habitacional nas áreas urba- apenas 51 mil moradias, com uma redução de 69,7%.
nas, e o restante se refere às áreas rurais. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento

O estudo mostra um dado interessante em rela- Urbano, o combate ao déficit habitacional, com a
ção a Goiás. Mesmo apresentando taxa de urbaniza- construção de novas moradias, exige ainda ações
ção de 87,9%, acima da média nacional, e taxa média que visem à melhoria das condições das habitações
anual de 7% na última década, o Estado conseguiu re- inadequadas, à ampliação da oferta de serviços públi-
duzir o déficit habitacional urbano no mesmo período. cos e à adequação do valor do aluguel à capacidade

Para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, de pagamento das famílias de baixa renda. Esse é o
a redução do déficit habitacional resultou do esforço grande desafio a ser superado a partir de agora.
dos próprios brasileiros em construir sua moradia, do Esse mesmo déficit habitacional de Goiás tam-
desempenho da Caixa Econômica Federal (CEF), bém foi comprovado por pesquisa realizada pelo Go-
dos agentes de créditos, de organizações não-gover- verno do Estado, através da Agência Goiana de Habi-
namentais e do setor público, com a implementação tação (AGEHAB). Num trabalho de parceria com a
de diversos programas voltados para a produção de Secretaria de Cidadania e Trabalho, a AGEHAB apu-
habitação popular, como o Habitar Brasil, rou que o déficit habitacional em Goiás era de 122,6
PRO-MORADIA e Morar Melhor, implementados pelo mil moradias entre as famílias que ganham de zero a
Governo Federal através da CEF. 12 salários mínimos mensais.

A prioridade que o Governo vem dando à habi- Essa realidade da habitação popular reforça a
tação para as populações de baixa renda contribui necessidade de ação mais efetiva e estreita do Go-
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verno Federal com Estados e Municípios para ampliar O SR. JOÃO SAMPAIO - Sr. Presidente, peço
a oferta de moradia para as populações de baixa ren- a palavra pela ordem.
da, bem como a redução do custo dos imóveis tanto O SR. PRESIDENTE (Dr. Hélio) - Tem V.Exa. a
próprios quanto destinados a locação. palavra.

Embora a habitação esteja entre as prioridades O SR. JOÃO SAMPAIO (Bloco/PDT _ RJ. Pela
do Governo Federal e do Governo de Goiás, é funda-

ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
mental ampliar a oferta de crédito para financiar os
programas voltados para habitação popular. Só assim dente, Sras. e Srs. Deputados, relatório recente da
poderemos resgatar a imensa dívida social do País e Organização Mundial da Saúde revela que o Brasil
melhorar as condições de moradia dos brasileiros de está entre as 22 nações onde se concentram 80%
baixa renda. dos 8,7 milhões de casos de tuberculose registrados

no ano 2000.
Muito obrigado.
O SR. LUIZ RIBEIRO - Sr. Presidente, peço a Com 83 mil casos registrados, o País tem uma

palavra pela ordem. incidência de 68 casos por 100 mil habitantes.

O SR. PRESIDENTE (Dr. Hélio) - Tem V.Exa. a A tuberculose no Brasil mata mais do que a
palavra. AIDS - 5.900 contra 5.200, respectivamente.

O SR. LUIZ RIBEIRO (PSDB - RJ. Pela ordem. As estatísticas não são precisas, já que inúme-
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, é ros casos não são notificados, sendo que o próprio
um prazer ver nobre representante da região de Cam- Ministério da Saúde reconhece que o número total de
pinas, São Paulo, dirigir nossos trabalhos. vítimas deve estar na casa de 100 mil doentes.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho à Outro dado que revela a gravidade da situação é
tribuna para parabenizar a Associação de Hotéis Ro- que cerca de 12% dos pacientes abandonam o trata-
teiros de Charme, por ter sido reconhecida pelo Pro- mento antes da cura e continuam transmitindo a do-
grama de Meio Ambiente das Nações Unidas - ença, por meio de bacilos, que podem desenvolver re-
UNEP como padrão para indústria hoteleira mundial. sistência aos medicamentos.

A Associação foi criada logo após a realização A estimativa é de que um terço da população es-
da Eco-92. É composta de 36 hotéis, distribuídos em teja infectada, embora a doença só se desenvolva na-
11 Estados brasileiros, e vem se destacando no cená- queles que apresentam baixa imunidade. E a baixa
rio mundial devido à iniciativa pioneira de desenvolver imunidade pode ser provocada por precárias condi-
o Código Voluntário de Ética e de Conduta Ambiental ções sociais, habitação insalubre, subnutrição, falta
do setor. de higiene etc. A tuberculose é hoje doença típica das

Os hotéis ecológicos associados têm o compro- áreas mais pobres do planeta, já que os avanços ci-
misso de oferecer serviço de boa hotelaria, preocu- entíficos permitiram formas eficazes de tratamento e
par-se com a preservação dos destinos turísticos e cura. Tanto é assim que no ranking dos 22 países em
promover a educação ambiental. que o Brasil está incluído fazem parte países como

O desempenho ambiental de cada um desses Zimbábue, Camboja, Quênia, Etiópia, Afeganistão,
hotéis é acompanhado por biólogos, que trabalham Bangladesh, Paquistão, entre outros. Novidades nes-
conscientizando as pessoas para que o ecoturismo ta lista são a Rússia e a China, que já começam a
não acabe com as zonas de recursos naturais, disse- sentir as conseqüências das "maravilhas" do avanço
minando informações sobre a natureza, identificando capitalista em seus territórios.
espécies da flora e fauna regionais, educando as pes- Mas um fato que desperta a atenção no relatório
soas, proporcionando treinamento de guias turísticos, da OMS é a posição do Estado do Rio de Janeiro.
com o objetivo de preservar a natureza. Tido como um dos Estados mais desenvolvidos do

Na cidade de Teresópolis temos o Hotel Rosa País, ele responde por 20% dos registros de tubercu-
dos Ventos, que segue o Código de Conduta Ambien- lose no Brasil e também por um elevado número de
tal, também agraciado com essa homenagem. mortes. Dos 5.940 óbitos registrados em 1999, 1.101

Mais uma vez, parabéns pelo exemplo brasilei- foram no Rio, ou seja, 6.3 doentes falecidos para cada
ro de desenvolvimento dado ao mundo. 100 habitantes, contra o índice de 3.7 no País. Com

Sr. Presidente, peço a V.Exa. a divulgação de relação ao número de doentes por 100 mil habitantes,
meu pronunciamento no Programa A Voz do Brasil e o Estado do Rio alcança o índice de 108, muito supe-
no Jornal da Câmara. rior aos 68 de média nacional.
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Como explicar esta situação de tuberculose
hoje no Brasil e em particular no Estado do Rio? Com
a palavra os senhores candidatos José Serra e
Anthony Garotinho.

Muito obrigado.

O SR. JAIME MARTINS - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Dr. Hélio) - Tem V.Exa. a
palavra.

O SR. JAIME MARTINS (PFL - MG. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputa,.! IS, o Sr. Abram Szajman, Pre
sidente da Federação ti do Centro do Comércio do
Estado de São Paulo, produziu uma análise compara
tiva irretocável, que intitulou "A China, o Brasil e a cor
do gato", publicada na página "Opinião" do jornal Cor
reio Braziliense, edição do último domingo, merece
dora de profunda reflexão nesta Casa.

Partindo de um histórico do desenvolvimento
das duas economias, da China e do Brasil, nas últi
mas décadas, demonstra que o pragmatismo chinês,
aliado à política externa independente, balizou o ca
minho que tirou a China do atraso. Como bem lem
brou o autor, quando Deng Chia0 Ping deu a partida
nas reformas do comunismo chinês, com a célebre
frase "Não importa a cor do gato, desde que ele cace
o rato", a China adotou de fato um modelo alternativo
entre a economia estatal e a de mercado.

O Sr. Szajman lembra-nos que enquanto o Bra
sil, nos anos 70, alardeava o chamado milagre econô
mico - crescimento acelerado, mas impulsionado por
poupança externa, que, afinal, permitiu a realização
de obras de infra-estrutura fundamentais -, a China
ainda tateava em busca do caminho para tornar-se a
potência que é hoje. O PIB chinês era de apenas U$
160 bilhões e suas exportações mal superavam míse
ros 6 bilhões de dólares. O PIB brasileiro, ao contrário,
tinha atingido 334 bilhões, mais que o dobro, e as ex
portações do Brasil, de quase US$ 12 bilhões, eram
também o dobro das exportações chinesas.

Em pouco mais de vinte anos a situação inver
teu-se totalmente. Hoje a China exporta 249 bilhões
de dólares, enquanto as exportações brasileiras mar
cam passo na casa dos 50 bilhões anuais.

O que aconteceu, senhores?
Como o Brasil perdeu o passo, deixou-se ema

ranhar nas malhas do FMI, desempregou milhões,
vendeu seu patrimônio para pagar empréstimos, ce
deu sua soberania e chegou a essa posição?

A resposta, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, é a lição que deve, precisa ser aprendida, debati-

da, estudada e aplicada em uma possível correção de
rumos e prioridades em um novo governo, seja quem
for o vencedor das eleições de outubro.

Com ganhos de exportação, somados a um im
pressionante volume de investimentos externos dire
tos, investimentos de verdade, não meros jogos con
tábeis, investimentos que totalizam 680 bilhões de
dólares, a China conseguiu acumular a maior reserva
em divisas do mundo, que já supera 290 bilhões de
dólares. Em 1998, o superávit na sua balança externa
era de 44 bilhões, enquanto o Brasil amargava um dé
ficit de 6,3 bilhões de dólares.

O PIB da China supera 1,2 trilhão de dólares,
enquanto o PIB brasileiro, logo após a desvalorização
do real, em 1999, era inferior a 600 bilhões de dólares.
Esse PIB chinês, calculado pela metodologia chama
da de paridade de poder aquisitivo, equivale a mais
de 5 trilhões de dólares. Baseados nesta forma de
cálculo, estudos do próprio Fundo Monetário Interna
cional projetam para a China um PIB maior do que o
dos Estados Unidos em 2007, daqui a cinco anos.

Ao contrário do Brasil, segundo o articulista, as
reservas chinesas são verdadeiras e saudáveis, fru
tos de trabalho, de avanços tecnológicos, de um pro
grama sério de qualificação da mão-de-obra, de ex
portação e principalmente de investimentos diretos.
Não são compostas de hot money, os capitais espe
culativos alugados com juros extorsivos, que amea
çam se evadir a qualquer momento em busca de no
vas terras para espoliar.

Ternos tudo a aprender com a experiência chinesa,
Sras. e Srs. Deputados. O Governo, a iniciativa privada,
as elites políticas brasileiras precisam se conscientizar
de que nós também ternos de encontrar logo um gato
que cace o rato do nosso atraso, porque simplesmente
não podernos aceitarque a única opção para o Brasil nos
leve a crescer a taxas tão baixas, ridículas, entre 1% e
2%. Taxas assim apontam para um País gigante que de
cidiu andar de lado, corno um caranguejo, abandonando
seu futuro, desistindo de ser potência, condenando seus
cidadãos à eterna vassalagem.

Para o Presidente da Federação e do Centro do
Comércio do Estado de São Paulo, uma parte impor
tante da culpa está na classe política, que se confor
ma sem reagir à verdadeira derrama que é a arreca
dação tributária. Apesar da crise, a arrecadação cres
ceu 11,3%, em 2001, mas cruelmente voltada, com
prioridade, para o pagamento da enorme dívida inter
na e de desmandos orçamentários, triturando nesse
ralo sem fundo recursos que poderiam ser utilizados
nos setores produtivos.
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É saudável parar par~. registrar, p~~ ol~ar de fren- de direitos no comércio internacional, a preservação
t~, ~omo fez o autor da analise, que a divida Interna bra- da paz e do meio ambiente "dessa nossa casa co-
sllelra cresce descontroladamente, atingindo 685 bi- mum, que é o planeta Terra".
Ihões de reais, inac~e<:!.itáveis ?~,~% do PIB, apesar de Meus cumprimentos ao Sr. Abram Szajman por
ser d~ apena~ 60 bllhoe~ no Inlcl~ deste Governo, um sua brilhante contribuição a esse debate que ora se
creSCimento Indecente, Imoral, Irresponsável, quase inicia.
inadministrável de mais de 1.000'Y~ em apenas sete Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que autorize a
anos! A que val~r chegaremos em OitO anos? divulgação do meu pronunciamento no Programa A

Enquanto ISSO, ao contrário do que fizeram os Voz do Brasil.
chineses, as. questões sociais que influem no cresci- Era o que tinha a dizer.
mento, ou seja, educação, saúde, habitação, seguran- M't b' d. f " . UI o o nga o.
ça, e a In ra-estrutura economlca, estradas, energia, - - .
transporte, portos, estão relegadas ao segundo plano O SR. JOAO LEAO -Sr. Presidente, peço a pa-
. , FMI -' lavra pela ordem.
Ja que o nunca se preocupa com essas questoes, ' .
guardião que é do dinheiro dos senhores do mundo, O SR. PRESIDENTE (Dr. Helio) - Tem VExa. a
que trata de cobrar mesmo à custa da exaustão de um palavra. _ _
país, vide o que ocorre na vizinha Argentina. O SR. JOAO LEAO (PPB - BA. Pela ordem. Sem

De todas as considerações que nos apresentou o r:vi~o do orador.) - Sr..P~esidente, faço uma observa-
Sr. Szajman, extraí uma importante conclusão, que me- ç~o a ?asa e ao novo MInistro dos Transportes sobre a
rece igualmente destaque. É a certeza de que o debate sltuaç.ao em, que. se encontra a BR-1 ~5" no trecho de
sobre as relações comerciais entre Brasil e China com BarreIras ate a d,v,sa do Estado do P'aUl.
seu enorme potencial de expansão, precisa ser ~onsi- Sendo o novo ~i~ist.ro piaui.ense, gostaria que
derado no aspecto estratégico e geopolítico, talvez o S.Exa. to~asse providencia o mais urgente possível.
mais importante no contexto atual do fim da bipolarida- Surge, enfim, u~a luz no final do túnel. Acredito que
de e da Guerra Fria, que trouxe a ambos os países 00- S.Exa. resolvera o problema.
vas responsabilidades no equilíbrio mundial de forças. Muda~~se os Ministros, e a BR-135, no trecho

A recente entrada da China na Organização Mun- B?rr~lras, diVisa ~om o Estad,o do Piauí, continua em
dial do Comércio reforça a posição do Brasil, que se tem pess~mas condlçoes: o que e uma vergonha. Não é
batido pelo fim das barreiras comerciais dos países ri- p~ss~v~ que. a pnnclpal rodovia que liga Brasília ao
coso Uma nova parceria entre o Brasil e a China deveria PlaUl nao seja consertada.
se fazer notar em todos os organismos e conferências . Sr. _Presidente, solicito.a V.Exa. que autorize a
internacionais voltados para questões v~ais como meio dlvulgaçao do meu pronunciamento no programa A
ambiente, nova corrida armamentista do Sr. Bush, aces- Voz do Brasil. Quem sabe o Ministro ouve meu pro-
so a tecnologias, controle de epidemias como a AIDS e nunciamento. ,
focos de tensão regionais que ameaçam a paz mundial, O SR. MARIO NEGROMONTE - Sr. Presidente,
como a carnagem no Oriente Médio. peço a palavra pela ordem.

Como bem assinala o autor, e aqui me permito O SR. PRESIDENTE (Dr. Hélio) - Tem VExa. a
transcrever suas palavras, é fundamental, porém, palavra. ,
"que a participação do Brasil em megablocos trans- O SR. MARIO NEGROMONTE (PP - BA. Pela or-
continentais não se faça à custa da soberania do país demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
ou de qualquer tipo de subalternidade em matéria de Srs. Deputados, registro meu pesar pelo falecimento da
relações exteriores". Vereadora Nelci Teixeira de Araújo, do Município de

Brasil e China, ao longo de suas respectivas his- Glória, Estado da Bahia. Pessoa combativa, séria e
tórias, sofreram na carne de seus povos o jugo do co- honrada que transformava sua residência em verdadei-
lonialismo e sentem hoje a dor do neocolonialismo, ro juizado de pequenas causas, atendendo principal-
um subproduto do que o Presidente Fernando Henri- mente as classes mais pobres. O Município de Glória
que, com muita propriedade, chamou de globalização está de luto pela perda da grande amiga.
assimétrica, que os ricos tentam nos impor como úni- O SR. PRESIDENTE (Or. Hélio) - Concedo a
ca saída. Por isso mesmo, precisamos tecer laços palavra ao nobre Deputado Eber Silva, pelo PST.
cada vez mais estreitos, que nos permitam usar todo O SR. EBER SILVA (PST-RJ. Sem revisão do ora-
o peso político dos dois países na luta por um mundo dor.) - Sr. Presidente, registro preliminarmente minha
mais justo, multipolar, em que se respeite a igualdade alegria por VExa. estar presidindo os trabalhos. VExa.
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sabe quanto o admiramos, eu e meu grupo político, do
qual nosso ex-Governador é o Líder. Nesses três anos,
fomos testemunhas da combatividade e do ardor com
que pugnou por todas as questões, mormente as da sa
úde, uma vez que é profissional da área, e as de sua re
gião, Campinas, no Estado de São Paulo.

Aproveito este momento para registrar agradeci
mento reiterado ao Ministério dos Transportes pela re
cuperação da BR-1 01, no trecho Casemiro de
Abreu-Campos, e para insistir que, antes da extinção do
DNER, a rodovia deve ser completamente recapeada.

Espero que concluam de fato a obra, não dei
xando de lado o trecho do centro do Município de
Campos, limite com o Espírito Santo. Principalmente
duas pontes, na região de Guandu e de Morro do
Coco, distritos interioranos da planície Goitacá, estão
em situação precária.

Creio na recuperação da rodovia. Por isso, ante
cipadamente, agradeço ao Ministro dos Transportes.

Sr. Presidente, a finalidade da minha vinda à tri
buna nesta ocasião é comentar manchete de primeira
página do jornal O Dia, na edição de ontem: "Polícia
cumpre ordem do Governador e evita trocar tiro com
bandidos".

Sabemos que a questão da segurança não é só
um problema brasileiro, mas mundial. A organização
do crime não é mais privilégio nem agonia do Brasil,
mas uma realidade planetária, Temos de tratar da
parte que nos cabe: nosso País.

O que não podia acontecer aconteceu: o crime
se organizou. Setores da sociedade e, principalmen
te, os órgãos governamentais não podem compactu
ar jamais com a institucionalização do crime, devem
combatê-lo prontamente, em defesa da sociedade.

Não trago uma palavra de ordem pessoal, mas
de cidadão fluminense. Como Deputado, represen
tante do Rio de Janeiro, tenho grande preocupação
com o assunto.

Lerei alguns trechos da matéria do jornal O Dia.
Diz o chefe da Polícia Civil: "Vamos evitar confrontos
desnecessários entre policiais e traficantes': As institui
ções não existem para gastar tempo com o que é des
necessário. Não há nada a discordar da expressão.

Durante a primeira ronda que fez pelas ruas e
delegacias da cidade, como Chefe de Polícia, com
uma comitiva de pelo menos trinta policiais, deixou
que três traficantes, armados com fuzis na entrada da
favela Céu Azul, no Engenho de Dentro, fugissem.
Ora, deixar traficantes fugirem não é algo desneces
sário. E deixaram soltos esses traficantes armados de

fuzis na entrada da favela, não em seu interior ou nos
escombros tenebrosos das cavernas.

Neste caso, a questão não é desnecessária e
não podemos mais concordar com o Chefe da Polícia
Civil do Estado. Os policiais chegaram a descer do
carro, mas preferiram continuar a ronda, que durou
quase oito horas, Há incoerência absoluta entre "va
mos evitar confrontos desnecessários entre policiais
e traficantes", com o que todos concordamos, e o
comportamento operacional do Sr. Chefe de Polícia e
de seus policiais.

Fuzil é arma que atenta contra o pudor público
de qualquer pessoa. É absolutamente necessário coi
bir o comportamento de alguém que, sem ser policial,
porta um fuzil.

Tais meliantes não são complacentes com os me
ninos que crescem no morro ao aliciá-los para o tráfico.
Saiba o Sr. Secretário de Segurança e o Sr. Chefe de
Polícia que tais meliantes não são nada complacentes
com as famílias dos morros que atrapalham seus negó
cios, com trabalhadores que levam seus salários na
sexta-feira para casa, ou quando precisam roubar al
guns carros ou seqüestrar. Essa complacência, por de
mais perigosa, não é nada compatível com a questão
de evitar confrontos desnecessários.

Sr. Presidente, essa situação preocupa-me tre
mendamente, uma vez que, alguns anos atrás, o
Estado do Rio de Janeiro foi palco de intervenção fe
deral. O Exército foi para as ruas porque a polícia não
podia subir os morros, violentando completamente a
dignidade da administração pública.

Embora nunca tenha feito oposição pessoal a
qualquer administração que seja, creio que há abso
luta incoerência entre evitar confrontos desnecessári
os e não se confrontar com traficantes armados de fu
zil numa área de domínio público, como é a entrada
de uma favela. Os policiais que faziam a ronda deveri
am prendê-los para proteger a nossa sociedade.

Muito obrigado, e que Deus abençoe a todos.
O SR. PRESIDENTE (Dr. Hélio) - Agradeço as

palavras elogiosas a este Presidente, que as retribui
destacando sua brilhante participação na CPI do Nar
cotráfico, que tanto legitimou esta Casa perante a opi
nião pública.

O SR. CARLOS BATATA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Dr. Hélio) - Tem V.Exa. a
palavra.

O SR. CARLOS BATATA - (PSDB - PE. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, o PSDB tem a honra de sau
dar a Folha de Pernambuco, que, ao celebrar seu



Sr. Presidente, os referenciais estatísticos de
Washington desafiam obstáculos intransponíveis. Os
quinze principais produtos brasileiros de exportação
recebem nos Estados Unidos média tarifária de
45,6%. A média brasileira aplicável ao mesmo conjun
to de bens importados do mercado norte-americano é
de 14,3%.
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quarto aniversário, merece nosso reconhecimento e Eber Silva pela excepcional análise que, como pro-
apoio pelo que representa em termos de contribuição fundo conhecedor do Estado do Rio de Janeiro, fez
para o progresso do Estado, a defesa das instituições das ações policiais na cidade do Rio de Janeiro.
def!10crá!jc~s e a permanente valorizaçã~da. ati~i?a- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Brasil
de J?rn~lIstl~a,dando e~emplo de competencla, etlca, figura entre as nações acusadas de levantar barreiras
proflsslon~"smo e qualidade. alfandegárias, restrições tarifárias ou não-tarifárias e

Justifica-se, POiS, plenamente a presente homena- subsídios a exportações em prejuízo dos norte-ame-
gem prestada não apenas ao exercício de um jornalismo ricanos. O relatório foi elaborado pelo Escritório de
sério e investigativo, mas enaltecendo também o espír~o Comércio da Casa Branca (USTR) e enviado ao Con-
empreendedor que comanda a Folha de Pernambuco gresso Americano.
desde. a sua !un?a<fl0' ~<: caso, ~be, r~almente, faz~r A sabedoria popular adverte que em casa de
esp~lal referencla a ?em;~o de cnar um Jor~al e assumir enforcado não se deve falar em corda. O adágio se
os nscos de efetuar,lnvestlmentos :xpress~os.' mesmo aplica com rigorosa precisão às práticas comerciais
enfrentando um penod~ de recessao economlca e de- dos EUA. O Brasil tem sido uma das principais vítimas
semprego em todo o Pais. . _ dos regimes de proteção adotados por Washington.

~ssa cora~~m e determlnaçao foram fun.da- Muitos de seus itens exportáveis não conseguem
mentaiS, sem duvida, para vencer grand,es desafios, vencer os expedientes, ostensivos uns, sinuosos ou-
crescer, proce~er aos avanços. necess~nos e zelar tros, para impedi-los de ingressar no país. Os adicio-
pela r:nanute~çao .d~ c?mproml~s? da !mprensa no nais alfandegários impostos ao aço há menos de um
atendimento, a.s eXI~enclas do publico. leitor. , . mês causarão prejuízos anuais à industria brasileira

Sem duvida, sao numerosos e eVidentes os men - da ordem de US$ 41 Omilhões.
tos da administração do Sistema de Comunicação Fo- ,. _ .
lha de Pernambuco, entre os quais cabe mencionar, por Note-se qu~ ai se flagra vl~laça.? expres.sa as
exemplo, o resultado mu~o positivo obtido com a mo- regra~ ~st~beleclda~ pela Organlzaçao Mundial de
dernização gráfica do jornal no ano passado. Ressal- Comerclo,.as quais nao falto~ o aval da Casa Branca,.
te-se, sobretudo, o papel desempenhado em benefício Os diques levantados a entrada de produtos Sl-
da democratização da informação, com o objetivo, inclu- derúrgicos nos EUA são um escândalo. Para eles, se
sive, de assegurar a um público de menor renda o aces- as siderúrgicas norte-americanas são ineficientes, o
so à leitura de um jornal moderno e de qualidade. remédio não é fazê-Ias eficientes, como seria natural,

Diariamente a Folha de Pernambuco tem rea- mas forçar a concorrência a produzir menos e evitar o
lizado um trabalh~ notável corno fator de consolida- mercado estadunidense.
ção do processo democrático, bem como há que se Sr. Presidente, o caso do frango é emblemático
reconhecer a contribuição do jornal para a retomada dos subterfúgios empregados para inibir importações
do crescimento econômico no Estado. Portanto, mes- do Brasil. O produto é vendido para mais de 50 paí-
mo diante do quadro adverso e recessivo enfrentado ses. Jamais houve restrições à sua qualidade. Mas o
no País, essa jovem empresa de comunicação, sob a USRT opõe-lhe veto fitossanitário para evitar sua co-
competente presidência do Sr. Eduardo de Queiroz mercialização em território norte-americano. Outras
Monteiro, assinala presença relevante, especialmen- formas ilegais da mesma natureza dificultam as ex-
te significativa inclusive como geradora de empregos. portações brasileiras de frutas, vegetais e carnes suí-

Assim, renovamos, em nome do PSDB, as devi- na e bovina. Além disso, o exportador deve competir
das congratulações à diretoria do jornal, aos editores com um setor rural beneficiado com mais de US$ 100
e a toda equipe de profissionais responsáveis pela bilhões em subsídios.
trajetória com que a jovem Folha de Pernambuco se Para denunciar eventuais perdas no comércio bi-
situa, a~ualment~ já entre os princípai~ veículos de i~- lateral, o USRT admitiu resultado positivo, mas recla-
formaçao no PaiS, engr~ndecendo a Imprensa ,brasl- mam que os EUA tiveram prejuízos da ordem de US$
lelra, postando-se com firmeza ao lado das legitimas 900 milhões anuais em razão da pirataria. Há aí possí-
causas popu.lares, defendendo o bem-estar coletiVO e vel exagero. De qualquer modo, trata-se de ação crimi-
constituindo Justo motivo de orgulho para o Estado e o nosa objeto de combate pelo uso da repressão policial.
povo pernambucano.

O SR. JOSÉ CARLOS COUTINHO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Dr. Hélio) - Tem V.Exa. a
palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS COUTINHO (Bloco/PFL
- RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, inicialmente, quero parabenizar o Deputado



O SR. PRESIDENTE (Dr. Hélio) - COMPARECEM
MAIS OS SRS:

O SR. PRESIDENTE (Dr. Hélio) - Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar a sessão, lembrando
que amanhã, às 10 horas, haverá sessão solene em
homenagem ao aniversário de Brasília e ao centená
rio de Lúcio Costa.
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A comparação torna o relatório apenas uma peça rismo rural e tantas outras atividades agrícolas, co-
delirante, distante da realidade vivida atualmente. merciais e industriais que têm colaborado para o au-

Era o que tinha a dizer. mento do PIB de São Paulo e do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Dr. Hélio) - Antes de en- VIII - ENCERRAMENTO
cerrar esta sessão, quero, como Deputado de Campi
nas e região, registrar minha homenagem aos 125
anos de aniversário da cidade de Mogi-Guaçu, aos
173 anos de aniversário da cidade de Amparo e aos
53 anos da cidade de Artur Nogueira. Todas despon
tam no cenário do interior do Estado de São Paulo
como cidades preocupadas com a preservação ambi
entai, com o desenvolvimento do agronegócio, do tu-

/' Partido
. RORAIMA

Francisco Rodrigues PFL

Presentes de Roraima 1

AMAPÁ

AntOllio Feij30 PSDB
8adu Picança PL
Sérgiu Barcellos PFL

Presentes de Amapá 3

PARÁ

Anivaldo Vale PSDB
Oeusdeth PamoJa PFL
Josué BfJnglson prB
Nicias Ribeiro PSDB
Raimundo Santos PL
Renildo Leal PTB
Vic Pires Franco PFL
Zcnaldo Coutinho PSDB

Presentes de Pará 8

AMAZONAS

Atila Ln. PFL
Francisco Garcia PFL
Pauderney A\'eliflo PFL

Presentes de Amazonas 3

RONDONIA

Malinha Raupp PMDB

Presentes de Rondonla : 1

ACRE

Márcio Bittar PPS

Presentes do Acre 1

Partido
TOCANTINS

Dorci Coelho PFL
João Ribeiro PFL
Pastor Amanldo PPB
Paulo Mour30 PSDB

Presentes de Tocantins 4

MARANHÃO

Francisco Coelho PFL
Gasta0 Vieira PMDB
Neiva Moreira PDr
Nice LaMa PFL
Pedro NovaiS PMDB
Roberto Rocha PSDB
Sebastião MadeIra PSDB

Pre...ntes de Maranhão : 7

CEARÁ

Arnon Bezerra PSDB
Chiquinho Feitosa PSDB
Inácio Arruda PCdoB
José Pimentel PT
Marcelo Teixeka PMDB
Nelson Otoch PSDB
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Rommel FcijO PSDB
Sérgio Novais PSB

Bloco

PUPSL

PLlPSL

PDTIPPS

Bloco

PDTIPPS

PSBIPCDOB

PSBIPCDOB
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Presentes de Ceará : 9

PIAuí

Ciro Nogueira
Gessivaldo Isaias
Heráclito Fortes
Marcelo Castro
Mussa Demes
Paes Landim

Presentes de Piaul : 6

RIO GRANDE DO NORTE

DlARIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

PFL
PMDB
PFL
PMDB
PFL
PFL

Abril de 2002

Ana Catarina
Carlos Alberto Rosado
Henrique Eduardo Alves
Lavoisier Maia
Ney Lopes

Presentes de Rio Grande do Norte : 5

PARAIBA

Adauto Pereira
Domiciano Cabral
Efraim Morais
Wilson Braga

Presentes de Paraíba : 4

PERNAMBUCO

Armando Monteiro
Inocêncio Oliveira
João Colaço
Joel De Hollanda
Marcos de Jesus
Osvaldo Coelho
Pedro Eugênio
Ricardo Fiuza
Sérgio Guerra
Severino Cavalcanti

Presentes de Pernambuco : 10

ALAGOAS

Joao Caldas
José Thomaz Nonô
Luiz Dantas

Presentes de Alagoas : 3

SERGIPE

Pedro Valadares

Presentes de Sergipe : 1

BAHIA

Claudio Cajado
Eraldo Tinoco
Eujácio Simões
Francistônio Pinto
Geddel Vieira Lima
Gerson Gabrielli
Haroldo Lima
Jaime Fernandes
Jaques Wagner
Jorge Khoury
José Carlos Aleluia
José Rocha

PMDB
PFL
PMDB
PFL
PFL

PFL
PSDB
PFL
PFL

Partido

PMDB
PFL
PSD8
PFL
PL
PFL
PT
PPB
PSD8
PPB

PL
PFL
PTB

PSB

PFL
PFL
PL
PFL
PMDB
PFL
PCdaB
PFL
PT
PFL
PFL
PFL

Bloco

PUPSL

PLlPSL

PSB/PCDOB

PUPSL

PSB/PCDOB
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Luiz Moreira
Nelson Pellegrino
Paulo Magalhães
Reginaldo Germano
Roland Lavigne
Ursicino Queiroz
Waldir Pires

Presentes de Bahia: 19

MINAS GERAIS

J)!.\lUO IH ('AMARA J)OS IWI'I li ,\J)()S
PFL
PT
PFL
PFL
PMOB
PFL
PT

Partido
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Bloco

Aracely de Paula
Custódio Mattos
Edmar Moreira
Eliseu Resende
Jaime Martins
João Magno
Lael Varella
Maria do Carmo Lara
Mário de Oliveira
Nilmário Miranda
Osmãnio Pereira
Roberto Brant
Romel Anizio
Romeu Queiroz
Silas Brasileiro
Tilden Santiago
Virgllio Guimarães
Walfrido Mares Guia

Presentes de Minas Gerais: 18

EsplRITO SANTO

Feu Rosa
João Coser
José Carlos Fonseca Jr.
Nilton Baiano

Presentes de Espírito Santo : 4

RIO DE JANEIRO

Aldir Cabral
Alexandre Cardoso
Alexandre Santos
Arolde de Oliveira
Camélia Ribeiro
Eduardo Paes
Eurico Miranda
lédio Rosa
Itamar Serpa
João Mendes
João Sampaio
José Carlos Coutinho
Laura Carneiro
Luiz Ribeiro
Márcio Fortes
Roberto Jefferson
Vivaldo Barbosa

Presentes de Rio de Janeiro : 17

SÃO PAULO

Antonio Kandir
Arlindo Chinaglia
Arnaldo Faria de Sá
Or. Evilásio
Duilio Pisaneschi
Gilberto Kassab

PFL
PSOB
PPB
PFL
PFL
PT
PFL
PT
PST
PT
PSOB
PFL
PPB
PTS
PMOS
PT
PT
PTB

PSOB
PT
PFL
PPB

PFL
PSB
PSOB
PFL
PL
PFL
PPS
PFL
PSOS
PFL
POT
PFL
PFL
PSOB
PSOB
PTS
POT

Partido

PSOS
PT
PTS
PSB
PTS
PFL

PSB/PCDOS

PL/PSL

PDT/PPS

POT/PPS

Bloco

PSB/PCDOB
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Iara Bernardi
João Herrmann Neto
José Dirceu
Luiz Eduardo Greenhalgh
Luiza Erundina
Marcos Cintra
Medeiros
Michel Temer
Moreira Ferreira
Nelson Marquezelli
Orlando Fantazzini
Sampaio D6ria
Vadão Gomes
Valdemar Costa Neto

Presentes de São Paulo . 20

MATO GROSSO

Celcita Pinheiro
Murilo Domingos
Osvaldo Sobrinho
Pedro Henry
Ricarte de Freitas

Presentes de Mato Grosso : 5

DiSTRITO FEDERAL

Geraldo Magela
Paulo Octávio
Tadeu Fifippelli
Wigberto Tartuce

Presentes de Distrito Federal : 4

GOIÁS

Jovair Arantes
Luiz Bittencourt
Nair Xavier Lobo
Ronaldo Caiado
Vllmar Rocha

Presentes de Goiás : 5

MATO GROSSO DO SUL

Ben-Hur Ferreira

Presentes de Mato Grosso do Sul : 1

PARANÁ

Abelardo Lupion
Alex Canzjani
Flávio Arns
José Janene
Luciano Pizzatto
Max Rosenmann
Rafael Greca
Santos Filho

Presentes de Paraná : 8

SANTA CATARINA

Antônio Carlos Konder Reis
Carlito Merss
Paulo Gouvêa
Vicente Caropreso

Presentes de Santa Catarina : 4

RIO GRANDE DO SUL

Cezar Schirmer
Esther Grossi

Presentes de Rio Grande do Sul . 2

1-'1
PPS
PT
PT
PSB
PFL
PL
PMDB
PFL
PTB
PT
PSOB
PPB
PL

PFl
PTB
PTB
PPB
PSDB

PT
PFL
PMDB
PPB

PSDB
PMDB
PMDB
PFl
PFL

PT

Partido

PFL
PSDB
PT
PPB
PFL
PMDB
PFL
PFl

PFL
PT
PFL
PSDB

PMDB
PT

PDTIPPS

PSBIPCDOB

PL/PSL

PUPSL

Bloco
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DEIXAM DE COMPARECER OS SRS:

Partido Bloco
RORAIMA

Airton Cascavel PPS PDTJPPS

AlrI1ir Sá PPB

Luciano Castro PFL

Luis Barbosa PFL

Robério Araújo PL PL/PSL

Salomão Cruz PFL

Total de Ausentes: 6
PARÁ

José Priante PMDB

Total de Ausentes : 1
AMAZONAS

José Melo PFL

Luiz Fernando PPB

Silas Câmara PTB

Total de Ausentes: 3
RONDONIA

Oscar Andrade PL PUPSL

Total de Ausentes: 1
ACRE

José Aleksandro PSL PUPSL

Zila Bezerra PTS

Total de Ausentes: 2
TOCANTINS

Igor Avelino PMDB

Tata' de Ausentes : 1
MARANHÃO

Costa Ferreira PFL

Eliseu Moura PPB

Mauro Fecury PFL

Sarney Filho PFL
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Partido Bloco
Total de Ausentes: 4

CEARÁ

Almeida de Jesus PL PUPSL

Tatai de Ausentes: 1
RIO GRANDE DO NORTE

Múcio Sá PTB

Total de Ausentes: 1
PARAíBA

Marcondes Gadelha PFL

Total de Ausentes: 1
PERNAMBUCO

Gonzaga Patriota PSB PSB/PCOOB

Joaquim Francisco PFL

José Mendonça Bezerra PFL

Luciano Bivar PSL PLlPSL

Pedro Corrêa PPB

Total de Ausentes: 5
SERGIPE

Augusto Franco PSDB

José Teles PSDB

Sérgio Reis PTB

Tânia Soares PCdoB PSB/PCDOB

Total de Ausentes: 4
BAHIA

ArDido Cedraz PFL

Joao Carlos Bacelar PFL

José Lourenço PMDB

Paulo Braga PFL

Pedro Irujo PFL

Walter Pinheiro PT

Yvonilton Gonçalves PFL

Total de Ausentes: 7
MINAS GERAIS

Bonifácio de Andrada PSOB

Carlos Melles PFL

Cleuber Carneiro PFL

Eduardo Barbosa PSDB

Hélio Costa PMDB

Vittorio Medioli PSDB

Zezé Perrella PFL

Total de Ausentes: 7
EspíRITO SANTO

Magno Malta PL Pl/PSL



9

3

Abril de 2()()2

EspíRITO SANTO

Max Mauro

Rita Camata

Total ele Ausentes 3
RIO DE JANEIRO

Ayrton Xerêz

Francisco Dornelles

Francisco Silva

Jandira Feghali

Jorge Wilson

Luisinho

Mílton Temer

Rodrigo Maia

Total de Ausentes 8
SÃO PAULO

Angela Guadagnin

Antonio Carlos Pannunzio

Ary Kara

Celso Russomanno

Cunha Bueno

José de Abreu

Lamartine Posella

Paulo Lima

Teima de Souza

Total de Ausentes

MATO GROSSO

Uno Rossi

Teté Bezerra

Total de Ausentes: 2
DISTRITO FEDERAL

Agnelo Queiroz

Total de Ausentes: 1
GOIÁS

Lúcia Vânia

Total de Ausentes: 1
MATO GROSSO DO SUL

Pedro Pedrossian

Tolal da Ausentes: 1
PARANÁ

Basílio Villani

Df. Rosinha

Werner Wanderer

Total de Ausentes

SANTA CATARINA

Gcrvésio Silva

Hugo ~Io-hl

Joao PizzalnU.i

Seraf'll"Tl Venzon

T<>tal de Ausentes: 4
RIO GRANDE DO SUL

Alceu Collares

Enio Baccl

Júlio Roducker

Marcos RolirTl

Nelson Proonça

OSrT'lar Terra

I~aulo ..José Gouvêi::::lo

T<Jtal c::IE!' A ......sentes: 7

DL\RIO DA. CAMARA DOS DJ:t'IJTADoS

Partido

PTB

PMDB

PFL

PPB

PST

PCdoB

PSDB

PPB

PT

PFL

PT

PSDB

PTB

PPB

PPB

PTN

PMDB

PMDB

PT

PSDB

PMDB

PCdoB

PSDB

PPB

PSDB

PT

PFL

Partld~

PFL

PPB

PPB

PDT

PDT

PDT

PPS

PT

PPS

PIVIDB

PL

(,!uarta-lClra l() 14951

Bloco

PSB/PCDOB

PSB/PCDOB

Elh:u::<:>

PDT/PPS

PDT/PPS

PDT/PPS

POT/PPS

PL/PSL
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o SR. PRESIDENTE (Dr. Hélio) - Encerro a
sessão, designando para amanhã, quarta-feira, dia
10, às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA

Abril de 2002

(ÀS 16 HORAS)

MATÉRIA SUJEITA A DlSPOSIÇÔES ESPECIAIS

Oiscussão

1
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 14, DE 2001

(DO PODER EXECUTIVO)
Discussão, em turno único, da Medida

Provisória n' 14, de 2001, que dispõe sobre a
expansão da oferta de energia emergencial e dá
outras providências. Pendente de parecer da
Comissão Mista do Congresso Nacional.
PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 20/02/02
PRAZO NA CÂMARA: 06/03/02
PRAZO PARA SOBRESTAR A PAUTA: 24103/02

2
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 15, DE 2001

(DO PODER EXECUTIVO)
Discussão, em turno único, da Medida

Provisória nº 15, de 2001, que fixa em 28 de
fevereiro de 2002 o término do prazo para adesão
à repacluação das operações de crédito rural de
que trata o art. 5·, §§ 5' e 6°·A, da Lei n' 9.138, de
29 de novembro de 1995. Pendente de parecer da
Comissáo Mista do Congresso Nacional.
PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 21/02/02
PRAZO NA CÂMARA: 07/03/02
PRAZO PARA SOBRESTAR A PAUTA: 25/03/02

3
MEDIDA PROVISÓRIA NQ 16, DE 2001

(DO PODER EXECUTIVO)
Discussão, em turno úniCO, da Medida

Provisória nQ16, de 2001, que altera a legislação
tributária federal e dá outras providências.
Pendente de parecer da Comissão Mista do
Congresso Nacional.
PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 26/02/02
PRAZO NA CÂMARA: 12/03/02
PRAZO PARA SOBRESTAR A PAUTA: 30/03/02

4
MEDIDA PROVISÓRIA Nº17, DE 2001

(DO PODER EXECUTIVO)
Discussão, em turno único. da Medida

ProvisÓria n' 17, de 2001, que dispõe sobre
remissao da Contribuição para o Desenvoivimento
da Indústria Cinematográfica - CONDECINE. de
que trata o art. 32 da Medida Provisória n' 2.228·
1, de 6 de setembro de 2001 Pendente de parecer
da Comissão Mista do Congresso Nacional.
PRAZO NA COMISSÂO MISTA: 27/02/02
PRAZO NA CÂMARA: 13103/02
PRAZO PARA SOBRESTAR A PAUTA: 31/03/02

5
MEDIDA PROVISÓRIA N· 18, DE 2001

(DO PODER EXECUTIVO)
Discussão. em turno único, da Medida

Provisória n' 18, de 2001. que dispõe sobre
subvenções ao preço e ao transporte do álcool
combustível e subsidios ao preço do gás liquefeito
de petróleo - GLP. e dá outras providências.
Pendente de parecer da Comissão Mista do
Congresso Nacional.
PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 27102/02
PRAZO NA CÂMARA: 13/03102
PRAZO PARA SOBRESTAR A PAUTA: 31/03/02

6
MEDIDA PROVISÓRIA N' 19. DE 2001

(DO PODER EXECUTIVO)
Discussão, em turno úniCO, da Medida

Provisória nO 19, de 2001, que abre crédito
exlraordinário, em favor do Ministério da
Integração Nacional. no valor de R$
13.000.000,00, para os fins que especifica.
Pendente de parecer da Comissão Mista de
Planos, Orçamentos PúbliCOS e Fiscalização.
PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 28/02/02
PRAZO NA CÂMARA: 14103102
PRAZO PARA SOBRESTAR A PAUTA: 01/04102

7
MEDIDA PROVISÓRIA N' 20. DE 2001

(DO PODER EXECUTIVO)
Discussão, em turno único, da Medida

ProvIsÓria nº 20, de 2001, que abre crédito
extraordinãflo ao Orçamento de Investimento para
2001, em favor de diversas empresas estatais, no
vator total de R$ 2.816.630.828,00, e reduz o
Orçamento de Investimento das mesmas
empresas no valor global de R$ 1.846.971.305.00,
para os fins que espeCifica. Pendente de parecer
da Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização
PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 28/02/02
PRAZO NA CÂMARA: 14103/02
PRAZO PARA SOBRESTAR A PAUTA: 01/04102

8
MEDIDA PROVISÓRIA NQ 21, DE 2002

(DO PODER EXECUTIVO)
Discussão, em turno unico. da Medida

ProvisÓria n' 21. de 2002, que institui o Auxílio
Aluno no ámbito do Projeto de Profissionalização
dos Trabalhadores de Enfermagem - PROFAE
Pendente de parecer da Comissão Mista do
Congresso Nacional.
PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 28/02/02
PRAZO NA CÂMARA: 14103/02
PRAZO PARA SOBRESTAR A PAUTA: 01104102

9
MEDIDA PROVISÓRIA N° 22, DE 2002

(DO PODER EXECUTIVO)
Discussão. em turno unico, da Medida

Provisória nº 22, de 2002. que altera a legislação
tributária federal e dá outras providências.
Pendente de parecer da Comissão Mista do
Congresso Nacional.
PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 28/02/02
PRAZO NA CÂMARA: 14103/02
PRAZO PARA SOBRESTAR A PAUTA: 01/04/02

10
MEDIDA PROVISÓRIA N' 23, DE 2002

(DO PODER EXECUTIVO)
Discussão, em turno único. da Medida

ProvisÓria n9 23, de 2002, que abre crédito
exlraordinário. em favor dos MinistériOS dos
Transpones e da Integração Nacional, no valor
globai de RS 115.000.000,00, para os fins que
especifica. Pendente de parecer da Comissão
Mista de Ptanos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização.
PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 28102/02
PRAZO NA CÂMARA: 14103/02
PRAZO PARA SOBRESTAR A PAUTA: 01/04/02
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 24, DE 2002
(DO PODER EXECUTIVO)

Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 24, de 2002, que dispõe sobre a
repactuaçáo e o alongamento de dividas oriundas
de operações de crédito rural contratadas sob a
égide do Programa Especial de Crédito para a
Reforma Agrária - PROCERA e do Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar
- PRONAF, e dá outras providências. Pendente de
parecer da Comissão Mista do Congresso
Nacional.
PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 28/02/02
PRAZO NA CÂMARA: 14/03/02
PRAZO PARA SOBRESTAR A PAUTA: 01104102

12
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 25, DE 2002

(DO PODER EXECUTIVO)
Discussão, em turno único, da Medida

Provisória nº 25, de 2002, que dispõe sobre a
tributação dos planos de benefícios de caráter
previdênciário. Pendente de parecer da Comissão
Mista do Congresso Nacional.
PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 28/02102
PRAZO NA CÂMARA: 14/03/02
PRAZO PARA SOBRESTAR A PAUTA: 01/04/02

13
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 26. DE 2002

(DO PODER EXECUTIVO)
Discussão, em turno único, da Medida

Provisória nº 26, de 2002, que dispõe sobre a
extinção da gratificação de produção suplementar
devida aos servidores da Imprensa Nacional, e dá
outras providências. Pendente de parecer da
Comissão Mista do Congresso Nacional.
PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 28/02/02
PRAZO NA CÂMARA: 14/03102
PRAZO PARA SOBRESTAR A PAUTA: 01/04/02

14
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 27, DE 2002

(DO PODER EXECUTIVO)
Discussão, em turno único, da Medida

Provisória n2 27, de 2002, que dispõe sobre
infrações penais de repercussão interestadual ou
internacional que exigem repressão uniforme, para
os fins do disposto no inciso I do § 1º do art. 144
da Constituição. Pendente de parecer da
Comissão Mista do Congresso Nacional.
PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 28/02/02
PRAZO NA CÂMARA: 14/03102
PRAZO PARA SOBRESTAR A PAUTA: 01/04/02

15
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 28, DE 2002

(DO PODER EXECUTIVO)
Discussão, em turno único, da Medida

Provisória nº 28, de 2002, que dispõe sobre
normas gerais de direito penitenciário e dá outras
providências. Pendente de parecer da Comissão
Mista do Congresso Nacional.
PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 28/02/02
PRAZO NA CÂMARA: 14/03/02
PRAZO PARA SOBRESTAR A PAUTA: 01/04102
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MEDIDA PROVISÓRIA N2 29, DE 2002
(DO PODER EXECUTIVO)

Discussão, em turno único, da Medida
Provisória n2 29, de 2002, que dispõe sobre a
autorização para a criação do Mercado Atacadista
de Energia Elétrica - MAE, pessoa jurfdica de
direito privado, e dá outras providências. Pendente
de parecer da Comissão Mista do Congresso
Nacional.
PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 28/02/02
PRAZO NA CÂMARA: 14/03102
PRAZO PARA SOBRESTAR A PAUTA: 01/04/02

17
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 30, DE 2002

(DO PODER EXECUTIVO)
Discussão, em turno único, da Medida

Provisória nº 30, de 2002, que institui o Programa
Bolsa-Renda para atendimento a agricultores
familiares atingidos pelos efeitos da estiagem nos
Municípios em estado de calamidade pública ou
situação de emergência, e dá outras providências.
Pendente de parecer da Comissão Mista do
Congresso Nacional.
PRAZO NA COMISSÂO MISTA: 28102/02
PRAZO NA CÂMARA: 14/03/02
PRAZO PARA SOBRESTAR A PAUTA: 01104/02

18
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 31, DE 2002

(DO PODER EXECUTIVO)
Discussão, em turno único, da Medida

Provisória n2 31, de 2002, que abre crédito
extraordinário, no valor global de R$
209.600.000,00, em favor da Presidência da
República e dos Ministérios de Minas e Energia,
do Esporte e Turismo e da Integração Nacional,
para os fins que especifica. Pendente de parecer
da Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização.
PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 03/03/02
PRAZO NA CÂMARA: 17/03102
PRAZO PARA SOBRESTAR A PAUTA: 04/04/02

19
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 32, DE 2002

(DO PODER EXECUTIVO)
Discussão, em turno único, da Medida

Provisória n2 32, de 2002, que prorroga a
autorização de que trata a lei n2 10.309, de 22 de
novembro de 2001, que dispõe sobre a assunção
pela União de responsabilidades civis perante
terceiros no caso de atentados terroristas ou atos
de guerra contra aeronaves de empresas aéreas
brasileiras. Pendente de parecer da Comissão
Mista do Congresso Nacional.
PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 04103/02
PRAZO NA CÃMARA: 18/03/02
PRAZO PARA SOBRESTAR A PAUTA: 05/04/02
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MEDIDA PROVISÓRIA N° 33, DE 2002
(DO PODER EXECUTIVO)

Discussão, em tumo único, da Medida
Provisória nº 33, de 2002, que dispõe sobre os
Sistemas Nacionais de Epidemiologia, de Saúde
Ambiental e de Saúde Indigena, cria a Agência
Federal de Prevenção e Controle de Doenças 
APEC, e dá outras providências. Pendente de
parecer da Comissão Mista do Congresso
Nacional.
PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 05/03/02
PRAZO NA CÃMARA: 19/03/02
PRAZO PARA SOBRESTAR A PAUTA: 06/04/02

AVISOS

PROPOSIÇOES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS OU RECURSOS

l-EMENDAS

li-RECURSOS

1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA De
COMISSÃO - ART. 24, 11
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:

ART. 58,§1º
INTERPOSiÇÃO DE RECURSO: ART. 58,§3"

combinado com ART.132,§2º

1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO:

N° 1.643-A/02 (Da Comlnlo de Ciência e
Tecnologia, Comunicaçio e Informitlca) - Aprova
o ato que outorga permissão à Fundação Cultural
Exército Brasileiro para executar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, com
fins exclusivamente educativos, na cidade de
Brasília, Distrito Federal.
ÚLTIMA SESSÃO: 10-04-02

N° 1.520-A/01 (Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação 8 Informática) - Aprova
o ato que outorga permissão à Rádio JK FM para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Taguatinga,
Distrito Federal.
DECURSO: 4' SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-04-02

N° 1.573-A/01 (Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicaçio e Informática) - Aprova
o ato que outorga concessão à Fundação 15 de
Agosto para executar serviço de radiodifusão de sons
e imagens, com fins exclusivamente educativos na
cidade de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará. '
DECURSO: 4" SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-04-02

N° 1.116-A/01 (Da Comlsslo de Ciência 8

Tecnologia, ComunicaçAo e Informitlca) - Aprova
o alo que outorga concessão à Radiodifusão Nova
Mato Grosso Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na localidade de
Juara, Estado de Mato Grosso.
DECURSO: 2" SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-04-02

N° 1.397-AJD1 (Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática) - Aprova
o ato que oulorga permissão à Herrera Grillo
Publicidade S/C LIda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Sarutaiá, Estado de São Paulo.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-04-02

N° 1.444-A/01 (Da Comissllo de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática)
- Aprova o ato que outorga permissão à Rádio
Guarabira FM Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Guarabira, Estado da Pararba.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-04-02

N° 1.544-AJ01 (Da Comlssllo de Ciência 8

Tecnologia, Comunlcaçlo e Infonnllltlca) - Aprova
o ato que outorga permissão à Rádio Serrana FM
LIda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Dias O'Ávila,
Estado da Bahia.
DECURSO: 2" SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-04-02

1.2 COM PARECERES, QUANTO AO MÉRITO,
CONTRÁRIOS (Art. 1331

PROJETOS DE lEI:

N° 1.545199 (RUBENS BUENO) - Permite, pelo
período de doze meses, a contratação de mão-de
obra complementar com redução de encargos
sociais.
DECURSO: 4" SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-04-02

N° 2.032/99 (FREIRE JÚNIOR) - Acrescenta
parágrafo ao art. 4° da Lei nO 7.827, de 27 de
setembro de 1989, que "regulamenta o art. 159,
inciso I, alínea "c" da Constituição Federal, Institui o
Fundo Constitucional de Financiamento do Norte 
FNO, o Fundo Constitucional de Financiamento do
Nordeste - FNE e o Fundo Constitucional de
Financiamento do Cenlro-Oeste -- FCO, e dá outras
providências. (E seu apensado: PL nQ 3.537/00, do
Dep. Salomão Cruz).
DECURSO: 4ª SESSÃO

ÚLTtMA SESSÃO: 11-04-02

N° 2.588/00 (JÚLIO REDECKER) Institui a Anotação
de Responsabilidade Técnica na prestação de
serviços contábeis, autoriza a criação, pelo Conselho
Federal de Contabilidade, da Mútua de Assistência
dos Contabilista e dá oulras providências.
DECURSO: 4' SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-04-02

N° 2.736/00 (RAIMUNDO GOMES DE MATOS) 
Dispóe sobre o Serviço Militar Obrigatório.
DECURSO: 4" SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-04-02
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N° 3.222100 (NELSON MARCHEZAN) - Altera o art. 2.2 PELA INADEQUAÇÃO FINANCEIRA E/OU
2°, da Lei n° 9.849, de 26 de outubro de 1999, que ORÇAMENTÁRIA
"Altera os arts. 2º, 3º, 4º, 5º, 6", 7" e 9" da Lei nº
8.745, de 9 de dezembro de 1993, que dispõe sobre PROJETOS DE LEI:
a contratação por tempo determinado para atender à
necessidade temporária de excepcional interesse N° 2.371/00 (PAUDERNEY AVELlNO) - Dispõe
publico, e dá outras providências". sobre a saída de produtos industrializados na Zona
DECURSO: 4" SESSÃO Franca de Manaus e dá outras providências.
ÚLTIMA SESSÃO: 11-04-02 DECURSO: 4" SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 11-04-02
N° 3.144100 (JOSÉ CARLOS COUTINHO) - Dispõe
sobre a não incidência de multas e juros de mora
sobre atrasos no pagamento de débitos, nos casos
que especifica. (E seu apensado: PL. 3.897/00. do
Dep. José Cartas Coutinho).
DECURSO: 4" SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-04-02

N° 4.468/01 (NELSON MARQUEZELLI) - Institui o
Dia Nacional da Voz.
DECURSO: 4" SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-04-02

N° 4.466/01 (MURILO DOMINGOSI - Institui o Dia
Nacional do Rio.
DECURSO: 4" SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-04-02

N° 4.471/01 (COSTA FERREIRA) - Institui o Dia
Nacional da Fé Cristã.
DECURSO: 4" SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-04-02

N° 4.963/01 (ZEZÉ PERRELLAI - Possibilita aos
Municípios aderirem ao Programa de Recuperação
Físcal - REFIS, e ao parcelamento a ele altemativo,
nos termos do disposto pelas Leis nº 9.964, de 10 de
abril de 2000, e n2 10.189, de 14 de fevereiro de
2001.

DECURSO: 4" SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-04-02

N° 5.052101 (L1NCOLN PORTELAI- Institui o Dia de
Ação Evangélica.
DECURSO: 4" SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-04-02

N° 793199 (SÉRGIO CARVALHOI - Obriga o
produtor, o fabricante e o importador de produto
alimentício a informarem, no rótulo. sua composição
quimica e o numero de catorias. (E seus apensados:
PLs nOs 1.405/99, da Dep. Nair Xavier Lobo;
3027/00, do Dep. Luiz Bittencourt; 3.459/00, do Dep.
Luiz Bittencourt; 3.909/00, do Dep. Wilson Santos).
DECURSO: 4" SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-04-02

N° 5.014/01 (JOÃO CALDAS) - Dispõe sobre o
ensino de noções básicas de matemática financeira e
economia no ensino tundamental.
DECURSO: 4' SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-04-02

2. CONTRA PARECER . TERMINATIVO DE
COMISSÃO - ART 54
(SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO EM
APRECIAÇÃO PRELIMINAR,
NOS TERMOS DO ART. 144)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
ART. 58, § 1"
INTERPOSiÇÃO DE RECURSO: ART 58, § 3·
combinado com ART, 132, § 2"

N° 4.231/01 (CLEMENTINO COELHO) - Dispôe
sobre os incentivos fiscais relativos à SUDENE
(Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste).
à SUDAM (Superintendência de Desenvolvimento da
Amazônia) e ao GERES (Grupo Executivo para
Recuperação Econômica do Espírito Santo), de que
tratam as allneas "a" , "b" e "g" do parágrafo único do
art. 1º do Decreto-Lei n2 1.376, de 12 de dezembro
de 1974.
DECURSO: 4" SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-04-02

3. CONTRA DECLARAÇÃO DE
PREJUDICIALIDADE - ART. 164, § 10

(SUJEITOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO,
APÓS OUVIDA A CCJR, NOS TERMOS DO ART.
164,§2"E§3·)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
ART. 164, § 2"

PROJETOS DE LEI:

N° 1.132199 (VIC PIRES FRANCO) - Regulamenta a
profissão de Cabeleireiro e dá outras prOVidências. (E
seus apensados: PLs. nOs 2.762/00, do Dep.
Salvador Zimbaldi; 3.248/00, do Dep. Evilásio Farias
e 4.950/01, do Dep. Vicente Caropreso).
DECURSO: 4· SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-04-02

N° 4.238/01 (ALCEU COLLARES) - Dispõe sobre o
pagamento, sob a forma de ações de empresas com
participação acionária da União, da correção do saldo
das contas vinculadas do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço - FGTS, existentes em janeiro de
1989 e abril de 1990. (E seus apensados: PLs. nOs
4.411/01, do Dep. Moreira Ferreira; 4.351/01, do Dep.
Inácio Arruda e outros; 4.362/01, do Dep. Nelson
Marchezan; 4.487/01, do Dep. Marcos Cintra e
4.623/01, do Dep. Itamar Serpa e outros).
DECURSO: 4' SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-04-02

4. SUJEITO A DEVOLUÇAO AO AUTOR, nos
termos do artigo 137, § 12 do RI
Prazo para apresentação de recurso artigo 137, § 2.
(05 sessões). A seguinte proposição:

PROJETOS DE LEI:

6.046/02 (ALBERTO FRAGAI ~ Estabelece normas
gerais de aproveitamento do efetivo inativo por
deficiência física das policias militares e corpos de
bombeiros militares, e dá outras providências.
DECURSO: 4" SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-04-02



6.183/02 (JOSUE BENGTSON) - Introduz parágrafo
segundo no artigo 37, da Lei nQ 3243, de 18 de
outubro de 1991.
DECURSO: 4ª SESSÁO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-04-02
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6.1~0/02 (MARCELO BARBIERII- Institui a Semana N° 763/99 (ZEZÉ PERRELLA) - Altera dispositivos
de Optica de São Carl_os. da Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, que institui
DECURSO: 4' SESSAO normas gerais sobre desporto e dá outras
ÚLTIMA SESSÃO: 11-04-02 providências. (E seus apensados: PLs 1.488/99, do

Dep. Wilson Santos; 1.754/99, do Dep. Telmo Kirst;
1.755/99, do Dep. Telmo Kirtst; 1.836/99, do Dep.
Mendes Ribeiro Filho; 1.852/99, do Dep. Antônio
Carlos Pannunzio e 2.779/00, do Dep. Gilberto
Kassab).

2002

8.274/02 (JOSÉ CARLOS COUTINHO) - Suprime
dispositivos do Código de Propriedade Industrial.
DECURSO: 41 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-04-02

INDICAÇÃO:

N° 3.226102 (MARIO NEGROMONTE) - Sugere ao
Poder Executivo a criação do Sistema Nacional de
Cadastros e de Informações sobre Segurança
Pública e Administração Penitenciária - SINACISEP.
DECURSO: 3' SESSÃO
ÚLT1MA SESSÃO: 12-04-02

ARQUIVEM-SE, nos termos do artigo 133 do RI, as
seguintes proposições:

PROJETOS DE LEI:

N° 510195 (JOSÉ FORTUNATII - Determina, como
jornada normal de trabalho, a carga horária de 6
(seis) horas diárias para a categoria profissional dos
securitários. (E seu apensado: PL nQ 4.966/01, do
Dep. José Carlos Coutinho).

N° 1.502/96 (EDSON EZEQUIEL) - Dá nova redação
ao parágrafo único do artigo primeiro da Lei nº 7.102,
de 20 de junho de 1983, que "dispõe sobre
segurança para estabelecimentos financeiros,
estabelece normas para constituição e
funcionamento das empresas particulares que
exploram serviços de vigilância e de transporte de
valores, e dá outras providências.

N° 3.018197 (SILAS BRASILEIRO) - Proíbe a venda
de bebida alcoólica num raio de até 200 (duzentos)
metros de estabelecimentos escolares.

N° 3.438197 (OSÓRIO ADRIANO) - Cria a Comissão
Interna de Empresa. instância de neqociacão prévia
das questões trabalhistas. (E seu apensado: PL nº
4.813/98, do Dep. Nilson Gibson).

N° 4.140/98 (LUIZ MAINARDI) - Estabelece pena
pelo descumprimento da Lei nO 9.051, de 1995.

N° 4.296198 (MARIA ELVIRA) - Dispõe sobre o
exercício da profissão de Decorador e dá outras
providências.

N° 691199 '(FREIRE JÚNIOR) - Obriga às empresas
a instalação e o efetivo funcionamento de serviços
odontológicos aos seus empregados nas condições
que especifica.

N° 1.143199 (PAULO PAIM) - Dispõe sobre a
regulamentação da atiVidade de motorista e cobrador
de transportes coletivos urbanos e dá outras
providências.

N° 1.155/99 (ROMEU QUEIROZ) - Dispõe sobre a
regulamentação da profissão de garçom, fixa a
jornada máxima de trabalho e o piso salarial da
categoria.

N° 1.561/99 (POMPEO DE MATTOSI- Altera o art.
844 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, e
dá outras providências. (E seu apensado: PL. nº
1.690/99, do Dep. Expedito Júnior).

N° 1.821199 (NELSON MARCHEZAN) - Dispõe
sobre o cancelamento de débitos previdenciários dos
Aeroclubes.

N° 2.080199 (PAULO PAIM) - Disciplina as relações
jurídicas decorrentes da perda de eficáCia do
disposto no artigo 2Q das Medidas Provisórias
1.523/96, 1.523-1/96 e 1.523-2/96, no tocante à
alteração do artigo 148 da Lei nO 8.213, de 24 de
julho de 1991.

N° 2.135199 (RONALDO CESAR COELHOI 
Modifica dispositivos da Lei n° 9.131, de 24 de
novembro de 1995. (E seu apensado: PL nº
2.744/00. do Dep. Átila Lira).

N° 2.161/99 (RODRIGO MAIA) - Dispõe sobre tarifas
de serviços públicos e dá outras providências.

N° 2.245199 (VANESSA GRAZZIOTIN)- Acrescenta
parágrafos ao art. 23 da Lei nO 5.991, de 17 de
dezembro de 1973, dispondo sobre critérios de
licenciamento de farmácias e drogarias.

N° 2.326/00 (NILTON BAIANO) - Altera a Lei nl?
9.715, de 25 de novembro de 1998, para estabelecer
a obrigatoriedade de recolhimento, por parte dos
empregadores rurais e urbanos, pessoas físicas, das
constribuições para o Programa de Integração Social
e de Formação do Patrimônio do Servidor Público 
PIS/PASEP

N° 2.399100 (LUCIANO PIZZATTO) - Acrescenta
artigo à Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997.

N° 2.400/00 (LUCIANO PIZZATTO) - Acrescenta
artigo à Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996.
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N° 4.674/01 !JÚLIO REDECKER) - Institui o Dia
Nacional do Curtidor, nas condições que especifica.

N° 4.586/01 !JAIME MARTINS) - Institui o Dia
Nacional das Associações de Moradores de Bairros e
Conselhos Comunitános Rurais.

N° 4.643/01 (MARCOS CINTRA) - Institui o Dia
Nacional do Escrivão de Polícia, a ser comemorado
anualmente no dia 5 de novembro.

N° 2.802/00 (NELO RODOLFO) - Toma obrigatória a
realização de exames para detecção precoce .do
câncer de próstata nas unidades que mantem
convênio com o Sistema Unico de Saúde - SUS.

N° 2.667/00 (SENADO FEDERAL) - Acrescenta N° 4.565/01 (LUIZ BITTENCOURT) Dispõe sobre a
dispositivo à Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, autorização à doação ou venda a preços reduzidos
que dispõe sobre as condições para a promoção, de leite em pó para as mães portadoras de HIV.
proteção e recuperação da saúde, a ordanização e o
funcionamento dos serviços correspondentes ~ dá
outras providências, a fim de obrigar o Sistema Unico
de Saúde (SUS) a utilizar, exclusivamente, os
medicamentos constantes da Relação Nacional de
Medicamentos EssenciaiS (Rename).

N° 2.807/00 (BISPO WANDERVALI- Dispõe sobre a
concessão de cesta básica mensal aos aposentados
e pensionistas que percebam até dois salários
mínímos mensais.

N° 2.846/00 (JOSÉ CARLOS ELIAS) - Altera o a~
38 do Código de Processo Civil, relativo à procuraçao
judicial.

N° 3.261/00 (BISPO WANDERVAL) - Dispõe sobre a
exigência para a concessão de empréstimos por
bancos oficiais, e dá outras providências.

N° 3.630/00 (IÉDIO ROSA) - Altera o art. 22 da Lei n2

4.749, de 12 de agosto de 1965, a fim de autorizar o
pagamento, no mês anterior ao do aniversário do
trabalhador, de 40 a 50% da gratificação de natal.

N° 3.701/00 (EDISON ANDRINO) - Toma obrigatório
estágio semestral de estudantes universitários, como
atividade curricular do último semestre do curso, em
comunidades carentes de sua cidade.

N° 3.719/00 (ALCEU COLLARES) - Estabelece
regras para os concursos públicos.

N° 3.845/00 (POMPEO DE MATTOS) - Dispõe sobre
a realização de laqueadura de trompas nas unidades
públicas do Sistema Unico de Saúde ou conveniadas,
e dá outras prOVidências. (E seu apensado: PL n2

5.033/01, do Dep. Enio Bacci).

N° 3.991/00 (SENADO FEDERAL) - Dispõe sobre a
assistência pré-natal às gestantes e a realização
obrigatória de exames complementares, e dá outras
providências.

N° 4.043/01 (JOSÉ ALEKSANDRO) - Modifica a Lei
nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, dispondo sobre a
veiculação de programa obrigatório de educação
ambiental nas emissoras de televisão.

N° 4.288/01 IROBERTO JEFFERSON) - Devolve à
Universidade Federal do Rio de Janeiro sua
denominação primitiva de Universidade do Brasil.

N° 4.299/01 IENIO BACCI) - Dispõe sobre a inclusão
obrigatÓria da disciplina "Direitos do Consumidor" no
currículo escolar, a partir da 6" série.

N° 4.823101 (NELSON MARQUEZELLI) - Institui o
Dia do Acupunturista.

N° 5.049/01 (MIRO TEIXEIRA) - Altera a redação do
inciso IV do § 22 do artigo 1º da Lei n° 8.730, de 10
de novembro de 1993, que "Estabelece a
obrigatoriedade de declaração de bens e rendas para
o exercfcio de cargos, empregos de funções nos
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, e dá
outras providências.

ARQUIVEM-SE, nos termos do artigo 58, § 4· do RI,
as seguintes proposições

PROJETOS DE lEI:

N° 2.417/89 IRITA CAMATA) - Dispõe sobre a
concessão de benefício fiscal às pessoas jurídicas,
nas condições que menciona.

N° 2.262196 ISENADO FEDERAL) - Cria área de
livre comércio no Município de Ponta Porã, Estado de
Mato Grosso do Sul.

N° 4.586/98 INELSON MARQUEZELLI) - Toma
obrigatória a adição de álcool etílico anidro
carburante à gasolina e dá outras providências. IE
seus apensados: PLs nOs 650/99, do Dep. Eduardo
Jorge; 771/99, do Dep. Fetter Júnior; 776/99, do Dep.
Cunha Bueno; 836/99, do Dep. Flávio Derzi;
1.001/99, do Dep. João Caldas e 1.102/99. do Dep.
Antônio Palocci).

N° 21/99 (PAULO ROCHA) - Concede passe livre
aos pacientes do SUS maiores de sessenta e cinco
anos com renda inferior a dois salários mlnimos no
sistema de transporte coletivo aéreo comercial, para
tratamento de saúde.

N° 1.410/99 IMARCOS CINTRA) - Dispõe sobre a
aplicação de provas e a atribuição de freqüência a
alunos impossibilitados de comparecer à escola, por
motivos de liberdade de consciência e de crença
religiosa. (E seus apensados: PLs nOs 1.773/99, do
Dep. Enio Bacci e 2.178/99, do Dep. Arnaldo Faria de
Sá).

N° 1.869/99 (JÚLIO REDECKER) - Autoriza o Poder
Executivo a doar o imóvel que menciona.

N° 4.408/01 ICHICO DA PRINCESA) - Dispõe sobre
a obrigatoriedade de manutenção de câmaras
filmadoras no interior de entidades particulares de
atendimento ao idoso.

N° 1.894/99 (LUIZ BmENCOURT) - Obriga os
postos revendedores de combustíveis aulomotivos a
exibirem cartazes de advertência sobre o pengo do
uso de telefones celulares nesses estabelecimentos.

N° 4.519/01 (FRANCISCO GARCIA) - Dispõe sobre
a aplicação de recursos dos Fundos Constitucionais
do Norte. Nordeste e Centro-Oeste.
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N° 2.024/99 (AIRTON DIPP) - Suprime o inciso IV,
do § 7", do art. 178 do Código Civil Brasileiro,
fazendo sua inclusão como inciso X, do § 10, do
mesmo artigo.

N° 1.240/99 (JANDIRA FEGHALI) - Dispõe sobre a
regulamentação da profissão de Trabalhador
Subaquático.

N° 1.167/99 (IÉDlO ROSA) - Modifica o Código Civil
- Lei nº 3.071, de 1° de janeiro de 1916 - a fim de
estabelecer a maioridade civil aos dezoito anos de
idade.

N° 1.117199 (PAULO PAIM) - Dispõe sobre o
ressarcimento das despesas decorrentes de
atendimento médico-hospitalar, nas unidades da
Rede Pública da União, de pacientes alcançados
pela cobertura de contrato individual ou coletivo com
empresas privadas prestadoras de serviços de
assistência médica, administradoras de planos de
saúde, seguradoras e congêneres e dá outras
providências.

N° 2.047199 (WILSON SANTOS) - Dispõe sobre o
exercício da Profissão de Historiador e dá outras
providências. (E seus apensados: PLs. n2s
2.260/99, da Dep. Laura Carneiro; 3.492/00, do Dep.
Ricardo Berzoini).

N° 2.296/00 (EBER SILVA) - Dispõe sobre o
exercício da profissão de Turismólogo e autoriza a
criação do Conselho Federal e dos Conselhos
Regionais de Turismo.

N° 2.583/00 (PEDRO PEDROSSIAN) - Altera as
exigências para a redação da receita médica e de
outros profissionais habilitados legalmente. CE seu
apensado: PL. nU 3.589/00, do Dep. Pastor Valdeci
Paiva).

N° 2.612/00 (FREIRE JÚNIOR) - Dá nova redação
aos arts. 407 e 409 da Lei n2 3.071, de 12 de janeiro
de 1916 - Código Civil.

ARQUIVEM..sE. nos termos do artigo 164, § 42 do RI,
as seguintes proposições:

N° 636/99 (GEDDEL VIEIRA LIMA E OUTROS) 
Modifica a redação da allnea "d", do Inciso I, do artigo
102 e da alínea "b", do inciso I, do artigo 105, ambos
da Constituição Federal.

PROPOSTAS DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO:

N° 40/99 (LUCIANO CASTRO E OUTROS) 
acrescenta novo parágrafo ao art. 231 da
Constituição Federal, renumerando os demais.

N° 2.044199 (ANTÔNIO JORGE) - Considera crime a N° 1.070/99 (ALMEIDA DE JESUS) - Dispõe sobre a
ocultação do rosto com máscaras ou outros meios. oferta de condições de acesso e uso adequado aos
pelos participantes de passeatas e demais portadores de deficiência ffsica e idosos, quando da
manifestações públicas. construção de edifícios com capacidade para abrigar

mais de cem pessoas. (E seu apensado: Pl. n2

1.187/99. do Dep. Paulo Marinho).

N° 3.429/00 (SENADO FEDERAL) - Altera a Lei nO
5.917, de 10 de setembro de 1973, para incluir trecho
da rodovia RO-133 na relação Descritiva das
Rodovias do Sistema Rodoviário Nacional.

N° 2.836/00 (ALEX CANZIANI) - Acresce inciso ao
art. 105 da Lei nO 9.503, de 23 de setembro de 1997.
incluindo o capacete como equipamento obrigatório
para motocicletas, motonetas e ciclomotores.

N° 3.290/00 (DE VELASCO) - Tornam obrigatórios
os mecanismos que discrimina, destinados à
transparência na administração pública.

PROJETOS DE LEI:

N° 2.812197 (JOÃO PtZZOLATTI) - Dispõe sobre a
sucessão testamentária. (E seu apensado: PL n9

1.954/99, do Dep. Si/as Cãmara).

N° 1.699189 (RITA CAMATA) - Assegura a
inviolabilidade do exercício da advocacia, nos lermos
do artigo 133 da Constituição.

N° 2.434196 (JOÃO PIZZOLATTI) - Altera a redação
do artigo 230 do Código Civil, referente ao regime
dos bens entre os cônjuges.

N° 4.453101 (JOSÉ CARLOS COUTINHO) - Modifica
a Lei nO 8.692, de 28 de julho de 1993, e dá outras
providências.

N° 3.660/97 (NELSON MARCHEZAN) - Dispõe
sobre a regulamentação das profissões de Enólogo e
Enotécnico.

N° 243/99 (JOSÉ MACHADO) - Altera o artigo 482
do Decreto-Lei n9 5.452, de primeiro de maio de 1943
- Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.

N° 292199 (MARCOS DE JESUS) - Institui o Dia Qa
Bíblia.

N° 497199 (ENIO BACCI) - Altera a CLT, definindo
alcoolismo como doença em eventual demissão do
empregado e dá outras providências.

N° 2.796/00 (ANTONIO CARLOS KONDER REIS)
Dispõe sobre o exercício da profissão de bacharel em
relações internacionais e autoriza a criação dos
respectivos Conselho Federal e Conselhos Regionais
dos profissionais em Relações Internacionais.

N° 2.877/00 (SENADO FEDERAL) - Dispõe sobre a
gratuidade da realização de exames de Código
GenétiCO (DNA) para instruir processos de
reconhecimento de paternidade. (E seus
apensados: PLs. n9s 1.713/99, do Dep. Wilson
Santos: 2.849/00, do Dep. José Carlos Coutinho;
4.053/01, do Dep. José Carlos Coutinho; 5.157/01, do
Dep. Nilson Mourão).
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N° 2.996/00 (ALCESTE ALMEIDA) - Suprime os PROJETO DE RESOLUÇÃO:
incisos 111 e IV do artigo 219 do Código Civil Brasileiro
- Lei nº 3.071, de 01 de janeiro de 1916. (E seu N° 209/01 (ZULAIÉ COBRA) - Dá a denominação de
apensado: PL nº 4.553/01. do Dep. José Carlos "Saguão Governador MÁRIO COVAS". ao saguão do
Coutinho). Anexo 11 da Câmara dos Deputados. revogando a

Resolução nO 15, de 2000.
ND 3.707/00 (PAULO PAIM) - Dispõe sobre o valor
do salario mínimo e sobre o valor dos benefícios de
prestação continuada do regime geral da previdência
social e dá outras providências.

N° 4.195/01 (MAURO BENEVIDES) - Altera a Lei nº
10.204, de 22 de fevereiro de 2001, e dá outras
providências.

N° 4.211/01 (SENADO FEDERAL) - Altera os artigos
338, 340, 342 e 344 da Lei nº 3.071, de 12 de Janeiro
de 1916 (Código Civil) referentes a investigações de
paternidade.

ND 4.247/01 (FREIRE JÚNIOR) - Dispõe sobre a
criação dos Conselhos Federal e Regionais de
Atuária e dá outras providências.

N° 4.736/01 (JOSÉ CARLOS COUTINHOI 
Acrescenta dispositivos ao Decreto-lei nº 5.452, de 1º
de maio de 1943, e à Lei nº 8.213, de 24 de julho de
1991, para dispor sobre a licença-maternidade e
salário-matemidade das mães adotantes ou com
guarda judicial de crianças e dá outras providências.

N° 4.807/01 (DE VELASCO) - Introduz parágrafo
único no art. 65 da Lei nO 3.071, de 1° de janeiro de
1916 - Código Civil Brasileiro. Estabelecendo que
não perdem a natureza jurídica de particulares os
bens de propriedade particular empregados em
serviço público ou serviço de interesse público ou
quando utilizado como local de reunião de grupos.

N° 4.830/01 (PAULO MARINHO) - Dispõe sobre
auxílio-transporte para o desempregado beneficiário
do Programa Seguro-Desemprego.

N° 4.854101 (MÁRIO DE OLIVEIRA) - Dispõe sobre
o exercício da profissão de Desenhista.

N° 4.951/01 (ORLANDO FANTAZZINI) - Modifica o
art. 134 da Lei nD3.071, de 1º de janeiro de 1916
Código Civil.

N° 5.029/01 (JOSÉ CARLOS COUTINHOI- Modifica
o inciso 11 do artigo 5º e inciso I do art. 448 da Lei n°
3.071, de 1° de janeiro de 1916 - o Código Civil.

N° 5.156/01 (CHICO SARDELLI) - Dispõe sobre a
profissão de coveiro.

PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO:

ND 630/98 (PADRE ROQUE E OUTROS) - Susta os
efeitos do Decreto n° 2.440, de 23 de dezembro de
1997, do Presidente da República, que regulamenta
o parágrafo 1° do artigo 62 da Lei nO 9.424, de 24 de
dezembro de 1996.

N° 1.448/01 (RUBENS BUENO)- Susta os efeitos do
Decreto nO 3.962, de 10 de outubro de 2001, que
dispõe sobre a liberação de recursos para
paQamento dos servidores públicos federais. no
âmbito da Administração Federal Direta, Autárquica e
Fundacional.

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE:

N° 26/00 (GERVÁSIO SILVAl - Propõe que a
Comissão de Minas e Energia realize ato de
fiscalização e controle sobre as liminares judiciais
concedidas contra a cobrança da COFINS do setor
de distribuição de combustíveis pela Petrobras.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO:

N° 1/99 (PAULO OCTÁVIO E OUTROS) - Altera o
art. 53 da Constituição Federal, que trata da
imunidade parlamentar. (E sua apensada: PEC nº
263/00, do Oep. Valdemar Costa Neto).

ARQUIVEM-SE, nos termos do artigo 163,
combinado com o artigo 164, § 42 do RI, as seguintes
proposições:

PROJETOS DE LEI:

N° 474199 (JOÃO COSER) - Acrescenta novo inciso
ao artigo 105 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de
1997. (FACE A APROVAÇÃO DO PL N° 402199).

N° 2.068/99 (DEUSDETH PANTOJA) - Altera a Lei
nº 4.728, de 1965, e revoga dispositivo do decreto-lei
nO 911, de 1969, a fim de que o devedor fiduciário
não seja depositário do bem alienado. (FACE A
APROVAÇÃO 00 PL N° 1.747/99).

ORADORES SORTEADOS PARA O GRANDE
EXPEDIENTE DO MÊS DE ABRIL DE 2002

12 63 -feira 10:00 Roberto Pessoâ(PFL -·CE)
10:25 Ricardo Ferraço (Bloco PPS - ES)
10:50 Reginaldo Germano (PFL - BA)
11:15 Vicente Caropreso (pSDB - SC)
11 :40 Luci Choinacki (PT - SC)
12:05 Sérgio Carvalho (PSDB - RO)
12:30 Osmar Serraglio (PMDB - PR)
12:55 Orlando Fantazzini (PT - SP)

.~ 13:20Dr, Evilásio (Bloco PSB - SP)
1523 ·felra 15:00Pedro Celso (pT - DF)

15:25 Pedro Eugênio (PT· PE)
15:50 Damião Feliciano (PMDB - PB)
t6:15 Ronaldo Vasconcellos (Bloco PL - MG)
16:40Themfstocles Sampaio (PMDB - PI)
17:05 Silas Câmara (PTB - AM)
17:30Sérgio Novais (Bloco PSB· CE)
17:55 Sérgio Barros (PSDB - AC)

._ ... J8:20S?latiel Carvalho (PMDB· PE)
16 3·-f eira 15:00Angela Guadagnin (PT - SP)

.. __15:25Jovair Arantes (PSDB - GO)
1'f48='felra 15:00Dilceu Sperafico (PPB· PA)
____ J!i:25Almir Sá (F'PB - F3,RJ
19 63·feira 10:00 Nelson Trad (PTB - MS)

10:25José Priante (PMDB- PA)
10:50 Pedro Valadares (Bloco PSB - SE)
11:15Paulo Rocha (PT· PA)
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11 :40 Nelson Marquezelli (PTS - SP)
12:05 Lincoln Portela (Bloco PSL - MG)
12:30Airton Oipp (Bloco por - AS)
12:55 Euler Morais (PMOB - GO)
13:20Hugo Biehl (PPB - SC)

Abnl do: 2002

22 2a·feira 15:00 Neutan Lima (PFL - SP)
15:25 Professor Luizinho (PT - SP)
15:50 Nair Xavier Lobo (PMDB - GO)
16:15 Moacir Micheletto (PMOB - PR)
16:40Adão Pretto (PT - RS)
17:05 Alberto Goldman (P8DB - SP)
17:30 Antônio do Valle (PMDB - MG)
17:55 Fernando Ferro (PT - PE)
18:20 Evandro Milhomen (Bloco PSB - AP)

23 3a·feira 15:00 lédio Rosa (PFL - RJ)
15:25190r Avelino (PMDB - TO)

2448 ·feira 15:00 Luiza Erundina (Bloco PSB - SP)
15:25 Marçal Filho (PMDB - MS)

26 6a·feíra 10:00 Antonio Feijão (PSDB - AP)
10:25Carlito Merss (PT - SC)
10:50 Domiciano Cabral (PSDB - PB)
11:15 Pedro Fernandes (PFL - MA)
11 :40 Rubens Bueno (Bloco PPS - PA)
12:05 Feu Rosa (PSDB - ES)
12:30Vicente Caropreso (PSDB - SC)
12:55 Luiz Piauhylino (PSDS - PE)
13:20 Marcelo Sarbieri (PMDB - SP)

29 28 ·feira 15:00 Luiz Bittencourt (PMDB - GO)
15:25 Pedro Henry (PPB - MT)
15:50José Aleksandro (Bloco PSL - AC)
16:15João Grandão (PT - MS)
16:40 Fioravante (PT - RS)
17:05 Moroni Torgan (PFL - CE)
17:30 Narcio Rodrigues (PSDS - MG)
17:55José Carlos Fonseca Jr. (PFL - ES)
18:20 Saulo Pedrosa (P80B - SA)

30 3a·feira 15:00 Dr. Hélio (Bloco POT - SP)
15:25 Emerson Kapaz (Bloco PPS - SP)
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I . COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA E POLlTICA RURAL

LOCAL: Plenario 6 do Anexo 11
HORÁRIO: 1Uh

REUNIÃO ORDINÁRIA

A • Requerimentos:

Quarta-l-":ira lO 14963

REQUERIMENTO N° 17/02 Dos Srs. Roberto Pessoa e Inácio Arruda - que "requeremos a realização do
Seminario sobre o Desenvolvimento Sustelltável do Agronegócio CaJu no Nordeste."

REQUERIMENTO N" 19/02 Do Sr Silas Brasileiro - que "requeiro, nos termos do Artigo 255 do
Regimento Interno da Càmara dos Deputados, seja reatizada reuníào de Audiência Pública nesta
Comissão de Agricultura e Politica Rurat - CAPR, para debater sobre os procedimentos adotados pelas
Inslituições Financeiras quanto il exigência, liberaç;io e substituição do garantias; a transferência,
assunção e liquidação antecipada de dividas, cobrança de taxas a tituto de renegociação das operações
e inscrição dos devedores nos cadastros restritivos de crédito, todas relativas aos débitos rurais
transferidos à Secretaria do Tesouro Nacional - STN em conformidade com a Medida ProviSÓria rf
2.196, de 2001 e operações amparadas pela Medida PrOVisória n° 09, de 2U01,"

B - Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 4.940/01 - do Sr. Senado Federal - (PLS 132/1997) - que "autoriza a criação de
Distrito Agropecuário no MUnlcipio de São Luiz do Anauá, no Estado de Roraima, e dá outras
providênCias'"
RELATOR: Deputado ALMIR SÁ
PARECER: pela aprovação.
Vista ao Deputado João Grandão, em 03/04/2002

PROJETO DE LEI N' 5.071/01 - do Senado federat - (f-'LS 133/1997) - que "autoriza a criação de
Distrito Agropecuário no Municipio do Cantá, no Estado de Roraima, e dá outras providências."
RELATOR: DeputadO ALMIR SÁ
PARECER: pela aprovação.
Vista ao Deputado João Grandão, em 03/U4/2002

c . Proposições Sujeitas à Aprecia ção Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 \I:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N' 4.822/01 - do Se. Mondes RibeirO Filho - que "determina que nos programas de
reforma agrária 2U% das vagas dos assentamentos. no m inimo, sejam destinados aos filhos de
pequenos produtores residentes nos monicípios em que se tocalizam."
RELATOR: Deputado SALOMÃO CRUZ
PARECER: pela aprovação.
Vista ao Deputado João Grandão, em 20103/2002

PROJETO DE LEI N° 3.003/00 - do Se. Paulo Lima - que "estabelece reserva de parcelas nos
assentamentos de reforma agrária em favor de pessoas de cor negra."
RELATOR: Deputado POMPEO DE MATTOS
PARECER: pela aprovação.
Vista conjunta aos Deputados Nilson Mourao e Sllas Brasiteiro, em U3/04/2002

PROJI::'TO DE LEI NU 3.642/00 - do Sr. Paulo Paim - que "obriga as Centrais de AbasteCimento a doar
alimentos com pequenos defeitos a entidades assistenciais e famílias C8rentes."
RELI\TOR: Deputado ADÃO PRFTTO
PARECER: pela aprovação, com emenda.
Vista ao Deputado Xico Grazlano, em 03/U4/2002
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PROJETO DE LEI N° 2.243/99 . da Sra. Miriam Reid • que "altera dispositivos da Lei nO 9.478, de 06 de
agosto de 1997, espacialmente no que refere a dlstrlbução das parcelas dos valores devidos a título de
royalties Gxcedentas o ospaciais, destmando·os aos Municipios para Incentivar programas no selor
pesqueiro."
RELATOR: Deputado GIOVANNI QUEIROZ
PARECER: pela aprovação deste, na forma do Substitutivo da Comissão de Minas e Energia, com duas
subemendas.

PROJETO DE LEI N' 4808101 . do Sr. Ney Lapas· qua "alfera a Le, nO 10193, de 14 de fovereiro de
2001, para o fim de disciplinar operações de credito na área declarada em Situação do emergência no
nordeste e dá outras proVidências."
RELATOR: Deputado CLEONANCIO fONSECA
PARECER: pela rejeição.
Vista conjunta aos Deputados Carlos Batata e João Grandão, em 17/10/2001
Os Deputados Silas Brasileiro e Carlos Batata apresentaram votus em separado

PROJETO DE LEI N° 4.895/01 • do Sr. Tellllo Kirst· que "veda a discriminação contra os plantadores de
fumu na concessao de crédilos du Prugrama Naciunal do FortaleCimento da Agricultura Familiar
(PRONAF)."
RELATOR: Deputado NELSON MEURER
PARECER pela aprovação deste, e pela rUJGição da Emenda de COn1ISS~O 1 CAPR.

PROJETO DE LEI N' 4.897/01 - do Sr Rommel Feljó . que "dispõe sobre assentamentos rurais em
programas de reforma agraria no semi-árido."
RELATOR: Deputado SAULO PEDROSA
PARI::CER: pela aprovação doste, e da Frnenda de Comissão 2 CAPR, com substitutivo, e pela rojeiçã o
da Emenda de Comissão 1 C!IPR, e da Emonda ao SubstitutiVO 1 CAPR

PROJETO DE LEI N' 5331/01 . da Sra. Nair Xavier Lobo - que "dispóe sobre a exigibilidade de
aplicações em crédito rural e em financiamentos ás micro e pequenas empresas."
RELATOR: Deputado CLEONÂNCIO FONSECA
PARECER: pela aprovação deste, e da Emenda de Comissão 1 CAPR, com emenda.

COMISSÃO DA AMAZÔNIA E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

LOCAL: Plenarlo 15 do Anexo II
HORÁRIO: 10h

REUNIÃO ORDINÁRIA

A - Requerimentos:

REQUI:.HIMENTO N" n/02 Do Sr Hlcarle <le Frertas - que "SOlicitil que sejam criados grupos de
trabalho para dlSCulll 110 Estado de Maio Gros~o o J-'DL85ü/2001 que tr"ta da criação do Estado do
Araguaia. "

REQUERIMENTO N" 14/02 Do SI. Bab á e outros - que "requer a constltulçáo de Subcomlssao espeCial
para a QUESTÃO INDIGENA junto á Comiss ão da Amazonia e de Desenvolvimento r~eglol1al."

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 4· sessão
Última Sessão: 11104/02

Projetos de lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 5.947/01 - do SI. Mardo Bittar • que "autoriza a criação de Distrito Agropecuério no
Municipio de Capixaba. no Estado do Acre, o dâ outras prOVidencias."
RELATOR: Deputado NILSON MOURAu
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PROJETO DE LEI N" 5,948101 - do Sr Mareio Biltar - que "autoriza a criaçao de Distrito Agropocuano no
Municipio de Acrelándia, no Estado do AcftJ. e dá outras providências."
RELATOR: Deputado SÉRGIO BARROS

PROJETO DE LEI N° 5.949101 - do Sr. Milrcio Bitlar - que "autoriza a criação de mstrito Aqropecuáflo no
MUnicípio de Porto Acre. no Estado do Acre, e dá outras providências."
RELATOR: Deputüdo NILSON MOURAo

PROJETO De Lei N° 5.950101 - do Sr Mareio Bitlar - que "autoriza a criüção de Distrito Agropecuário no
Municipio de Sena Madure!ra, no Estado do Acre e da outras provid ênciüs."
I<ELATOR: Deputado MARCOS AFONSO

PROJETO DE LEI N° 5.951101 - do Sr Márcio Bitlar - que "autoriza a criação de Distrito Agropecuáno no
Municipio de Senador Guiomard, no Estado do Acre, o da outras prOVidências."
RELATOR: Deputado JOSE AL EKSANDRO

PROJETO DE LEI N° 5.952101 do SI. Méj[(;io BilIar - que "autoflza a cnação de Distrito AgropecuiHlo no
MunicípiO de Bujari, no Estado do Acro, o dá outras providências."
RELATOR: Deputado JOS É ALEKSANDRO

PROJETO DE LEI N° 5.953101 - do Sr. MárcIo Bitlar - que "autoriza a criação de Distrito Agropecuário no
MunicípIO de PI ácido de Castro, no testado do Acre, c di! outras providênCias"
RELATOR Deputado NILSON MOURÃO

PROJETO DE LEI N° 5.954101 - do Sr Mareio Bitlar - que "autoriza a cnaçao de Distrito Agropecuário no
Municipio de Rio Branco, no Estado do Acre, e dá outras provid ências."
RELATOR: Deputado SERGIO BARROS

PROJETO DE LEI N° 6.094102 - do Sr AntoniO Feltão - que "dispóe sobre a criação do Distrito
Agropecuário do Amapá nos Munlcipios que menCiona, e da outras prOVidências,"
RELATORA Deputada FÁTIMA PEI AES

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

LOCAL: Plenário 13, Anexo 11
HORÁRIO: 10h

REUNIÃO ORDINÁRIA

A - Requerimentos:

REQUERIMENTO NU 9102 Dos Srs Vanessa Graaiolín e Luilü Erundmü - que "solicitü visila á Região
Amazónica, espeCificamente a Zona rranca de Manaus, com mtegrantes das Comissões de Clôncia e
Tecnologia, Comunicação e InformátiCa, de f,ela çoes Exteriores o de Defesa NaCional, de Finanças e
Tribulaçjo, de Hscalização Financeira o Controle, da Amazonia c Dosunvolvimento Regional, do
Trabalho, de Administração e Selviço Público, de Defesa do Consumidor. Meio Ambienta e Minorias, de
Desenvolvimento Urbana ü [nterior, l! da Economia, Industria e Cumorcio."

B - Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

URGÊNCIA ART. 223 CF

MENSAGEM N° 7ll?199 - do Poder Executivo - que "submete tI apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nU 42, de 13 de abnl de 1999, que renova a permlssáo outorgada a CSR - Central
Sistema de RadioLMus tio ltda" para explorar, sem direito de cx.clutiivídade, servi ço do radiodifusão
sonora em freqüênCia modulad", na <:Idade de Formosa, Estado de GOlas."
RELATOR: Deputado LUIZ MOREIRA
PARECER pela aprovação

URGÊNCIA

PRüJE'IO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 1446/01 - da Comissao de Relaçõos Exteriores e de
Oefesa Nacional - (MSC 296/2001) que "aprova com ressalvas e emendas o texto eJo Acordo entre
Govorno da República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos da América soore
Salvaguardas Tecnológicas Relacionadas à Partlclpaçao dos Estados Unidos da Amêrica nos
Lançamentos a partir do Centro de Lançamonto do Alcântara, celebrado um Bras ilia, em 18 de ab,,1 de
2000"
RELATOR: Deputado JOSE ROCHA
PARECeR: pula aprovação, com substitutiVO.
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URGÊNCIA ART. 223 CF

Abril de 2002

TVR N° 1.380101 - do EXEC . (MSC 1336/2001) . que "submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constan1e do Decreto de 26 ce novembro de 2001, que outorga concessão á FUnd~ção Educativa e
Cultural de Rio Verde, pdra executar serviço de radiodifusão de sons e Imagens, com fins
exclusivamente educatiVos, na ciJado de Tres Corações, Estado de Minas Gerais."
RfClI\ rOR: Deputado JULIO SFMEGI /lNI

PARECER: pela aprovação.

TVR N° 1.381/0': . do EXEC . (MSC 133612001) que "submete á apreclaçao do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 26 de novembro de 2001, que outorga concessão à Fundaçao 14 do
Agosto, para executar serviço de radlodlfus ão de sons e imagens, com fms exclusivamente educallvos,
na Cidade de Parnaiba, Estado do Piaui."
RELATOR: Deputado JOS~ ROCHA
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 1.452/01 . do Poder Executivo· (MSC 135712001) - que "submete á apreclaçáo do Congmsso
NaCional o ato constante da Portarra ri' 6,18, de 24 de outubro de 2001, que permite ao Sistema de
Abaeté de Radiodifusão Uda, explocar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclUSividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüênCia modulada, na Cidade de Abaeté, Estado de Minas Gerais."
RELATOR: Deputado JULIO SEMEGHINI
PARECER: pela aprovação.

TVR ND 1.520101· do EXEC - (MSC 141212001) -que "submete ã apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria rt 650, de 25 de outubro de 2001, que autoriza a Centro Beneficente de
Combate a Tuberculose e Ma!<iria de Esperantina a executar, pelo prazo do três anos, sem díreílo de
exciuslvidade, servI ço de radlod,fus <io comunitária, na Cidade de Esperantina, Estado do Piau i."
RELATOR: Deputado MAR ÇAL filHO
PARECER: pela aprovação.

URGÊNCIA

TVR NO 1.663102 . do Poder t'xecutlvo . (MSC11 012002) - que "submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante da Portar", nO "H, de 26 de novembro de 2001, que autoriza a Rancho Verde
Vida - RVV a executar, pelo wazo de Ires anos. seln direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitárra, na cidade de Salgueiro, Est"do de Pernambuo."
RELATORA: DeputadOl LUIZA ERUNDINA
PARECER: peiOl "provação.

TVR N° 1 677102 . do Poder E:xeculivo . (MSC i 11/2002) . que "submete á apreciação do Congmsso
Nacional o ato constante da Portarra nO '130, de 26 de novembro de 2001, que autoriza a Associa\,ã o
Comunitãria do Cullura, Lazcr e Entretenimento de Serrema a executar, pelo prazo de trés anos, sem
direito de exclusiVidade, serviço de radiodifusão comunitária, na Cidade de Serrana, Estado de Sio
Paulo."
RELATOR: Deputado CESAR BANDEIRA
PARECER: pela aplOvaçao.

PRIORIDADE

PROJETO DE lEI N" 256/91 . da Srd. Jdndira Feghali - que "regulOlmenta o disposto no inCISO 111 do
artigo 221 da Constituição FederOlI, referente à regionalização da programação artistica, cullural e
jornalistica das emissoras de rádio e TV e dá outras providências" (Apensados: Pl. 541612001 e PL
551712001)
RELATOR: Deputado MARCELO BARBIERI
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição do PL·5416/2001, e do PL·551712001, apensados.

c -Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas Comissões:

URGÊNCIA ART. 223 CF

TVR N° 1.016101 - do Pode, Executivo· (MSC 750/2001) . que "submeIE' à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante da Portana nO 171, de ')7 de março de 2001, quo outorga pormissão á Cidades
do Vale Rádio e I'elevisão Uda. para explorar, pelo P"'zo de dez anos, sem direito de exclusividOlde,
servrço de radiodifusão sonora em freqüênCia modulada, na cidade de Piquete, Estado de São Paulo."
RELATOR: Deputado GERSON PERES
PARECER: pala aprovOlção.
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TVR N° 1.047/01 - do Poder Executivo (MSC 859/2001) - que "submete a apreciaçiio do Congwsso
Nacional o ato constante da Portana 509, de 23 de agosto de 2000, que autoriza a Associação Rádio
Comunltana Matuta0 FM, Um Bem a ServI ço de Campestre. a executar, pelo prazo de três anos. sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária, na cidade de São José do Campestre.
Estado do Rio Grande do Norte."
RELATOR: Deputado JOSÉ MENDONÇA BE:ZERRA
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 1092/01 ' do Poder Executivo - (MSC 970/2001) - que "submete a apreciaçao do Congresso
Nacielllill o ilto constante dil Porlaria 101, de 06 de março de 2CJCJ1, que autoriza a Associaçã o
Comunitaria de Colares (Radio Cornunitaria Rosario fM STE:REO), a executar, pelo praLD de três anos,
sem direito de exclusividade, servi ço de radiodifusão comunitaria, na cidade de Colares, Estado do
Pará."
RELATOR: DeputCido GERSON GABf,Il=LLI
PARECER: pela ôprovaç50.

TVR N° 1156/01 . do Poder becutivo - (MSC 997/2001) - que "submete á apreciaçao do Congresso
Nacional o ato constante da Portaria 447, de 07 de agosto de 2U01, que oulorga permissão á SOCiedade
Paraibana de Comunicação Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos. sem direito de exclusividade,
serviço ae radiodifusão sonora em frequêncla modulada, na cidade do Cajazeiras, Estado da Paraíba."
RELATOR: Deputado JOS É MENDüN ÇA BEZERRA
PARECER: pela aprovaçao.

TVR NU 1.163/01 - do Poder Executivo, (MSC 996/2001) - que "submete a apreciação do Congresso
NaCional o ato constante da Portaria 439, de 07 de agosto de 2001, que outorga permissão à Rede
Vitoriosa de Comunicaçoes LIda, para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radloditusão sonora elll Irequéncla modulada, na cidade de Senador Canedo, Estado de
GoiiJs."
RELATOR: Deputado LUIZ MOREIRA
PARECER: peta aprovação.

TVR N° 1.169/01 - do Poder Executivo - (MSC 1022/2UU1) - que "submete a apreciaçiío do Congresso
Nacional o ato constante da Porlaria 316, de 25 de maio de 2001, que autoriza a Fundação Santo
AntÔniO de Grão Mogol a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclUSividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Grão Mogol, Estado de Minas Gerais."
RELATOR: Deputado GERSON PERES
PARECER: pela aprovação

TVR N° 1.178101 do Poder Executivo· (MSC 102212001) , que "subrnete á apreciaçiío do Congresso
Nacional o ato constante da Portaria na 411. de 07 de agosto de 2001. que autoriza a Associaçiio dos
Movimentos Populares de Alto HOrizonte - Goiás AMPAH a executar, pelo prazo de três anos sem
direito de exclUSIVidade, servi ço de radiodifusão comunitária na cidade de Alto Horizonte, Estado ae
Goiãs."
RELATOR: Deputado JOSÉ MENDON ÇA rJEZERRA
PARECER: poliJ iJprov<lção.

TVR N° 1304101 - do Poder Executivo - (MSC 1172/2001) - que "submeto á apreciação do Congresso
Nacional o ato constante do Decreto do 22 de outubro de 2001, que outorga concessão à Fundação Vila
Real, para executar serviço de radiodifusão de sons o imagens, com fins exclusivamente educalivos, na
cidade de NiterÓI, Estado do Rio de Janeiro."
RELATOR: Deputado LUIZ PIAUHYllNO
PARECER: pela aprovaçáo.

TVR N° 1308/01 - do Poder executivo· (MSC 1172/20U1) - que "submete à apreCiação do Congresso
NaCional o ato constante do Llecreto de 22 de outubro de 2001, que outorga concessao ao Governo
doEstado do ACff! por injermedlo da r'undação de Cultura fl Comunicação Elias Mansour - FEM, para
executur servi ço de radiodifusão do sons e imagens, com fins exclusivamente educativos, na cidüde de
Rio Branco, Estado do flcre."
RELATOR: Deputado JORGE BITTAR
PARECER: pela aprovação

TVR N° 1402101 ,do Poder Executivo - (MSC 1353/2UU1) . que "submete à apreciação do Congresso
Naclonül o alo constante do Oecreto de 5 de dezembro de 2001, que outorga concessoes iJ Editora Boa
Vista lida., para explorar ser'!i ço de radiodlfusâo na cidade de 80a Vista, Estado de Roraima."
RELA'IOR. Depu tOldo JULIO SEMEGHINI
PARECER: peta ilprovaçiío.

TVR N° 1.403/01 - do Poder I::xecutlvo - (rvlSC 1353/2001) - que "submete a apreCiação do Congresso
Nacional o ato constante do lJecreto de 5 de dezembro de 2001, que autorga concess ôes à Editora Boa
Vista LIda., para explorar serviço de radiodifusão na Cidade de i:lonfim, I::stado de koralma."
RELATOR: Deput<ldo JULIO SEMEGHINI
PARECER: pela ill.lrOv<lção.
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URGÊNCIA

Ahril de 2002

TVR N° 1471/01 - do Poder Executivo - (MSC 137412001) - que "submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante do Decreto de (j de dezembro de 2001, que outorga concessão à Fundaça o
Cultural e Educativa Senador Canedo, para executar servi ço de radiodifus ão de sons e imagens, com
fins exclusivamente educativos, lia cidade de GOiânia, Estado de Goiás"
RELATOR: Deputado LUIZ PIAUHYLlNO
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 1472/01 - do Poder Executivo - (MSC 1374/2001) - que "submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante do Decreto de 6 de dezembro de 2001, que outorga concessão à Fundé1Ç8 o
Educativa e Cultural São Judas Tadeu, pala executai serviço de radiodifusão de sons e imagens, com
fins exclusivamente educativos, lia cidade <.Ie 11;;(lna, Estado de Minas Gerais."
RELATOR: Deputado ROBERTO ROCHA
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 1473/01 - do Poder Executivo - (MSC 1374/2001) - que "submete à apreciação do Congresso
NaCional o ato constante do Decreto de 6 de dezembro de 2001, que outorga concessão à Fundação
Canal Vinte e Um, para executar servi<,;o de radiodifusão de sons e imagens, com fins exclUSivamente
educativos, na cidade de Cascavel, Fstaoo do Paraná"
RELATOR: Deputado ROBERTO ROCHA
PARECER: pela aprovação.

TVR NO 1.620/02 - do Po<.ler Executivo e PodeI Executivo - (MSC 93/2002) - que "submete à apreciaça o
do Congresso NaGIOnal o ato constante da Portaria 663 , de 14 de nuvembro de 2001, que autoriza a
Associação Pe. Lino Beal a executar, pelo IJrazo de três anos, sem direito de exclUSividade, serviços de
radiodifusão comunitãna, na cidade de ParJnacity, Estadu do Paraná."
RELATOR Deputado DR HÉLIO
PARECER: pela aprovação

o ~ Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 11:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N" 5.302/01 - do Senado Federal - (PLS 105/2001) - que "altera o parágrafo único do
art. 6" da Lei nO 9612, de 19 de fevereiro de 1998, que IlIstitui o Serviço de Radiodifusão Comunitária,
para aumentar o praLU <.Ie oulorga."
RELATOR: Deputado LUIZ MOREIRA
PARECER: pela aprovaçiJo.
Vista conjunta aos Deputados Jorge Bittélr, Marçal Filho e Silas Câmara em 03/04/2002

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N' 2.893/97 - do Sr Remi Tnnta - que "dispõe sobre o emprego do idioma oficial
brasileiro nas sltuaçóes que define e d à eutras providencias."
RELATOR: Deputado MARÇAL HLHO
PARECER: pela aprovação, com duas emendas.
Vista ao Deputado Jorgo Bittar, em 03/04/2002

PROJETO DE LEI N" 4.710/01 - do Sr Pedro Hunry - que "dispõe sobre a obrigatoriedade das
prestadoras de serviço telef6nico fixo comutado manterem posto de atendimento nas localidades por
elas atendidas." (Apensado. PL 5282/2001)
RELATOR: Deputado AROLDE DE OLIVEIRA
PARECER: pela rejeição <.leste, e do PL-5282/2001, apellsado.
Vista conjunta aos Deputados JOdO Caldas e W"ller Pinheiro, em 03/04/2002

PROJETO DE t!::1 N' 5808101 - do SI. Ces<lr !:Jandelra - que "institUI o Fundo de Desenvolvimento
Social, Científico e Tecnológico do Estado do Marallhão."
RELATOR: Deputado FRANCISTÓNIO PINTO
PARECER: pela aprovaçao. com cmonda.
Vista conjunta aos Deputados Or. 1"I:',lio, IrlS Simões, Jorge Bittar, José Rocha, Julio Semeghini e LuiL
Moreira, em 20/03/2002

LOCAL: Plenãrio 13, Anexo 11
IIORARIO: 13h30min
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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA

A - Audiência Pública:

()uarta-felra 10 14<)6<)

TEMA: "Debate sobre a propaganda eleitoral gratuita pela Televisão por Assinatura e Televisão a Cabo"

Convidados:

Ministro NELSON A?EVEDO JOBIM
Presidente do Tribunal Superior Eleitoral - TSE

Sr ANTONIO CARLOS VALENTE DA SILVA
Presidente Interino da Agência Nacional de Telecomullica<;õe5 - ANATEL

Sr. MARCOS TORRES
Presidente da NET SAT SERViÇOS LTOA (SKY)

Sr. PHILlPPE OLlVIER BOUTAUD
Presidente da DIRECTV GALAXY BRASIL S/A

Sr. LUIZ ANTONIO VIANA
Presidente da GLOBO CABO S/A

Sr. JOSÉ: AUGUSTO MOREIRA
Presidente da TVA Sistemas São Paulo

Sr. RENATO FERREIRA
Presidente da CANBRAS TV a Cabo LIda

Sr. ABEL PUIG
Presidente da Associação Brasileira de Programadores de TV por Assinatura - ABPTA

Sr. SÉRGIO AMADO
Presidente da Associação Brasileira de Agências de Publicidade

Sr. JOSÉ FRANCISCO DE ARAÚJO LIMA
Vice-Presidente da Associação Bra5iieira de TelewTnUllicações por A55illatura - ABTA

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso:4 a sessão
Última Sessão: 11/04102

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI N' 200/91 - JUTAHY MAGALHAES - (PLS 62/1990) - que "fixa critérios para a
divulgação de resultado de pesquisa de opinião pública e dá outras providências" (I\pensado: PL
4031/7001 )
RELATOR: Deputado DR. HÉLIO
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PROJETO DE LEI N° 5.682101 - do ~r. Salva<.lor Zimhaldi - quo "prorroga o prazo previsto no par.!Jgrafo
único do artigo primeiro da Lei n' 9.0/4, <.Ie 07 do Julho do 1995, acrescentado pelo arligo terceiro da Lei
nO 9648, de 27 de maio de 1998."
RELATDR Deputado JORGE BITTAR

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

LOCAL: Anexo li, Plenáno 01
HORÁRIO: 10h

REUNIÃO ORDINÁRIA

A • Redação Final:

PROJETO DE LEI N° 3.881/00 - <.Jo SI Wilson Santos - que "acroscenta inciso ao art. 3D <.Ja Lei nO 8.906,
de 4 de Julho de 1994, quo dispõe soilro o E'statuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil 
OAB."
RELAIDR: Deputado OSMAR SERRAGLlO

B - Proposições Sujeitas à Aprecia ção do Plenário:

PRIORIDADE

PROJETO m: LEI N" 37/99 - do Sr Paulo Rocha - (pL 6390/2002) - que "altera o ar! 126 da Loi If
7.210, do 11 de julho de 1984 - Lei de Execuçao Penal, permitindo a remição pelo estudo." (Apensados:
PL 1036/1999, PL HI82!1999, PL 2502/2000, PL 3159/2000, PL 4291/2001, PL 410212001, PL
4704/2001 e PL 500212001)
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL
PARECER: a proferir

PROJETO DE LEI N" 3.326/00 - Cf" - MEDICAMENTOS - que "altera dispositivos da Lei nO 6360, de L3
de setemhro de 1976"
RELATOR: Deputado INALDO U"I IÃO
PARECER: pela constitucionalidade. juriulcidade e técnica legislativa deste, com substitutivo, e do
Substitutivo da Comiss ao de Seguridade Social e Familia, com subemenda.

PROJETO DE LEI N° 3.412100 - do Sr. João Paulo - quo "revoga O § 3°, do art. 73 da Lei n° 9.504, de 30
de setembro de 1997, que est<Jbelece normas para as elelçoes."
RELATOR: Deputado RENATO VIANNA
PARECER: Parecer (]o relator, Dep. R,,"alo V'dm"" pela constituciDnalidade, jurrdlcldade, técnica
legislativa e, 110 mérito, pel<J rejeição

PROJETO DE LEI N° 3.735/00 - do Sr Dr. Hélio· que "altera o art. 236 do Código Eleitoral, permitindo a
pnsao de autor de cllme hediondo nos 5 (cinco) <.Jias que nntecedern e """ 48 (quarenta e oito) horas
postenores às eleiçoes"
RELArOR: Deputado JOSÉ ROAERTO AI\TOCI 110
PARECER: pola constitucionalidade, lundlcldade, má técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 4.1 01/01 - do Sr. Neuton Lima - que "acrescenta à Lei nO 9.504, de 30 de setembro
de Hl97, o § 5', dO art. 2°, eo § 3", 80 arl. 3° para determinar que, no caso de falecimento, ou renúncia,
antes da dlplDmaçao ou da posse, de candidatos eleitos para os cargos de Presidente da República,
Governador ou Prefeito, assumirá o cargo o respectivo vice com eles registrados,"
RELATOR DOIJUtado H::'RNANDO CORUJA
PARECER: peia constitucionalidade, jurrdicl(jude e boa túcnic" legislativa, e, no mérito. pela aprovação.

DISPOSiÇÕES ESPECIAIS

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N° 51/99 - do Sr. Luiz AntoniO Fleury - que "illstltui a pon"
de prrvação perpétua da liberdade, com lr"abalho obrrgatorio."
RELATOR Deputado GERSON PERES
PARECER: pela inadmissibilidade.
Vista ao Deputado Nelson Tlad, em D~!O,1iLO()2
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PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N° 176/99 - do Sr Gilberto Kassab - que "dá nova
redação ao inciso XLIII do art. 5° da Constituição Federal"
RELAIOR: Deputado I EDIO ROSA
PARECER. pela admissibilidade, com substitutivo.

PROPOSfA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 314/00 . du Sr. Pedro Eugênio - quo "altera
dispositivos da Constituição Federal com o Intuito de eliminar a contribuição social incidente sobre a
de salijrios destinada ao finanCiamento da Seguridade Social, bem como aquelas destinadas ás
entidades privadas de serviço social e de formação profis5ional vinculadas ao sisitema Sindical."
RELATOR Deputado PAES IANDIM
PARECER pula admissibilidade

PROPOSTA DE EMENDI\ ACONSTITlJIÇi\O N" 315100 . do Sr. Dr HéliO - que "inclui, no art. 144. da
Constituição Federal, um inciso VI ac caput e um § 5°1\, criando as policias metropolitanas, e altera a
redaçiiO do § 60

, também do art. 144."
RELATOR: Deputado PI\ULO MI\GAlI-li\ES
PARECER: pela admissibilidade
Vista ao Deputado Luiz Eduardo Greor,hillgh, em 04104/2002

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

Pf~OJETO DE DECRETO LEGISLA IIVO N° 376197 - do Sr. Fernando Gabelra - que "dispõe sobre a
realização de plebi~cito para a crtaçiio uo T"rritórlo Federal de Fernando de Noronha e ca outras
providências." (Apensado: POC 37711997)
RELATOR: Deputado LUCIANO BIVI\R
PARFCE:R: pelil inconstitucionalidade e InJundlcldode, c, no ",',rito, pela rejeição deste. e do fODC
377/1997, apen~ado
Vista ao Deputado Fernando Coruja, em 03/04/2002

PROJFTO DE DECRETO I FGISLATIVO N° 463/00 . do Sr. Inocônclo Oliveira - que "ostaboloco
consulta plebiscltaria ~obre lemas de relevante Interesse nacional." (Apensado: PDC 467/2000)
RELATOHA: Deputada LULAI Ê COBI{A
PARECER: pela constitucionali[jade, juridlcidade e boa técnica legislativa, com emendas, e, no ménto,
pela rejeição deste e do PDC-4ü7/2000. apensado
Vista ao Deputado Aldir Cabral, em 04104/2002

ADIADA A DISCUSSÃO POR 02 SESSÕES, A REQUERIMENTO DO DEPUTADO ALDIR CABRAL,

EM 09/04/2002.

PROJETO DE LEI N° 714199 - do Sr. Geddel Vieira Lima - que "altera a redaçao dos arts. 91 e 93 da LeI
na 7.21U. de 11 de Julho de 1984 - Lei de Execuçao Penal, e dispõo sobre a pnvatização das Colõnias
Agricolas, Industnals e das Casas de Albergado." (Apensado: PL 2003/1999)
kELAI aR: Deputada LUIZ ANTONIO I'LEUHY

PARECER: pela inconstitucionalidade, InJuridlcidade e má técnica Jegislatlva, e, no mérllo, pela rejeção
deste, e do PL-2003/1099, apensado.
Vista ao Deputado Osmar Serraglio, em 04/04/2002
Os Deputados Froire Júnior e Osmar Serragliu apresentar'lm votos em separado em 02/04/2002

PROJI'TO DE LEI N° 2.505/00 - do SI Llncoln Porlels . que "determina que o material apreendido pela
Polícia Federal, fruto de contrabando e que possa vir a ser usado fiO combate ao crime, dovera ser
repassado as Secretanas de Segurança Pública C::staduals e à Policia Feder'll."
RELATOR Deputado GERALDO MAGELA
PARECER: pela constitucionalidade, Jundlcidade e técfllca legislativa deste, e do Substitutivo da
Comlssào de Rolaçoes C::xtorioros o de Defesa NaCional
Vista ao Deputado Nelson 1 rad, em 13/03/:<002
O Deplltado Nelson l'rad apresentou voto em separado em 1410312002

PROJETO DE LEI N' 3462/00 - do SI. Paulo Rocha - quo "anistia os trabalhadores da Empresa
Brasileira de Correios e Telé9rafos - EeT, punidos om razao da participaçao em movimento grevista."
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicldade e técflIca legislativa.

PROJETO DE LEI N" 3.501/00 - do Sr. Marçal Filho - que "acrescenta par àgrafo ao art. 45 da Lei na
9504. do 30 de setembro de 1997. determinando que os debates entre candidatos somente podem ser
lrdnsmilidus âO vivo ~eJa televisão."
RELATOR. Deputado RICf\RDO FIUZI\
PARECER: pela cor.slituciol1aJidade, jllridicidade e boa lócnica legislativa, e, no mérito, pela aprovaçao
deste, com Sllbslillltivo
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9/2001) - que "aprova o ato que autoriza a Associação Cultural

Acel n executar serviço de radiodifusão Gornunitáriél., na localidade de
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PROJeTO Dl:: LI::I N" 4160101 - do Sr Josué Bongtson - que "tipifica a utilização de dispositivo anti
radar."
RELATOJ'L Deputado CORIOLANO SALES
PARECER: pela constitucionalidado, Jundicidade o t 6cnica legislativa, e, no mérito, pela aprovaçã o.

PROJETO DE LEI N° 4397!01 - do Sr. Geraldo Mdgela - que "dispõe sobre divulgação e publicidade de
dados cadastrais do cIiontes."
RELATO" Depu1ado LÉO /ILCÂNrAH.A
PARECER pela cO'lstitucionalidade, juridicldi.IlJe e técnica logislativa, a, no mérito, pela aprovação, com
substitutivo.

PROJETO DE LEI N' 4.543101 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "diSpõe sobre a proteção e defesa da
dignidade da possoü hurnanü."
REL/\ I OR: Deputüdo VICENTE /IRRlJ[)/\
PARECER. pela inconstitucionalidade e injurldlcidade, e no mérito, pela reJeição.

PROJETO DE LEI N° 4.765101 - da Sra. Veda Crusius - que "altera os arts 11 e 103 da Lei nO 9.504, de
30 de sotembro de 1997, do fIlodo a lor""r obngal6ria a referência ao sexo de candidiltos e filiados nos
dados fornecidos à I"stiça eleitoral"
RELATORA: Deputilda MARIA LUCIJ\
PARFCE-'f{, pela constllllcionalidnde. Junalcidade e Ecnica legislativa. e. no mérito, pela rejer r,;ao , com
emenda.

PROJETO DE LEI N" 4863/01 - do Sr. Alberto Fraga - que "dá nova redação ao § 5° do Art. 155 do
Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - C6diuo Penal."
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEUf~Y

PARECER: pel" conslltllclorr"lid"de, juridicida<Je e técnlcd leuislativa, e, no mérito, pela aprovação, com
substitulivo.

c -Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas Comissões:

URGÊNCIA ART. 223 CF

PROJETO DE DECRETO
Comunic"r,;ão e Informática
Comunitária de Ité.Jinópolis
Itain6polis, Estado do Piau 1."
RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA
PARECER: pela cOllslltuciorralid"de, jUrldiCldade e I écrrica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 1.316/01 - da COllllssão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Intorlnatica - (TVR 8(3/2001) - que "aprova o alo que autoriza a Associação de
Comunicação Cultuml Eugenópolis a executar, pelo prazo de três anos, sem direito IJe exclusividade,
serviço d" radiorJifusau comunitária na Cidade de Ellgerlópulis, Eslado de Minas Gerais."
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS
PARECER: pela constitUCionalidade, juridlcldade e técnica legislativa.

o -Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 11:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 2.008199 - do SI. Wilson Santos· que "denomina "Senador Vicente Vllolo" a ponte
rodoferroviária sobre o Rio Paralla, entre os Estados de Mato Grosso do Sul e São Paulo." (Apensado
PL 299412(00)
RELATOR Deputado ANDRt BENASSI
PARECER: pela constitucionalidade, JurrdlcllJade e técnica legislativa deste, e do PI -2994/2000,
apensado e do substitutivo adotado pela Comissão de Viação e Transportes.

PROJETO DE LEI N° 2158199· do Sr. WiI,on Santos ~ que "da nova rcdar,;ão ao arl 4°" acrescenta os
arti90s 4°_A e 4'-B da Lei ri' 9.571 de 23 de novembro de 1999, que "Estabelece prazo para as
ratificações de concessões e alienações de terras feitas pelos Estados na Faixa de Fronteira, e dá outras
providênCldS" "(Aponsado: PL 2742/2000)
RELATOR: Deputado AUGUSTO FARIAS
PARECER: pela constitucionalidade, juridiciddde e lécnica legislativa, e, no mérito, pela rejeição deste, e
do PL-2742/2000, apensado, e pela constltuclooalidade, Juridlcldade e técnica legislativa, e. no ménto,
pela aprovação do SubstitutiVO da COlTli,siio du Agricultura e Politica Rural.
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PROJETO DE LEI N° 3318100 - do SI' Roberto Pessoa· que "modifica o Código de Trânsito Brasileiro,
dispondo sobre a composi ç;JO das Juntas Adminlstrallvas de Recursos de Infrações - JARI."
RELATOR: Deputado II::DIO ROSA
PARECER: pela inconstitucionalidade

PROJeTO DE Lei N° 3478iOO - do Sr. Paulo Paim - que "altera a redaçâo do Inciso 11, do artigo 202 da
Lei nU 9279, de 14 de maio de 1Y9G" (Apensados: PL 35L912000 e PL 357212000)
RELATOR: Deputado RICARDO FERRAÇO
PARECER: pela constitucionalidade. jundlcldado (J técnica legislativa deste, e do Substitutivo da
Comissào de Economia Indústria e Comércio, e pela inconstitucionalidade do PL-352912000, e do PL
35721?000, apensados.

PROJETO DE LEI N" 3721100· da Sra. Vanessa Grauiotin - que "da nova redação au alI. 1° da Lei rf
662, de 6 de abril de 1949, que "Declara feriados Nacionais os Dias f' de Janeiro, 1° de Maio, 7 de
Setembro, 15 de Novembro e 25 de Dezembro"."
RELATOR: Deputado JAI Me MARTINS
PARECER: pela constitucionalidade, juridicldade e técnica legislativa deste e da Emenda da Comissão
do Educaç-iio, Cultilra o Desporto.

PROJETO DE LEI N° 4.332101 - do Sr. José Roberto Batochio - que "acrescenta parágrafo único ao art.
1.211-A do Código de Proces>io C,vil - I el nO 5.869, de 11 de janeiro de 1973."
REI AIOR Deputado ALCEU COLLARES
PARECeR: pela Inconstitucionalidade e Injundlcídade, e. no mérito, pela rejeição.

PROJeTO DE LEI N C 4.375/01 - do Sr. Jos'" Roberto Batochio - que "acrescenta p,"''>grafo ao arti90 187
do Decreto-Lei nO 3.689, de 3 de uutubro de 1941, Código do Processo Penal."
RfLATOR Deputaao VILMAR ROCHA
PARECFR: pela constitucionalidade, jundicidade e técnica legislativa, e, 110 mérito, pela aprov<lção.

PROJETO DE LEI N° 4.551101 - do Sr Regis Cavalcante - que "acrescenta dispositivo à Lei nO 10.169,
de 29 de dezembro de 2000, que regula o art. 236 da Constituição Federal, dispondo sobre
notariais para servi 'tOS de registro."
RELAI OH: Deputado L ÉO ALCÃNTARA
PAReCER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, e, no mérito, pela rejeição.

PROJETO DE LEI N' 455·1101 - do SI'. Jusé Carlos Coutinho . que "dispõe sobrc a oxpropriaçáo de
glebas em que for utili4ado trClDClI\1o escravo ou an<ilogo. e di'J outras provIlJéncias."
ReLATOR: Deputado JOSE GENO INO
PARECER: pela cunstitucionalidade. Juridicidcode e técnica legislativa, e, no mérito, pcla aprovaçá o.

PROJETO DE Lei N' 4.611101 - do ~r. Valdemar Costa Neto - que "dispõe sobre a criação do filo
sumario no deslinde de processos óvels e penais contra os titulares dos executivos e legislativos
municipal, estadual e federal, quando Já sentenciados em primeira instância"
RELAI aR: Deputado JOS É ROBERTO BATOCHIO
PAReCeR: pela Inconstitucionalldadc, injuridicidadc e m fi técnica legislativa.

PROJETO DE LEI N° 4.718101 • do Sr Alberto Fraga· que "revoga o paragrato único do art, 29 da Lei n"
6.830, de 22 de setembro de 1980, que dispõe sobre a cobrança judicial da Dvida Ativa da FaLenda
Pública, e d ti outras providénclas."
RELATOR: Deputado JOSE ROBERTO BATOCHIO
PARECI::H: pela constitucionalidade, jundicidade e m á técnica legislativa, e, no mento, pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 4799101 - do Sr. Custódio Mattos - quc "modifica o § 1° do art. 74 do Código dc
Processo Penal para nele incluir na competência do Tribunal do Júri o julgamento de crimes contra a
Administração Pública, apenados com mclusao."
RELATOR: Deputadu CORIOLANO SALeS
PARI::CI::R: pela constitucionalidade, Juridlcldade e técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação, com
emenda.

PROJETO DE LEI N" 4.865101 - do Sr Bispo Rodngues - que "cria uniões partidárias"
RELATOR: Deput<Hjo FFRNANDO CORUJA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, e, no ménto, pela aprovação, com
substitulivo.

PROJETO DE LEI N" 4979/01 • do SI'. Silvio Torres - que "dispõe sobre normas aplicáveis á
formalizaçao da separação, do divórcio, da partilha dos bens e dá outras providências."
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO
PARECER. pela constitucionalidade, jundicidado e técnica legislativa, e, no mérito, pela aprova,:âu, com
substitutIVO.



14lJ74 Quarta-tCira lO Abril de 2002

PROJETO DE LEI N° 5171/U1 - da Sra. Natr Xavier Lobo - que "modifica o Decreto-Lei 3689, de 03 de
outubro de 1941 - Códlgu de Processo Penal - tornando da competência do jJri os cnOles que
especifica"
RElATOR Deputadu JOSÉ ROBERI O <:lA rOCHIO
PARECER. pela constitucionalidade JUTld,clllade e rrJ a lecnica Icgisla1iva, c, no m erito, pela rejeição.

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS A PARTIR DE
AMANHÃ (DIA 11/04/2002)

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1")

A· Da Análise da Constitucionalidade, Juridicidade e Mérito:

PROJETO DE LEI N° 5.912/01 . do SCTlado Federal - (PLS 188/2001) - que "assegura a Instalação de
Municipios criados por Lei Estadual."
RELATOR: Deputado CFZAR SCHIRMI:R

B - Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (art. 54, I):

PROJeTO DE LEI NO 3398100 - do Sr. Jose Carlos Martinez - que "modifica a Lei nO 8.977, de 6 de
janeiro de 1995" (Apensado: PL 4933/20(1)
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-ACKFI

PROJCTO DE Lf'1 N° 5.1/0/D1 - do Sr. Alax CilnzIani - que "dispõe sobre as atividades das Agências de
Viagens e Turismo." (ApeTlsado: PL 5251/20(1)
RELATOR: Deputada l ÉO AI.CÂNTARA

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso:1 B sessão
Ultima Sessão: 16104/02

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1 Q
)

A - Da Análise da Constitucionalidade, Juridicidade e Mérito:

PROJETO DE LEI N° 1792/96 - do Sr Pedro Simon - (PLS 54/1995) . que "autoriza o Presidente da
Republica a criar a Ouvldoria-Geral da Rep ublica e dij outras providências."
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO

B - Da Análise da Constitucionalidade e Juridicídade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI N° 3 113100 - da Sra Niw Lob50 - que "institui o Programa de Bolsas de Manutençá o
para Atletas'"
RELATOR: Deputado VILMAR ROCIIA

Decurso: 3' sessão
Última Sessão: 12/04/02

Projetos de Lei (Ar!. 119, I e §1 Q
)

A· Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI N° 4.589/01 - do ~r AntôniO Carlos Konder Reis· que "dispõe subre os limites e a
demarcilçilo do Parque NaCional de 530 JoaqUim, no Estado de Santn Catnrina, e estabelece oulrati

prOVidênCias."
RELATOR Deputado INALDO LEITÃO
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Substitutivo (Art. 119. 11 e §1°)
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AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE REGEBEf~ÃOeMENDAS AI-'RCSENTAUAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

A - Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (art 54, I):

PROJETO DE LEI N' 294/99 - do Sr Enio <lacci - que "define prazo máximo de 30 (trinta) dias para
conclusâo do laudo criminológIco, e da outras provIdências."
RELATOR: Deputado ALEXANDRE CARDOSO

Decurso: 4 3 sessão
Última Sessão: 11/04/02

Projetos de Lei (Ar!. 119, I e §1 D
)

A - Da Análise da Constitucionalidade e Juridlcldade (art. 54, I):

PROJETO DE I.EI N' 2.279/99 - da Sra Emilia Fernandes - (PLS 102/1999) - que "autollza o Poder
Executivo" disponibilizar, em nivel fl<lclon"I, número telefônico destinado a atender denúncias de
Violência contra a mulher." (Apensado PL 2901/2000)
RELATORA: Deputada NAIR XAVIER LOBO

PROJETO DE LEI N" 2.782100 - do Sr. I,afael Guerra - que "dispôe sobre a regulamentação da profissao
de Fisioterapeuta e dá outras providêllcias"
RELA\ ORI\: Deputada NAIR XAVIER LOBO

PROJETO DE LEI N° 3,987/00 - do Sr Átila I im - que "dispõe sobre o ensino da Iingua espanhola,"
RELATORA: Deputada NAIR XAVIER LOBO

PROJI::10 DE LEI N" ~.303/01 - da Sra. Nair Xavier Lobo - que "dispôe sobre a proibição da importação,
comerclallzaçao, reproduçao e velculaçao de fIlmes, falos, espetáculos ou qualquer oulro meio de
comunicação em 'lu" sujam exibidas cenas de sexo expl icito, sem que se faça uso de preservativos."
RELATOR: Deputado GEOVAN FREITAS

PROJETO DE LEI N' 4680101 - do Sr. Aldo R"belo - que "regul<Jmenf<J o exerc iClo das atiVidades
profissionais de Yôga e cna os Conselhos Federal e Regionais e Yôga."
RELA10R: Deputado ALDO ARANTES

PROJETO DE LEI N' 5.101/01 - da Sra. Nair Xavier Lobo - que "acrescenta às Leis 6505, de 13
dezembro de 1977; 8181, de 28 de março de 1991, e 8.623, de 28 de janeiro de 1993 disposições
relacionadas com a segurança de turistas."
RELATOR: Deputado GEOVAN fREITAS

Subslilutivo (Art, 119, 11 e §1 Dl

AS PROPOSIÇÓES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

A - Da Análise da Constitucionalidade, Juridicidade e Mérito:

PROJETO DE LEI N' 601/99 - do Sr. Df Heleno - que "dispõe sobre a obrigatoriedade da veiculação de
artigos da ConstltLllção Federal no rodapé de jornais e reVistas, edItados em território nacional."
RELATOR. Deputado NELSON üTOCH

8 - Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI N° 1.290195 - JUNIA MJ\RISE - (PLS 77/1(95) - Que "allera a Lei n° 6.360, de 23 de
setembro (le 1976, que dispõe sobre a vlqllància saMaria a que ficam sUjeItos os medicamentos, as
drogas, os insumos farmacêutiCOS e correlatos, cosméticos, saneamentes e outros produtos, e da outras
providéncías."
RELA I OK: Deputado rEKNANDO COkUJA

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS

LOCAL: plenáno 8, anexo I1
HORÁRIO: 09h

REUNIÃO ORDINÁRIA
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A - Requerimentos:

DL.\RIO IH ('AMARA DOS DEPUTADOS Abril <1<= 2002

REQUI::RIMeNTO N' 10/02 Do Sr. lUIL RiIJe"u - "lue "~uIiGit" "lue seJem convidados o PreSidente dn
Associação dos Laboratórios Farmac êuticos Nacionais - Alanac - Dante Alaria Junior, nepresefltünte~

dos MinistériOS da Saude e do Comércio Extelior e o PreSidente do Conselho Federal de Farrnacia, para,
em reunião de audiéncia publica, prestarem informações sobre a industfla farmacéutlca, prOdu çao local
de remédiOS e a Importação de medicamentos."

REQUERIMENTO N' 16/02 Do Sr, luiz Ribeiro - que "solicitn que sejam convidados os Srs, Marcelo
Marquos Diretor da Neslló e o lider do Movimellto "Ciddllania pelas Águas em São Lourenço" F ábio José
Ranoya Assumpçao, para, em reunião de audiênCia pública, se pronunciarem quanto a super exploraçiío
das lontes de agua rerruginusa e a ilegelidade da desmineralização desta para a produção d" "Pure Life"
pela Empresa de Águas Sãu Lourenço, do Grupo Perrier/Neslló na cid "de de São LourençoIMG."

REQUERIMENTO N' 19/02 Do Sr, LUIL Ribeiro - que "soliCita que sejam conVidados represenlanles dos
Fabricantos e dos InllJortudores de Pilhas. a Sr Zilda Velioso, Coordenadora do Departamento de
Qualidade Ambientai do Inslltuto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
IBAMA e um Representante do Conselho Nacional do MeiO Ambiente - CONAMA, para, em reunião de
audiência pública. prestarem informações sobre a ResoluÇÍ'Ío 257 do CONAMA que estabetece a
destina ~;:;o final das pithas usadas,"

REQUERIMENTO N' 2D/D2 Do Sr. LUIZ Rlbello - que "solicita que sejam convidados o PreSidente do
IBAMA e outros eXlJusitores que especitl"a. ",ma, em reunião de audiência publica, avaliarem a situação
atuat das Unidades Federais de Conservação e sugerirem medidas de fortal&crrnento."

REQUERIMENTO N' 23/02 Dü SI', LuiL RilJeiro - que "solicita Que sejam convidados os Presidentes da
ANAII:.L, das I:.mpresas de Telefonia ATL. Telemar. Telefônica, Vesper, OI, Tim, Nextel e o Presidente
do CONAMA, e representanle da Área de LJefesa do Consumidor do Mll1lstério da Justiça. para, em
reunião de audiência pública, pre~la"'m informações sobre a inslalação de antenas celulares de forma
irregular e prejudiCial ao consumidor."

REQUERIMENTO N' 24/02 Do SI. Inácio Arruda - que "requer a realização de reunião de audiência
públic" com os eXlJosltores que especlftca, em conlunto com a Comissão de Agricultura e Política Rural,
com vistus a colher subsidios parn a elaboraçào de seu parecer ao PL 4679/01, que dispóe sobre a
obrigutoriüdadc de <Idi\:ão de farintw de ruspa ou fécula de mandioca à farinhu de trigo."

REQUERIMENTO N' 27/02 LJo Sr. Inacio Arruda e outros - que "requer a realização de audiência publica
conjunta rias COO1ISSÕ"S de Deresn do Consumidor, Meio Ambíente e Minorras, de Desenvolvimento
Urbano e Interior e I\mnz ôl1Ia e Desenvolvirlll",tc Regionul sobre a cllnstru~iio de barragens no lello
fluvi,,1 do Araguaia-tocantins e a interligação da baCias 110 contexto da gestão dos rocursos hidricos e do
aproveitamento hidrelétrico no BrasIl."

B - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 11:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJf=TO DE LEI N° 3.364-N97 . tio Sr Cunha Bueno - que "regula o seguro facultalivo de aCidentes
pessoais ofereCido aos passageiros pelas empresas de transporte rodovlario intermuniCipal.
e internacional"
RELATOR: Deputado SALATIEL CAkVALHO
PARECER, pela reJelçào.

PROJETO DE LEI N° 833-N99 - da Sra, Nlce Lobao - que "dispõe sobre" descontrnuação da produçã o
de automóveis."
RELATORA: Deputada ANA CATARíNA
PARECER: peta aprovação, com emenda

PROJETO DE LEI N° L.723-A/00 - do Sr, Saraiva Felipe - que "toma suscetivels de desaproprraçao para
lins de relorma agrárra todas as propriedaoes rurais em que tanlla sido feitu uso de fogo lias florestas e
demaiS lormas de vegetaçâo"
RELATOR: Deputado MÁRCIO BITTf\R
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DI::: Lei NO 3,174-NOO - do Sr, João H"rrmann Neto - que "dispõe sobre parâmetros para a
frota automoliva naciunal, polilicas para seu desenvolvimenlo e dá oulras providências,"
RELATOR: Deputado LUIZ RIBEIRO
PARECER: pela aprovação, Com emendas. e pela rejeição da emenda adolada pela CME
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PROJETO DE LEI 1'1' 3,269-AlOO .. do Sr Eulor Ribeiro - que "dispôo sobro" política naCional para
mitigaçáo de gases do efeito estufa" da outras providenCias,"
REU\TOR Deputado RONALDO VASCONCELLOS
PARECER pela rc>jf"çao,

PROJETO DE LEI 1'1' 3,432/00 do Sr Geraldo Sill10es .. que "estabelece a Obrigatoriedade do
"p"relhos celuLares conterem diSPOSitiVO absorvente de ondas eletromagnéticas," (Apensados: PL
358212000, PL 3596/2000 e PL 391212000)
RELATOR Depul"do SALATIEL CARVALHO
PARECER pela aprovaçao deste, do PL-3582/2000, do PL-3596/2000, e do i-'L-3912/2000, apensados,
com substitutiVO.

i-'KOJt I Cl UI: LU N" 4.li31101 do SI. Max Rosenmann - que "proibe o corte do Pinheiro do Paral'á
(Arauc"ria an9uslifolta)."
RELATOR Deputado JOSE JANENE
PARECER pela aprovação,

PROJETO DE LEI W 4666/01 - do Si Aldo Arantes - que "regulamenta a navegação e a realização de
obras no rio Araguaia."
RELATOR: Deputado f{QNJ\LDO VASCONClLLOS
PARECER: pela rejeição

PROJI: TO UE Lei I\P 4686/01 - do Sr. Luiz Bittencourt - qU8 "tom" obriy"lória " manutenção de
Cl<empl"r do Códl~o de Uefesa do Cons\lmldor nos estabelecimentos comerciais e de prestação de
serViços, ü uá outré.l~ proVIdências."
RELATOR Deputado CELSO RUSSOMANNO

PARECER: pela aprov"çao

PROJETO DE LEI N° 4.690-A/Ol .. do Sr. Wigberto Tartuce - que "obrrga os fabricantes e os
Importadores de aparelhos oleLro-eletrónicos a "fix"r, nos aparelhos por eles fabricados ou importados,
selo de advertôncia sobre o consumo dos equiramentos üm modo de espera."
RELATOR Deputaao SALA !lEL CARV/\L110
PARECER: pela aprovação.

PROJFTO DE LEI N° 4 922/01 - do Sr Edi,on Andrino - que "transforma a f~eserva Biológica M"rinha do
Arvoredo em Parque NaCional Malinha do Arvoredo."
RELATOR: Deputado i-'EOf{O BITTENCOUR I
PARECER: pela "provação.

PROJETO DE LEI N' 5,041/01 - do Sr. Paulo Marinho· que "altera a lei 4591 de 16 de dezembro de
1964. e a Lei 6766, de 19 de dezembro de 1\J79, prevendo a ITldnutenção de área verde nos
conoomi nios. residenciais c parcclümenlos urbanos."
RELA; OR: Deputado LUIZ BITTENCOURT
PAReCEI{, pela aprovação,
Visl<l conjunta aos Deputados Luiz Alberto e Mend"s Tharnu, em 13/03/2002

PROJETO DE LEI N° 5,160101 - do Sr. Geraldo Magel" - que "torna obrigatório a reaILzaçao de ampla
campanha de informaçao ao con:;umldür sempre q\le ocorrer "Uer"çôes nas caracteristicas dos produtos
f<lbrtCddos e defmição de padroniza ção mínima para produtos similares," (Apensado: PL 528612001)
RELATOR Deputado LUIZ RIBEIRO
PARECER: pela rejeição de:;te, e pela "provação do PL-S286/2001, apensado

PROJETO De LEI N° 5.'108101 - do Sr, Anibal Gomes - que "acrescenta dispositivo ao arl. 39 do Códiyo
Brasileiro da Aeronáutica"
RELATOR DepuLal1ü LUI/. HIBElf{O
PARECER: pela aprovação,
Vista ao DepuLado Luiz AILJerio, um 13103/2002

LOCAL: Plen ário 08 do Anexo 11
HOHAHIO: 14h

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA

A - Audiência Pública:

A APLICAÇAo DA FH'SOLUÇAü N° L'58, DO CONAMA NO COMI:lATr A rePlDEMIA DE DENGUE



14918 Quarta-leira 10

EXPOSITORES

DL\RIO DA CAMAR.\ DOS D1:PlJTADOS .\bril de 2002

JOSÉ CARLOS CARVALHO, Ministro do Meio Ambiente

BARJAS NEGRI, Mlf'istro da SaLJde

HENRIQUE AUGUSTO GABRIEL, Consultor Jurídico, representando o Ministro do Desenvolvimento,
Indústria e ComércIo Exterior

EDUARDO ANiBAL f'ORTUNATO, Diretor-Presidente dd Guudyedr do Brdstl

GERARDO TOMMASINI, Presidente da Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos - ANIP,
também representando os Senhores Eugênio CHflus Delibera/o, PreSIdente da I::lridgcs/one f'irestone do
Brasil, Giurgio Della Sela. Presldenle da Pirelll Pneus SIA

EUGENIO CARLOS DHIBERATO. Presidente da Flridgestune Firestone do tJrasil

FRANCISCO SIMEAo. PreSidente da Associação Brasilelf<l d<l Indústria de Pneus Remuldados - ABIP

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INTERIOR

LOCAL: Plenário 14 do Anexo 11
HORÁRIO: 10h

REUNIÃO ORDINÁRIA

A - Requerimentos:

REQUERIMEN-IO NU 6/02 Uos Srs. \';mcssa Grazziotin e InáCIO Arruda - que "requer que seja realizada
visita á Região Amazôllica, especificamente a Zona Franca de Manaus, com Integrantes d<l" Comissões
de Desenvolvimento Urbano e Interior, do Ciência e Toonologia, Comunicação e Informática, de
Relações C:xteriores e de Defesa Nacional de Financ,;<l" e Tributação, de Fiscalização linanceira e
Controle, da Amazonla e DesenvolVimento Regional, do Trabalho, de Administração e Serviço Público,
de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e MinOrias, e de Economia, Indústna e Comercio"

B - Proposiçóes Sujeitas à Aprecia ção Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 11:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 2.235199 - do Sr. Gastão Vieira - que "dispõe sobre a concess au de incentivos
fiscaiS para o desenvolvimento regional, altera a legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados 
IPI, e dá outras providêncifls" (Apensado: PI 238412000)
RELATOR Deputado EDIR OLIVEIRA
PARECER: pela aprovação deste, com substitutivo
Vista á Deputada Maria do Carmo Lara. em 2010312002

PROJETO DE LEI N° 4.634101 - do Sr. Her<iclllo Fortes - que "disciplina a utlllzaçao de recursos federais
pelas Prefeituras MuniCipais"
RELATOR: Deputado EDIR OLIVEIRA
PARFCER: pela rHjHiçiío.
Vista ao Deputado Zé índio. em 2010312002

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

LOCAL: Plenário 09 do Anexu I,
HORÁRIO: 14h30min

REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA
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A - Audiência Pública:

TEMA: "Silua<;i:lo UdS COIIIUllldades allll\JlddS por u,,""yens de USinas hídreléltlricas"

Convidados:

Sr. JOSÉ RODRIGUES 01\ SILVA - Representante do llilovimanlo de Atingidos por Barragens-MAB;
Sr. JOSÉ ELlO MECA - Representante do Movimento de Atingidos por Barragens-MAB;
Representante do Millisteno Publico Federal;
Sra. ANDRESSA CALDAS - Coordenadora do Centro de Justiça Global.

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

LOCAL: Plenáno Professor RoLJerto Call1pos
HORARIO: (J9h

PAUTA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

QU<111a-telra lO 14'i7lJ

..

A - Requerimentos:
REQUERIMENTO N' 10/(J2 Do Sr. Alax Caruiani - que "prop õe a realiLação de reunião de audIência
publica para discotlr o Anteprojeto de Lei Geral de Contratação da Administraçao Publlica"

REQUERIMENTO N° 11/02 Dos Srs Eduardo Campos e Vanessa Grazziotln - que "requer que sej"
realizada visita à Reqlão Amazonica, especlficam"nte il Zona Fmnca de Manaus, com integrantes das
Comissões dn t:conomlél, Indústria e Comercio, (le DesenvolVimento Urbano e Inte[lor, de Ciência e
Tecnologia, Comurlica<;ão e IlIfurmálica, de R"la <;ões Exteriures e de Defe~a Nacional, de f-inanças e
Tributaçáo, de F-iscalizaçâo Flnancclra e Controle, da Ama~ônia e Descnvolvimento Regional, do
Trabalho, de Administração e Serviço Público. e de Defe~a do COnsumidor, Meio Amuiente e Minorias."

REQUERIMENTO N' 12/02 Ou Sr. Ricardo Berzolni - que "propõe reunião de audiência pública com a
presença do PreSIdente do Banco Central do Brasil e do Presidente da FEBRABAN, para discutir os
spraal!s b<Jncários e a taxa tlásica de JUros praticada no pab."

B - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 2411:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJtlO DE LEI W :::.920/97 - do:)r Jovair Arantes - que "allera a redaçao do art. 91 da LeI nO 9.279,
de 14 de maio de 19'1l:i."
RELATOR: DeputCldo GERSON GABRIELLI
PARECER: pela aprovação deste, e do Substitutivo da Comlssao de Ciência e I'ecnologia, Comunrcação
e Informática, com substitutivo.
Vista conjunt" aos Deputados Alex Canziani e Paulo Octávio, em 03/04/2002

PROJETO DE LFI N" 5065101 - ao Sr. Dr. Bunedito Dias - que "concede à Area de Livre Comércio dc
Macapá e Santana Iratamento ltibutario IdêntiCO ao vigente nas áreas de livre comércio de Paracaima.
Bonfim e laballnga."
RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ
PARECER: pela rejeição.

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 4 a sessão
Última Sessão: 11/04/02

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)
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PROJETO DE LEI i'l' 1.383/99 - do Sr. Regis Cavalcante - quo "obnga os fabncantes de bebidas e
cigarros a manterem ou financiarem illslituÇões médicas volladas à recuperação de dependentes."
RELATOR: lJeputado PAULO OCl ÁVIO

PROJETO DE LEI ~jO 5.375/01 do SI José Carlos Coutrnro - que "dispõe sobre operações de fomento
mercantil - factoring e dá outras provid enclas." (Apensado: PL 5612/2001)
RELATOR: Deputado MARCOS CINTRA

PROJETO DE LEI NU 5.842/01 - do Sr Márcio f alies - que "altera a Lei nO 5966, de 11 de dezembro de
1973, Que institUI o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial."
RELATOR: Deputado RONALDO VASCONCELLOS

PROJETO DE lEI i'l' 5.849/01 - do Sr. Orlimdo Desconsl - que "InstitUI e conceitua as empresas de
Autogestão e ua outras providências."
RELATOR: Deputado JURANDll JUAKEZ

PROJE'ro DE LEI N° 5.853/01 - do Sr. Rubens Bueno - que "estabelece o meuicamento g"nérico para
uso vetC!finário, dlsroe sobre a lItrl!zaçao do nomes genéncos em produtos farmacêuticos de uso
veterinário n dá outrrJs provldênc,~s."

RELATOR: Deputado JÚLIO REDECKER

PROJFTO DE l.EI NU 5901/01 - da ~m Nair Xavier l.obo - que "dispõe sobre a cr'iação de aeroportos
industriais voltados ré1rR o incentivo a atividades exportadores,"
RELATOR: Deputado C:MERSON KAPAZ

PROJE TO DE LEI NU 5984/01 - do Sr. l. UI? Ribeiro - que "torna obrigatórra às empresas a mudança no
uso do solvente tÓXICO n dó outri1S prOVidências."
RELATOR: Deputado RIC/\RDO FIUZA

PROJETO DE LEI N° 5991/01 - do Sr. Robéflo Argenta - que "intitul bolsa de estudos, denofTlini1da
"bolsa· estágio", COrTI o objetivo de apoiar estudantes do ensino supenor, tendo corno contrapartilla a
prestação de servI ços destes, como estagiarias"
RELATOR Deputado JAQUES WAGNf::R

PROJETO DE LEI N" 6.055/02 • do Sr Jaques Wagner - que "altera a redação do art. 429 da
Consolidação das LeiS do Irabalho - CLT, para ampliar o percentual mínimo de aprendizos."
RELATOR: Deput<ldo RUlli=M MEDI~A

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PHOPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO eMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSAO

PROJETO DE LEI NU 5.017/01 - do ::ir. Odolrno l.oão - LJu" "acrescenta artigo aO Código de Defesa do
Consumidor, obrigando as concessionárias do veiculas automotores a manterem em seus estoques as
peças necessári<ls <lOS rep>lIos dos veiculos LJl<e corrrerciaIiLam." (Apensado: f'L 5108/2001)
RELATOR: Dcpulddo GERSON GABRfELLI

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

LOCAL: Plenário 10 - Anexo II
HORÁRIO: 09h

REUNIÃO ORDINÁRIA

A· Requerimentos:

REQUERIMENTO N° 14/02 Du SI ProfBSSDf lu,zrntlO - qlln "soliCita a realização de audiênCia rirblica.
para dlscotir o ifl(;elltivo de protessores e profissionills d~ educação para quo Incluam a tem ática
racial/étnlca em seus proletos pedagógicos, comolorma de possibilitar o pleno desenvolVimento escolar
das crranças nelas adolnscontos negros, brancos, II1digenas e oulros grupos étnicos. garallllnuo o dimito
dn igualdade de acesso e perma/léncla nas escolas."

REQUERIMENTO tT i5/0? Dü Sr<l Tânic Soares - qun "soliCita realizaçáo de audiência public<l para
tratar da regulament~ção do nxcrcicio (la profissao de Jornalista tondo como base as novas propostas em
tramitação na Câm<lra ds Deputddos e as rucentes e polêmicas docisões JudiciaiS."

Abril de 2002
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B - Proposições Sujeitas à Aprecia ção do Plenário:

PRIORIDADE
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PROJETO DE LEI W 4.907/01 - do Senado Federal - (PLS 50/2000) - que "acrescenta dispositivo ao art.
3° da Lei rf 6.650. de 22 de abril de 1993, que dispõe sobre as relações de trabalho do Treinador
Profissional de Futebol e dá outras providências, a fim de permitir ao jogador de futebol, o exercício da
profissão nas condições que especifica."
RELATOR: Deputado LUIS BARBOSA
PARECER; pela aprovação.
Vista á Deputada Eslher Grossi, em 10110/2001
O Deputado Gilmar Machado apresentou voto em separado em 24110/2001

c . Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 11:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 5.565/01 - do Senado Federal - (PLS 187/2001) - que "denomina "Barragem Padre
Cicero" a Barragem do Castanhão, no Estado do Ceará." (Apensado: PL 5409/2001)
RELATOR: Deputado RAIMUNDO GOMES PE MATOS
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição do PL-5409/2001, apensado.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 4.055/01 - do Sr. DJalma Paes - que "dispõe sobre o processo de autorização de
novos cursos de Fonoaudiologia."
RELATOR: Deputado GASTÃO VIEIRA
PARECER: pela rejeição.
VISTA ao Deputado Tânia Soares, em 06/06/2001

PROJETO DE LEI N° 4.176/01 .. do Sr. Marcos Afonso - que "dispõe sobre o aproveitamento de vagas
em instituições públicas de educação superior."

RELATOR: Deputado EDUARDO SEAI:lRA
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 4.403/01 - do Sr. Ivan Valente - que "dispõe sobre a autorização e o
de cursos superiores de Farmácia e/ou de Farmácia-Bioquímica e d á outras providências."
RELATOR: Depulado RAIMUNDO GOMES DE MATOS
PARECER: pela aprovação.
Vista conjunta aos Deputados Osvaldo Biolchi e Tânia Soares, em 2010312002

PROJETO DE LEI N° 4.560/01 - do Sr. Alberto Goldman - que "altera os arts. 45 e 48 e acrescenta o art.
55 à Lei nO 9.394, de 20 de dezembro de 1996."
RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA
PARECER: pela aprovação deste, com substitutivo.
Vista ao Deputado Professor Luizinho, em 05112/2001
O Deputado Gilmar Machado apresentou voto em separado em 03/04/2002

PROJETO DE LEI N° 4.837/01 - do Sr. Wilson Santos - que "cria fundo com os recursos com os recursos
que especifica para o fmanelamento de pesquisa nas Institui ções Federais de ensino Superior."
RELATOR: Deputado PROFESSOR LUIZINHO
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI ND 249/99 - do Sr. Paulo Lima - que "considera prática desportiva formal o Rodeio
Completo. "
RELATOR: Deputado LUIS BARBOSA
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI NQ 2.453/00 - do Sr Robério Araújo - que "acrescenta inciso IV ao § 2° do art. 13 da
Leí rf' 9.249, de 26 de dezembro de 1995, que "altera a legislação do ímposto de renda das pessoas
juridicas, bem como da contribuição social sobre o lucro I íquido, e dá outras providências", e inciso VII ao
art. 12 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que "altera a legislação do imposto de renda das
pessoas físicas e dá outras providéncias"."
RELATOR: Deputado GASTÃO VIEIRA
PARECER: pela aprovação, com emendas.
Vista ao Deputado Osvaldo Biolchí, em 3110512000
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PROJETO DE LEI N° 3.343100 - du Sr. Dr. Hélio - (jue "acrescenta parágrafos aos arts. 50 e 91 da Lei nO
9.615, de 24 de março de 1998, que "InstituI normas gerais sobre desporto e dá outras providências.....
RELATOR: Deputado WOLNEY QUEIROZ
PARECER: pela aprovação, com emendas.

PROJETO DE LEI N° 4.694/01 • do Sr. Cunha Bueno - que "proíbe a contratação de qualquer tipo de
patrocinio para a Seleção Brasileira de Futebol."
RELATOR: Deputado AGNELO QUEIROZ
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N' 1.816/99 - do Sr. Raimundo Gomes de Matos - que "lnsitui ° "Dia Nacional dos
Agentes Comunitários de Saude"."
RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA
PARECER: Parecer vencedor do Relator, Dep. Átila Lira, pela aprovação.

PROJETO DE LEI N' 3.351/00 - do Sr. BISpo Rodrigues - que "institui o Dia da Paz na Televisão
Brasileira. "
RELATORA: Deputada MIRIAM REID
PARECER: Relatora, Dep. Miriam Held, acata parecer da relator anterrora, Dep. Miriam Reid, pela
aprovação.

PROJETO DE LEI N' 3.737/00 - da Sra. Nair Xavier Lobo - que "dispõe sobre a criação de selo
comemorativo do Dia Nacional do Turismo,"
RELATORA: Deputada MARISA SERRANO
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N' 4.314101 - da Sra. Luci Choinacki - que "cria o Dia da Mulher e di outras
providências." (Apensado: PL 4841/2001)
RELATORA: Deputada MIRIAM REID
PARECER: Relatora, Dep. Miriam Reid, acata parecer da relator anteriora, Dep. Miriam Reíd, pela
aprovação deste, e pela rejeição do PL-4841/2001, apensado.

PROJETO DE LEI N' 4.409/01 - do Sr. Julio Semeghini - que "instilui o Dia Nacional do Deficiente
Auditivo e do Surdo."
RELATOR: Deputado LUIS BARBOSA
PARECER: pela aprovação deste.

PROJETO DE LEI N° 4.470/01 - do Sr. Costa Ferreira - que "institui o Dia da Biblia Sagrada."
RELATORA: Deputada L1DIA QUINAN
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N' 4.882101 - do Sr João Coser - (jue "institui o Dia Nacional de Prevenção e
Combate à violência no Trânsito."
RELATOR: Deputado WOLNEY QUEIROZ
PARECER: pela rejeiçào.

PROJETO DE LEI N" 5.150/01 - do Sr. Salvador Zimbaldi - que "institui o dia 27 de setembro de cada
ano como "Dia Nacional dos Vicentinos"."
RELATOR: a designar
PARECER: Relator. Dep. Costa Ferreira, acata Parecer do relator,Dep. Costa Ferreira, pela aprovação.

PROJETO DE LEI NU 5.292101 - do Sr. Fernando Ferro - que "doclara o dia 26 de janeiro data histórica
significativa e integrante do calendário nacional." (Apensado: PL 5326/2001)
RELATOR: Deputado IVAN PAIXÃO
PARECER: pela rejeição deste, e do PL·532612001, apensado.

PROJETO DE LEI NU 4735/01 - do Sr. Ivan Valente· que "dá nova redação ao art. 30, da Lei nO 9.394,
de 20 de dezembro de 1996."
RELATOR: Deputado FLÁVIO ARNS
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 4.786/01 - da Sra. Ana Corso - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação
de creche om escola pl,blica."
RELATOR: Deputado JOEL DE HOLLANDA
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N' 3.652/00 - do Sr. Ronaldo Vasconcellos - que "acrescenta dispositivo à Lei ri'
9.394, de 20 de dezembro de 1996." (Apensado: PL 3977/2000)
RELATOR: Deputado PROFESSOR LUIZINHO
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição do PL-397712000, apensado.
Vista ao Deputado Gílmar Machado, em 20/03/2002
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PROJETO DE LEI N° 4.853/01 - do Sr. Eduardo Barbosa - que "altera o § 1° do art. Z' da Lei nO 9.424,
de 24 de dezembro de 1996, que dispõe sobre o Fundo de Manuten ção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do Magistério.'
RELATOR: Deputado FLÁVIO ARNS
PARECER: pela aprovação, com emendas.

PROJETO DE LEI N° 1.317/99 - do Sr. Regis Cav<llcante - que "revoga o parágrafo único do ar!. 13 do

Decreto-Lei n° 236, de 28 de fevereiro de 1967."
RELATOR: Deputado GASTÃO VIEIRA
PARECER: parecer contrário do relator, dep gastão vieira.

PROJETO DE LEI N° 4.549/01 - lia Sr. Bbpo Rodrigues - que "dá nova redação ao art. 21 da Lei n"
7.210, de 11 de julho de 1984, que "Institui alei de Execução Penal"."
RELATOR: Deputado JOEL DE HOLLANDA
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 2.662/00 - do Sr. Avenzoar Arruda - que "dá nova redação ao parágrafo único do
art. 323 do Decreto-Lei nO 5.442, de 1° de mala de 1943, CLT."
RELATOR: Deputado OSVALDO BIOLCHI
PARECER: Relator, Dep. Osvaldo Biolchi, acata parecer do relator anterior. Dep. Osvaldo Biolchi, pela
rejeição.
VISTA ao Deputado Gilmar Machado. em 31/05/2001

PROJETO DE LEI N° 2.940/00 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "acrescenta inciso ao art. 473 do
Decreto-Lei nO 5.452, de 1° de maio de 1943. que dispõe sobre a C.L.T. e dá outras providências."
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA
PARECER: pela aprovação deste, com emendas.
VISTA ao Deputado Flávio Arns, em 22/08/2001
O Deputado Flávio Arns apresentou voto em separado em 30/08/2001

PROJETO DE LEI N° 4.192/01 - do Sr. Alberto Fraga - que "dispõe sobre o Ensino na Policia Militar do
Distrito Federal e da oulras providências."
RELATOR: Deputado AGNELO QUEIROZ
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

PROJETO DE LEI N" 5.015101 - do Sr. Almeida de Jesus - que "institui o Sistema de Bolsa de Estudo
para os Policiais Militares e Civis Federais, Estaduais e aos do Distrito Federal, bem como aos Militares
das Forças Armadas." (Apensados: PL 559712001 e PL 5579/2001)
RELATOR: Deputado GILMAR MACHADO
PARECER: pela releição deste. da Emenda de Comissão 1 CECD, da Emenda de Comissão 2 CECD,
do PL-5579/2001, e do PL-5597/2001, apensados.

PROJETO DE LEI N" 4.699/01 - do Sr Nelson Proença - que "dispõe sobre os limites do uso de açúcar
refinado nos cardápios dos programas de alimenta ção escolar, sob a responsabilidade dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios."
RELATOR: Deputado AGNELO QUEIROZ
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 5.246/01 - do Sr. Bispo Rodrigues - que "dispõe sobre a inclusão da questão da
·violência contra a mulher" como parte dos temas transversais integrantes dos parâmetros curriculares
nacionais."
RELATORA: Deputada IARA BERNARDI
PARECER: pela aprovação.

SEM PRAZO DETERMINADO

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE NO 47/01 - do Sr. Fioravante - que "propõe que a
Comissão de Educação, Cultura e Desporto fiscalize o Ministério da Educação e as autarquias ligadas
Projeto Nacional da Leitura Didática, quanto á utilização do material didático distribuído pelo Programa
Nacional de Leitura Didática para indução ideológico-partidária em favorecimento do Governo Federal."
RELATORA: Deputada r ÂNIA SOARES
PARECER: pela implementação.

o - Proposições Sujeitas à Aprecia ção Conclusiva pelas Comissões:

SEM PRAZO DETERMINADO
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PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE N' 51/01 - do Sr. Ivan Valente - que "wopõe que a
Comissão de Educação. Cultura e Desporto fiscalize o processo de autorização e funcionamento dos
cursos de ensino superior. das Faculdades, dos Centros Universitários e das Universidades. bem como o
Exame Nacional de Cursos ("Prov ão"), o Exame Nacional do Ensino M'ldio (Enem). realizados pelo
Conselho Nacional de Educação e pelo Ministério da Educação"
RELATOR: Deputado JOÃO MATOS
PARECER: pela não Implementação
Os Deputados Gilmar Machado. Iara Bernardi, Avenzoar Arruda, Flávio Aros, Padre Roque e Professor
LuiLintlO apresentamm votos em separado em 20103/2002

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 3" sessão
Última Sessão: 12f04f02

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 1.787/96 - do Poder Executivo - (MSC 322/1996) - que "dispõe sobre a proteção
propriedade intelectual de topografias de circuitos inlegrados."
RELATOR: Deputado AVENZOAR ARRUDA

PROJETO DE LEI N° 2.663/00 - LUIZ ESTEVÃO - (PLS 155/1999) - que "altera o art. 4° da Lei n° 9.732,
de 11 de dezembro de 1998." (Apensado: PL 140/1999 (Apensados: PL 141/1999, PL 14211999, PL
293/1999. PL 711/1999, PL 797/1999, PL 986/1999, PL 2009/1999 e PL 2620/2000»
RELATOR: Deputado FLÁVIO ARN8

PROJETO DE LEI N' 3.498/00 - do Sr. Celso Giglio que "institui o Dia Nacional de Preven ção e
Combate ao Cãncer de Próstata, bem como os males dele originários,"
RELATOR: Deputado AGNELO QUEIROZ

PROJETO DE LEI N° 5.407/01 - do Sr. Alberto Fraga - que "determina a obrigatoriedade de reserva de
local apropriado para acomodaçao de portadores de deficiência fisica em estádios esportivos e
congêneres, e d á outras providências."
RELATOR: Deputado FLÁVIO ARNS

PROJETO DE LEI N' 5.430/01 - da Sra. Nair X"vier Lobo - que "institui o Dia Nacional do Orgulho Gay e
da Consciência Homossexual."
RELATORA: Deputada ESTHER GROSSI

PROJETO DE LEI N° 5.697/01 - do Sr. João Pizzolatti - que "institui o Dia Nacional do Empreendedor,
nas condições que especifica."
RELATOR: Deputado Z É INDIO

PROJETO DE LEI N° 5.711/01 - do Senado Federal - (PLS 5112001) - que "dispõe sobre a liberação de
recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE:
RELATOR: Deputado IVAN PAIXÃO

PROJETO DE LEI N' 5.754101 - da Sra. Marisa Serrano - que "dispõe sobre a InstitUição do Dia
do Movimento Comunitário."
RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA

PROJETO DE LEI N° 5.788/01 - do Sr. Celso Russomanno - que "institui o Dia Nacional da Esclerose
MClilipla."
RELATOR: Deputado RENILDO LEAL

PROJETO DE LEI N' 5.791/01 - do Sr. Ivan Paixão - que "institui o Dia Nacional de Repúdio ao
Terrorismo."
RELATOR: Deputado WAGNER ROSSI

PROJETO DE LEI N" 5.95"(101 • do Sr. Divaldo Suruagy - que "institui o Dia Nacional do Prefeito."
RELATOR: Deputado ALBERTO GOLDMAN

PROJETO DE LEI N° 5.965/01 - do Sr. Milton Monti - que "institui o Dia Nacional do Caixa de
Supermercado."
RELATOR: Deputado MEDEIROS

Abril de 2002
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PROJETO DE LEI N° 6.018/01 - do Senado Federal - (PLS 38/2001) - que "acrescenta dispositivo ao art.
52 e dá nova redação ao § 4° do art. 55 da l.ei 9.615, de 24 de março de 1998, que institui normas gerais
sobre desporto e dá outras providências."
RELATOR: Deputado AGNELO QUEIROZ

PROJETO DE LEI N° 6.033/02 - do Poder Executivo - (MSC 35/2002) - que "altera a denomina ção da
Faculdade Federal de Odontologia de Diamantina."
RELATOR: Deputado WALFRIDO MARES GUIA

PROJETO DE LEI N" 6.036102 ' do Poder Executivo - (MSC 4512002) • que "altera a denominação da
Universidade do Rio de Janeiro - UNIRIO."
RELATORA: Deputada MIRIAM REID

PROJETO DE LEI N' 6.044/02 - do Sr Pornpeo de Maltas - que "institui o "Dia da Legalidade" no
calendário oficial brasileiro."
RELATOR: Deputado OSVAI DO BIOLCHI

Substitutivo (Art. 119, 11 8 §1°)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI N' 2.226199 - do Sr. Enio Bacd - que "institui programa "Paz na Escola", de a;ão
interdisciplinar e de participação comunitária para prevenção e controle da violência nas escolas da rede
pública de ensino no país e dá outras providências." (Apensado: PL 2584/2000)
RELATORA: Deputada IARA BERNARDI

Decurso:4 a sessão
Última Sessão: 11/04/02

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N" 5.046101 - do Sr João Herrmann Neto - (PL 616812002) - que "dá ao Aeroporto
Internacional Sâo PaulolCongonhas, localizado na cidade de São Paulo (SP), a denominação "Aeroporto
Internacional de São PaulolCongonhas - Comandante Rolim"."
RELATOR: Deputado CUNHA BUENO

PROJETO DE LEI NO 5.620101 - do Senado Federal- (PLS 158/2001)' que "dispõe sobre a inscrição de
nomes no Livro dos Heróis da Pátria."
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA

PROJETO DE LEI N' 5.671/01 - do Sr. Ney Lopes - que "autoriza atos de homenagem a ALBERTO
SANTOS DUMON'] por parte dos aeroportos brasileiros."
RELATOR: Deputado DINO FERNANDES

PROJETO DE LEI N' 5.747/01 - do Sr. Juel de Hollanda - que "inscreve o nome de Joaquim Aurélio
Barreto Nabuco de Araújo no livro dos Heróis da Pátria."
RELATOR: Deputado OSVALDO COELHO

PROJETO DE LEI N° 5.905101 - da Sra. Nair Xavier lobo - que "institui o ano de 2003 como o "Ano da
Mulher.....
RELATORA: Deputada NICE LOBÃO

PROJETO DE LEI N° 5.966/01 - do Sr. Eni Voltolini - que "denomina a cidade de Canoinhas-SC Capital
NaCional dos Doadores Voluntários de Sangue."
RELATOR: Deputado JOÃO MATOS

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

LOCAL: Plenário 4, Anexo 11
HORÁRIO: 10h

REUNIÃO ORDINÁRIA

A - Requerimentos:
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REQUERIMENTO N° 9/02 Dos Srs. Vanessa Grazziotin e Pedro Eug ênio - que "solicita que seja
realizada visita à Região Amaz ônica, especificamente à Zona Franca de Manaus, com integrantes das
Comissões de Finanças e Tributação, de Fiscalização Financeira e Controle, da Amazônia e
Desenvolvimento Regional, do Trabalho. de Administração e Serviço Público, de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias, de Desenvolvimento Urbano e Interior, de Ciência e Tecnologia, de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional, e Economia, Indústria e Comercio."

B • Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 1.783/99 - do Sr. Walter Pinheiro - que "dispõe sobre o acesso gratuito ao serviço
de Internet via rede de TV a cabo para hospitais e posto de saúde da rede pública, estabelecimentos de
ensino de 1° e 2° graus da rede pública, museus e bibliotecas públicas."
RELATOR: Deputado OSÓRIO ADRIANO
PARECER: pela inadequação financeira e orçamentária.

c - Proposições Sujeitas à Aprecia ção Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 11:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 4.530/98 ~ do Sr. Luiz Carlos Hauly • que "extingue os Conselhos de Contribuintes
do Ministério da Fazenda e dispõe sobre o processo administrativo fiscaL"
RELATOR: Deputado ARMANDO MONTEIRO
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PARECER: pela rão implicação da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da despesa
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela
rejeição.

PROJETO DE LEI N° 2.819/00 • do Sr. SilvIo Torres - que "dispensa a apresentação de declaração de
rendimentos ou de informações de pessoas juridicas extintas, para baixa de inscrição no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurldica (CNPJ)"
RELATOR. Deputado JOÃO EDUARDO lJAlJO
PARECER: pela rão implicação da matéria com aumento ou diminuIÇão da receita ou da despesa
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela
aprovação, nos termos do Substitutivo da Comissão de Economia, Indústria e Comércio.

PROJETO DE LEI N° 4.034/01 - do Sr. Djalma Paes - que "estabelece o direito ao mutuário da Caixa
Econõmia Federal de ter abatido de suas prestações da casa própria o valor correspondente ao reajuste
do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço relativo aos planos "Collor '" e ..Bresser.....
RELATOR: Deputado FETTER JUNIOR
PARECER: pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária, e, no mérito, pela aprovação,
com substitutivo.
Vista ao Deputado José Militão, em 05.11212001

PROJETO DE LEI N° 4.285/01 - do Sr Osmar Serraglio - que "acrescenta dispositivos à Lei n° 9.766, de
18 de dezembro de 1998, que altera legislação que rege o salário-educação e dá outras providências."
RELATOR: Deputado JOSÉ MILlT Ao
PARECER: pela mo implicação da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da despesa
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela
aprovação.

PROJETO DE LEI N' 4625101 - do Sr. José Carlos Coutinho· que "estabelece normas para o
investimento público em habitação e dá outras providênCias."
RELATOR: Deputado JOS É PI MENTEL
PARECER: pela incompatibilidade e pela inadequação financeira e orçamentária.

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso:3 a sessão
Última Sessão: 12/04/02

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

A - Da Análise da Adequação Financeira e Orçamentária e do Mérito:

PROJETO DE LEI N° 138/99 - do Sr. Edinho Araújo - que "altera dispositivos da Lei nO 6.435, de 15 de
julho de 1977, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado JORGE KHOURY

PROJETO DE LEI N° 1.504199 - do Sr. Dr. Benedito Dias - que "cria área de livre comércio no Município
de Oiapoque, no Estado do Amapá, e dá outras providências." (Apensado: PL 2866/2000)
RELATOR: Deputado ARMANDO MONTEIRO

PROJETO DE LEI NO 1.653/99 - do Sr. Simão Sessim - que "dispõe sobre a compensação de dividas
municipais relativas às contribuições previdenciárias arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro

Social (INSS), e as relativas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e aos Programas de
Integração Social e de Formação do Patrimõnio do Servidor Público (PIS/PASEP)."
RELATOR: Deputado CARLlTO MERSS

PROJETO DE LEI N° 3.031/00 . do Sr. Pompeo de Maltos - que "institui o Programa de Seguro Agrícola
e dá outr<lS providências."
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS FONSECA JR.

PROJETO DE LEI N° 3.204/00· do Sr. Marçal Filho - que "autoriza a mOVimentação do saldo das contas
vinculadas ao FGTS para reforma da casa própria."
RELATOR: Deputado JOS É LOUREN ÇO
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PROJETO DE LEI N" 4.757/01 - do Sr. Ricardo Ferraço • que "editoras do pais ficam obrigadas a enviar,
anualmente, três exemplares de cada lançamento, seja literário, biográfico ou histórico, para cada uma
das bibliotecas públicas do pais."
RELATOR: Deputado MÁRCIO FORTES

PROJETO DE LEI N' 4.881/01 - do Sr. João Coser - que "institui a obrigatoriedade das empresas
construtoras e incorporadoras oferecerem garantia de término das obras."
RELATOR: Deputada JORGE KHOURY

PROJETO DE LEI N' 5.210/01 - do Senadu Federal - (PLS 27/1996) - que "cria o Programa de
Incentivos a Energias Renováveis - Pier, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado SEBASTIÃO MADEIRA

PROJE10 DE LEI N" 5.274/01 - do Sr. Pompeo de Maltos - que "institui o Programa de Refinanciamento
do Crêdito Educativo - RECREDUC."
RELATOR Deputada CARLITO MERSS

PROJETO DE LEI N" 5.760/01 - do Senado Federal - (PLS 255/2000) - que "dá nova redação ao art. 6° e
acrescenta o art. 10-A à Lei 9.469, de 10 de julho de 1997, para, nos termos dos §§ 3° e 4° do art. 100
da ConstitUição federal, com a redação da E:menda Constitucional 30, de 2000, e o teor da Lei 10.099,
de 19 de dezembro de 2000, que altera a Lei 8.213, de 24 de junho de 1991, regulamentando o disposto
no § 3° do art. 100 da Constituição federal, (...),conceituar as obrigações de pequeno valor e disciplinar
o pagamento de obrigações de pequeno valor ~ do crédito de nature~a alimenticia devidos pela Fazenda
Pública em virtude de sentença judiclána transitada em Julgado - precatório."
RELATOR: Deputado CORNÉLlO RIBEIRO

PROJETO DE LEI N° 5.779101 - da Sra. Socorro Gomes - que "dispõe sobre os princípios norteadores
dos contratos de mútuo firmados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação e fixa as taxas de juros
desses contratos."
RELATOR: Deputado RICARDO BERZOINI

B • Da Análise da Adequação Financeira e Orçamentária (art. 54):

PROJETO DE LEI N' 5.938/01 - do Sr. Joâo Herrmann Neto - que "reduz penalidade pola falta de
apresontação de declaração do imlJosto de renda, conceue uispensa do pagamento de multas pela não
entrega da declaração de rendimentos de ompresas in<ltivas e dá ouIras providências."
RELATOR: Depulado SÉRGIO MIRANDA

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE

LOCAL: Plenário 9 do Anexo 1I
HORÁRIO: gh30min

REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA

A - Requerimentos:

REQUERIMENTO N° 12/02 Do Sr. Wellington Dias - que "solicita seja convocado o Sr. ALOYSIO
NUNES FERREIRA FILHO, Ministro da Justi ça, a fim de prestar esclarecimentos sobro a possivel prática
de crime de prevaricaçã o e ato de improbidade administrativa, consistente no afastamento do Delegado
Federal Deuler Rocha da presid ê ncia do inqu érito aberto para apurar suspeitas de irregularidades na
privatização da f ele Norte Leste (atual Telernarl."

REQUERIMENTO N° 13/02 Do Sr. João Magalhães - que "solicita informações ao Ministro de Estado da
Agricultura e do Abastecimento, Sr Marcus Vinicius Pratini de Moraes, sobre as aplicações de recursos
do FUNCAFÉ."

REQUERIMENTO N° 14/02 Do Se Nela KodolfQ - que "solicita informações ao Presidente do Tribunal de
Contas da União sobre processo instaurado naquele Tribunal para apurar operações que podem ter
causado prejuízos à empresa Petroquimica Triunfo S/A, cujo controle acionáriO pertence à União."

REQUERIMENTO N° 15102 Da Sra. Vanessa Grauiotin - que "solicita ao Tribunal de Contas da União ü

reaiização de uma Auditoria Especial na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, para apurar
possiveis irregularidades, no funcionamento da Agência."
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REQUEHIMENTO N° 16/02 Dos Srs. Vanessa Grazziotin e Dr. Evilásio - que "requerem seja realizada
visita à Região Amazônica, especificamente a Zona Franca de Manaus, com integrantes das Comissões
de Fiscalização Financeira e Controle; de F-inanças e Tributação; da Amazônia e Desenvolvimento
Regional; de Trabalho, de Administração e Serviço Público; de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
Minorias; de Desenvolvimento Urbano e Interior; de Ciência e Tecnologia; de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional; e de Economia, Indústria e Comêrcio."

REQUERIMENTO 111' 17/02 Do Sr. Expedito J:Jnior - que "solicita seja convocado o Sr. Ministro da
Agricultura a fim de prestar esclarecimentos sobre restos a pagar referente ao exere icio financeiro de
1999 e 2000."

REQUERIMENTO N' 18102 Do Sr. Wellington Dias - que "solicita sejam convidados os Srs. DEULER
ROCHA, Delegado de Polícia Federal, e FRANCISCO CARLOS GARISTO, Presidente da federação
Nacional dos Policiais Federais, a fim de prestarem esclarecimentos sobre a poss ivel prática de crime de
prevaricação e alo de improbidade administrativa, consistente no afastamento do Delegado Federal
acima mencionado da presidência do inquérito aberto para apurar suspeitas de irregularidades na
privatização da Tele Norte Leste (atual lelemar)."

REQUERIMENTO N" 19102 Do Sr. Nelo Rodolfo - que "requer sejam solicitadas informações ao Ministro
de Estado da Fazenda, Sr.Pedro Sampaio Malan, sobre os devedores, cujos créditos foram transferidos
à EMGEA - Empresa Gestora de Ativos."

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA

LOCAL Plenário 3 - Anexo 11
HORÁRIO: 14h

REUNIÃO ORDINÁRIA

A· Eleição:

Eleição para 1" Vice-Presidência

B - Sugestões;

SUGESTÃO N" 15/01 - do Movimento EcumêJl1co Mundial - que "estabelece Incentivo Fiscal com
redução do ICMS, dos insumos na construção Civil para casas populares de até 55 m2 e d!l outras
providênCias."
RELATORA: Deputada YEDA CRUSIUS
PARECER: pela rejeição.
Vista ao Deputado Feu r~osa, em 20/0312002

SUGESTÃO N° 12/01 - da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura - que "dispôe sobre
regras de contribuição e de acesso aos beneficios previdenciários dos trabalhadores e trabalhadoras
rurais no Regime Geral da Previdência Social, altera dispositivos das Leis n' 8.212 e n' 8.213, ambas de
24 de julho de 1991, e dá outras prOVidências."
RELATORA: Deputada LUIZA ERUNDINA
PARECER: pela aprovação.

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

LOCAl: Plenário 16 do Anexo 11
HORÁRIO: 10h

REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA

A - Audiência Pública:

Tema:
Discussão sobre o projeto e construção da llidrelétrica de Belo Monte, no rio Xingu, no Estado do Pará.
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Expositor:
Dr. José Antônio Muniz Lopes - Presidente das Centrais EI átricas do Norte do Brasil - Eletronorte.

B - Requerimentos:

REQUERIMENTO N° 50/01 Do Sr. Pedro Pedrossian - que "solicita a convocação do Senhor Ministro de
Minas e Energia e o convite ao substituto eventual do Diretor-Geral da Agência Nacional do Petróleo 
ANP, para a prestação de esclarecimentos sobre as divergências entre as refinarias privadas em
operação no Pais e a ANP, no tocante ao ressarcimento dos valores concedidos em excesso, a título de
subsidias, àquelas empresas'"

REQUERIMENTO N' 54/01 Do Sr Moreira Ferreira - (PL 1534/1999) - que "requer a convocação de
reunião de Audiência Pública, da qual participem os convidados que Indica, para prosseguimento do
debate sobre aspectos relacionados à política de privatização do setor elétrico, momente tendo em vista
o Projeto de Lei n° 1.534, de 1999, sob exame desta Comissão."

REQUERIMENTO fi/' 4/02 Do Sr. Francistônio Pinto que "solicita sejam convidados o Ministro de
Estado de Minas e Energia, Presidente da Agênci<J Nacional de Petróleo - ANP, Presidente da Petrobras
e Presidentes de Empresas distribUidoras de petróleo que obtiveram na justiça liminar para substituição
tributária, a lim de prestarem esclarecimentos sobre os prejuizos causados aos Estados da Federação,
nos últimos 5 anos, decorrentes das referidas liminares."

REQUERIMENTO N° 7/02 Dos Srs. Luciano Zica e Lui, Sérgio - que "requer a realização de audiência
pública com o Presidente da Petrobrils, para prestar esclarecllnentos sobre audiência com as viúvas dos
trabalhadores vitimas do acidente da P-36 e sobre o encaminhamento dos acordos assumidos pela
gestão anterior da empresa."

c . Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 li:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N' 4.673/01 - do Sr. Clementino Coelho - que "cria o Programa Priontário de
Desenvolvimento da Energia Eólic<l do Nordeste - PRODEENE."
RELATOR: Deputado ANTONIO I-EIJÀO.
PARECER: pela aprovação deste.

PROJETO DE LEI N' 5.147/01 - do Sr. Clementino Coelho - que "dispõe sobre o "orestamento das
margens dos reservatórios de hidrelétricas."
RELATOR: Deputado LUCIANO ZICA.
PARECER: pela aprovação deste, com substitutivo, e pela rejeição da Emenda rf 1, apresentada na
Comissão.

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
Decurso:3 B sessão
Última Sessão: 12/04/02

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N' 454/99 - do Sr. Enio Baccl - quo "estabele normas para fiscalização de poços
arlesianos e dá outras providências." (Apensados: PL 459/1999 e PL 1672/1999)
RELATOR: Deputado LUCtANO ZICA.

PROJETO DE LEI N° 5.944/01 . do Sr. Olimpio Pires· que "altera a redação do art. 2° da Lei nO 8.001,
de 13 de março de 1990, no tocante à dlstribuiçã o dos recursos oriundos da compensação financeira
pela exploração de recursos minerais,"
RELATOR: Deputado ANTONIO FEIJÃO.

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

LOCAL: Plenário 03 do Anexo 11
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REQUERIMENTO N° 271D2 Do Sr. Luiz Carlos Hallly - que "requer a realização de encontro parlamentar
bilateral Brasil-México para troca de experiências sobre o Mercosul e o Nafta."

REQUERIMENTO N' 28102 Do Sr. Aloizio Mercadante - que "requer a aprecia ção da indicação, em
anexo. que solicita ao Excelenlissimo SenllOr PreSidente da Rep ública que o governo brasileiro imponha,
emergencialmente, taxa de importação de 30% ao a,;o e sugere que nossa diplomacia represente na
OMC contra a decisão do governo norte-americano de impor novas barreiras aos produtos siderúrgicos."

REQUERIMENTO N° 29102 Do Sr. Aloizio Mercadante - que "solicita designação de delegação
parlamentar para acompanhar a Segunda Cumbre cio Presidentes Latino-americanos e da União
Européia."

B • Proposições Sujeitas à Aprecia ção do Plenário:

URGI:NCIA

EMENDA DE PLENÃRIO AO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 348/96 (PDC 346196) que
"aprova o texto do Acordo para a Promoção e a Proteçao Reciproca de Investimentos, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e a Confederação Suiça, em Brasília, em 11 de novembro de
1994",
RELATOR: Deputado ANTONiO CARLOS PANNUNZIO
PARECER: pela aprovação.
Vista conjunta aos Deputados Jos é Thomaz Nonô e Pedro Valadares, em 03/10/2001

EMENDA DE PLENÃRIO AO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 365/96 (PDC 365/96) que
"aprova o texto do Acordo para a Promoção e a Proteção Reciproca de investimentos, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Portuguesa, em Brasília, em 9 de
fevereiro de 1994"
RELATORA: Deputada ELCIONE BARBALHO
PARECER: pela reJeição.

PRIORIDADE

MENSAGEM N° 166102 - do Poder Executivo - que "submete à consideração do Congresso Nacional o
texto do Protocolo de Quioto à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, aberto
a assinaturas na Cidade de Quioto, Japão, em 11 do dezembro de 1997, por ocasião da Terceira
Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima."
RELATOR: Deputado FERNANDO GABEIRA
PARECER: pela aprovação.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

MENSAGEM N° 1.260/97 - do Poder Executivo - que "submete à consideração do Congresso Nacional o
texto do Acordo, por troca de Notas, de Aprovação do Novo Anexo A do Tratado de Ilaipu de 1973,
celebrado entre o Governo da República Federativa do BraSil e o Governo da República do Paraguai, em
Assunção, em 21 de dezembro de 1995."
RELATOH: Deputado WERNER WANDERER
PARECER: pela aprovação.
Vista ao Deputado Luiz Carlos Hauly, em 2811112001

MENSAGEM N° 629101 - do Poder Executivo - que "submete à conSideração do Congresso Nacional o
texto do Acordo do sede entre o Governo da República f-ederativa do Brasil e o Centro Interamericano
de Administraçôes Tributàrias, celebrado em Santiago do Chile, em 03 de abril de 2001."
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
PARECER: pela aprovação.

c -Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas Comissões· Art. 2411:
PRIORIDADE

PROJETO DE Lei N° 3.011197 - do SI". Roberto Requião· (PLS 122/1995) - que "estabelece medidas de
proteção aos interosses brasileiros contra praticas discriminatórias adotadas por outros países."
RELATOR: Deputado ALDIR CABRAL
PARECER: pela rejeição.
O Deputado Pedro Valadares apresentou voto em separado em 15/08/2001
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TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

Abril de 2002

PROJETO DE LEI NO 1.252199 - do Sr. Nilmar;o Miranda - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de
argüição pública para o cargo de Diretor Geral da Policia FederaL"
RELATOR: Deputado WALDIR PIRES
PARECER: pela aprovação.
Vista ao Deputado José Thomaz Non Õ, em 1211212001
O Deputado José Thomaz Non õ apresentou voto em separado em 08/03/2002

PROJETO DE LEI N" 1.312/99 - do Sr. Wagner Salustiano - que "dispõe sobre a concessão de
passaporte diplomatico."
RELATOR: Deputado PAULO DELGADO
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI NO 3.906/00 - do Sr Bonitacio de Andrada - que "disciplina cursos de Universidades
Estrangeiras no Brasil."
RELATOR: Deputado FERNANDO GABEIRA
PARECER: pela aprovação.
Vista ao Deputado Hélio Costa, em 03/04/2002

PROJETO DE LEI N° 4.695/01 - do SI. Nelson Proença - que "dispõe sobre a legislação de preços do
transferência aplicavel às transações entre pessoas vinculadas e da outras providênCias."
RELATOR: Deputado WERNER WANDERER
PARECER: pela aprovação.
Vista conjunta aos Deputados Jos é Thomaz Nonél e Rubens Bueno. em 03/04/2002

PROJETO DE LEI N° 5.100/01 - da Sra. Nair Xavier Lobo - que "dispõe sobre a organização de corpos
de bombeiros mUnicipais voluntários."
RELATOR: Deputado PEDRO VALADARES
PARECER: pela aprovação deste, e da Emenda de Comissão 1 CREDN, e pela rejeição da Emenda de
Comissão 2 CREDN, e da Emenda de Comissâo 3 CREDN.

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO CRIME
ORGANIZADO, VIOt.ÊNCIA E NARCOTRÁFICO

LOCAL: Plenário 6, Anexo II
HORÁRIO: 14h30

REUNIÃO ORDINÁRIA

A - Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenârio:

URGÊNCIA ART. 155 RI

PROJETO DE LEI N° 6.108/02 - do Poder Executivo - (MSC 109/2002) - que "altera a Lei ri' 10.409, de
11 de janeiro de 2002, que dispõe sobre a prevenção. o tratamento, a fiscalização, o controle e a
repressão a produção, ao uso e ao trafico ilicito de produtos, substâncias ou drogas il icitas que causem
dependência fíSica ou psíqUica, assim elencildos pulo Ministério da Saúde, e da outras providências."
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA
PARECER: pela aprovação deste, com emenda~, e pela rejeição da emenda de Plenario nO 1/2002.

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMluA

LOCAL: Plenário 07 do Anuxo 11
HORÁRIO: 09h30rnin

REUNIÃO ORDINÁRIA

A - Requerimentos:

REQUERIMENTO N' 24/02 Do Sr. Dr. Roslnha - que "solicita a realização de audiência pública para
discutir Fundos de Pensão, convocando o Sr. Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social e
convidando os Senhores José Roberto Ferroira Sabóia, Secretário de Previdência Complementar;
Eduardo Guimarães, Presidente do Banco do Brasil e o Luiz Tarquinio Sardinha Ferro, Presidente da
PREVI."
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PROJl:TO DE Ll:1 N° 3.323/00 - CPI - MEDICAMENTOS - que "dispõe sobre a assistência farmacêutica
no âmbito do SUS."
RELATOR: Deputado SARAIVA FELIPE
PARECER pela aprovação.
Vista conjunta aos Deputados Angela GUDdagnin, Dr. Rosinha e Ursicino Queiroz, em 1211212001

c -Proposições Sujeitas à Aprecia ção Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 11:

PRIORIDADE

PROJE:TO DE LEI N" 863199 - do Sr. Cunha Bueno - que "regulamenta o art. 245 da Constituição
FederaL" (Apensado PL 270412000)
RELATORA: Deputada LÚCIA VÂNIA
PARECER: pela rejeição deste, e do PL-2704/2000, apensado.
Vista ao Deputado Dr. Rosinha, em 12/1212001
O Deputado Dr. Rosinha apresentou voto em separado em 2110312002

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N' 5.111/01 - do Sr. Vivaldo Barbosa - que "regula o exercício da proflss ão de
Conselheiro em Dependência Química."
RELATOR: Deputado SALOMÃO GURGEL
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 505/91 - do Sr. Paulo Pllim - que "revoga a alínea "I" do artigo 20 do Decreto-lei nO
73, de 21 de novembro de 1966, extinguindo o Seguro Obrigatório de Veiculos
Automotores" (Apensados: PL 727/1995, PI 1316/1995, PL 1330/1995 (Apensado: PL 387111997), PL
136111999 (Apensados: PL 253712000 e PL 3154/2000), PL 200011999, PL 2001/1999. PL 202211999.
PL 235712000, PL 2439/2000. PL 248912000, PL 253112000, PL 258811996, PL 264011996, PL
3566/2000. PL 4393/2001 (Apensado' PL 512212001), PL 4460/2001 e PL 563012001)
RELATOR: Deputado VICENTE CAROPRESO
PARECER: pela rejeição deste, da Emenda ao Substitutivo 1 CSSF, da Emenda ao Substitutivo 2 CSSF,
da Emenda ao Substitutivo 3 CSSF. da Emenda ao Substitutivo 4 CSSF. do PL-72711995. do PL
131611995, do PL-1330/1995, do PL-1361/1999, do PL-200011999, do PL-200111999, do PL-202211999,
do PL-2357/2000, do PL-2439/2000, do PL-248912000, do PL-2537/2000, do PL-258811996, do PL
264011996, do PL-356612000, do PL-387111997, do PL-439312001, e do PL-446012001, apensados, e
pela aprovação do PL-2531 12000, do PL-315412000. do PL-5122/2001, e do PL-5630/2001, apensados,
com substitutivo.
Concedida vista à dep. Ângela Guadagnll1, em 24/1111999

PROJETO DE LEI N° 502/95 - do Sr. Franco Montoro - (PL 520/1995) - que "assegura aos trabalhadores
e empregadores participação na direção da Previdência Social e promove sua descentralização
adminislrativa." (Apensado: PL 541 11995)
RELATOR: Deputado MARCONDES GADELHA
PARECER: pela aprovação deste. e peia rejeição do PL-54111995, apensado.

PROJETO DE LEI N° 2.446/96 - do Sr. Celso Russomanno - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de os
estabelecimentos de saúde manterem amostras do sangue das lTiies e das crianças, para fins de
identificação."
RELATOR: Deputado DARCfSIO PERONDI
PARECER: pela aprovação.
VISTA ao Deputado Celso Giglio, em 28106/2000

PROJETO DE LEI N° 2.539/96 - do Sr. Arnaldo Faria de Sá - que "dispõe sobre o indice a ser aplicado
nos reajusles dus benefícios da Previdência Social e dá outras providências." (Apensados: PL
2810/1997, PL 4699/1998 e PL 3146/2000 (Apensado: PL 4816/2001))
RELATOR: Deputada JORGE ALBERl O
PARECER: pela rejeição deste c do PL-2810/1997, do PL-3146/2000, do PL-4699/1998, e do PL
481612001, apensados.
CONCEDIDA VISTA AO DEP DR. ROSINHA, em 06112/2000
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PROJETO DE LEI N° 253/99 - do Sr Rubens Bueno - que "dispõe sobre ouvidorias do Sistema Único de
Saúde - SUS, e da outras providências." (Apensado: PL 2631/2000)
RELATOR: Deputado OSMÂNIO PEREIRA
PARECER: pela aprovação deste, e p"la rejeição do PL-2631/2000, apensado.

PROJETO DE LEI I\f 275/99 - do Sr Enio Bacci - que "institui o exame "check-up" anual 9ratuito,
custeado pelo SUS, para pessoas a partir dos 50 anos de idade."
RELATOR: Deputado MARCONDES GADELHA
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 343/99 - do Sr. Chico da Princesa - que "institui a Semana do Prevenção do Aborto
e da outras provid ências"
RELA10R: Deputado ARMANDO /\BILlO
PARECER: pela aprovação deste.

PROJETO DE LEI I\f 684/99 - do Sr. Freire .Lnior - que "obriga os hospitais, casas de saúde e
estabelecimentos assemelhados a manter enfermeiros diplomados nas condições que especifica."
RELATORA: Deputada L1DIA QUINAN
PARECER: pela aprovação, com substitutivo

PROJETO DE LEI N° 713/99 - do Sr Dr. Rosinha - que "altera atei nO 7802, de 11 de julho de 1989,
que "dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e a rotulagem, o transporte,
o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação.
o destino final dos resíduos e embalayens, o registro, a classificação, o controle. a inspeção e a
fiscalização de agrotóxIcos. seus componentes e afins, e di outras providências"." (Apensado: PL
1388/1999)
RELATORA: Deputada TETÉ BEZERRA
PARECER: pela rejeição deste, e pela aprovação do PL-138811999, apensado.

PROJETO DE LEI N° 750/99 - do Sr. Pedro Eugênio - que "altera a Lei nO 9.717, de 27 de novembro de
1998, que dispõe sobre "regras gerais para a organizaçijo e o funcionamento dos regimes própnos de
previdência social dos servidores públiCOS da Uníão, dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios, dos
militares dos Estados e do Distrito Federal. e da outras providências..... (Apensados: PL 1646/1999 e PL
2374/2000)
RELATORA: Deputada RITA CAMATA
PARECER: Parecer do relator, Dep. Rita Camata, pela aprovação deste, do PL 1.646/99 e PL 2,374/00,
apensados, e da emenda 1/99; pela aprovação parCial das emendas 3 e 4/99; e pela rejeição das
emendas 2 e 5/99, apresentadas na Comissão, com substitutivo.

PROJETO DE LEI NU 898199 - do Sr. LUIZ Carlos Hauly - que "revoga dispositivos da Lei nO 9.796, de 5
de maio de 1999, que "disp õe sobre a compensa ção financeira entre o Regime Geral de Previd encia
Social e os regimes de previdência dos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios nos casos de contagem rec íproca do tempo de contribuição para efeito de aposentadoria, e
da outras provid ênclas", estende sua aplicação a compensação financeira entre os reyimes próprios de
previdência social dos servidores de que trata, e dá outras providências." (Apensado: PL 3907/2000)
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ
PARECER: pela aprovação deste, e do PL-3907/2000, apensado, com substitutivo,

PROJETO DE LEI I\f 947/99 - do Sr Severino Cavalcanti - que "institui o "Dia do Nascituro", a ser
festejado no dia 25 de março de cada ano, e prescreve as medidas a serem adotadas pelos Poderes a
que se refere, para efeito da respectiva comemoração'"
RELATORA: Deputada ANGELA GUADAGNIN
PARECER: pela aprovação deste.
Vista concedida à Dep. Ana Corso, em 30105/2001
A Deputada Ana Corso apresentou voto em separado em 01/08/2001

PROJETO DE LEI N" 975/99 - do Sr. Pompeo de Matlos • que "obriga os Centros de Habilitação de
Condutores - CHCs, a adaptarem dez por cento de sua frota para o aprendizado de pessoas portadoras
de deficiência fislca e da outras prOVidências" (Apensado: PL 1510/1999)

RELATOR: Deputado MARCONDES GADELHA
PARECER: pela aprovação deste. e do PL-1510/1999, apensado, na forma do substitutivo da Comissão
de Viação e Transportes.
Vista ao Deputado Darc ísio Perondi, em 10/10/2001

PROJETO DE LEI N° 1.558199 - do Sr Eduardo Jorge - que "fixa o limite maxímo do valor dos beneficios
do regime geral de previdência social"
RELATOR Deputado JORGE ALBERTO
PARECER: pela rejeição.
Concedida vista ao Dep. Jorge Alberto, em 06112/2000
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PROJETO DE LEI N° 1.727/99 - do Sr. FiorLlvante - que "regulamenta o processo de cancelamento de
beneficios previdenciários, e dá outras providências." (Apensado: PL 2774/2000)
RELATOR: Deputado ARMANDO ABILlO
PARECER: pela rejeição deste, e do PL-2774/2000, apensado.

PROJETO DE LEI N° 1,799/99 - do Sr. Milton Monti - que "altera a redação do art. 30, inciso I, alínea "b"
da Lei ri' 8.212, de 24 de julho de 1991, para prorrogar o prazo de recolhimento das contribuições
previdenciárias de responsabilidade das empresas" (Apensado: PL 3207/2000)
RELATORA: Deputada ANGELA GUADAGNIN
PARECER: pela rejeição deste. e pela aprovação do PL-3207/2000, apensado.
VISTA ao Deputado Vicente Caropreso, em 09/05/2001
O Deputado Vicente Caropreso apresentou voto em separado em 13/06/2001

PROJETO DE LEI N' 2.056/99 - do Sr. Silas Brasileiro - que "estabelece incentivos fiscais para
integrantes da cesta básica do trabalhador."
RELATOR: Deputado OSMÂNIO PEREIRA
PARECER: pela aprovação deste e pela rejeição da emenda apresentada na Comiss ão

PROJETO DE LEI N' 2.132/99 - do Sr DarciSlo Perondi - que "cria contribuição destinada a custear
pesquisas e programas de saúde ligados à prevenção e ao tratamento das doenças decorrentes do
consumo de cigarros, charutos, cigarrilhas e de bebidas alcoólicas." (Apensado: PL 4107/2001)
RELATOR: Deputado OSMÂNIO PEREIRA
PARECER: pela rejeição deste, e do PL-4107/200~, apensado.

PROJETO DE LEI Na 2.276/99 - do Sr Eduardo Jorge - que "dispõe sobre critérios a seram observados
na liberação das guias de importação de equipamentos rnédico-hospitalares." (Apensado: PL 4594/2001)
RELATOR: Deputado MARCONDES GADELHA
PARECER: pela aprovação deste, com emenda, e pela rejeição do PL-4594/2001, apensado.

PROJETO DE LEI N" 2.629100 - do Sr. Fernando Coruja - que "dispõe sobre a notificação compulsória
de casos de subnutrição às autoridades da area da Saúde Pública."
RELATOR: Deputado LAVOISIER MAIA
PARECER: pela rejeição
Vista ao Deputado Henrique Fontana, em 13/12/2001

PROJETO DE LEI N° 2.643/00 - da Sra. Vanessa Grauiotin - que "acrescenta alinea ao inciso IV do art.
13 da Lei nO 9.961, de 28 de janeiro de 2000, que "Cria a Agéncia Nacional de Saúde Suplementar - ANS
e da outras provid ências."
RELATORA: Deputada JANDIRA FEGHALI
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N' 2.816/00 - do Sr. Rubens Bueno - que "altera a redação do art. 126 da Lei ri'
8.213, de 24 de julho de 1991, para determinar prazo para julgamento de recursos interpostos junto ao
Conselho de Recursos da Previdência Social."
RELATOR: DeputatJo MARCONDES GADELHA
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N" 3.183/00 - do Sr. Alberto Fraga· que "altera os arts. 154 e 158 da Lei n° 9.503, de
23 de setembro de 1997, Código de Trânsito Brasileiro."
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA
PARECER: pela aprovação deste, com emenda.

PROJETO DE LEI N° 3.410/00 - da Sra. Alcione Alhayde - que "acrescenta inciso ao artigo 16 da Lei rf
6.360, de 23 de setembro de 1976, para obrigar que os medicamentos de uso continuo tenham
embalagens de pelo menos trinta unidades."
RELATOR: Deputado RAIMUNDO GOMES DE MATOS
PARECER: pela aprovação.
VISTA ao Deputado Arnaldo "'aria de Sá, em 12/09/2001

PROJETO DE LEI N° 3.504/00 - do Sr. Rubens Bueno - que "determina a obrigatoriedade dos hospitais
de grande porte contarem com cirurgiães-dentistas em seus corpos cllnicos."
RELATOR: Deputado JORGE ALBERTO
PARECER: pela reJeição.

PROJETO DE 1.1:'1 N° 3.526/00 - do Sr Marcio I:littar - que "altera a reda ção do § 3° do art. 98, constante
do art. 1a da Lei nO 9.527, de 10 de dezembro de 1997, que "altera dispositivos das Leis n° 8.112, de 11
de dezembro de 1990, na 8.460, de 17 de setembro de 1992, e 11° 2.180, de 5 de fevereiro de 1954, e da
outras providências"."
RELATOR: Deputada ARNALDO FARIA DE SÁ
PARECER: pela aprovação.
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PROJETO DE LEI N° 3.542/00 - do Sr. Alberto Fraga - que "regulamenta o oferecimento de tratamento
preventivo à síndrome da imunodefici ência adquirida (SIDA), e dá outras providências."
RELATOR. Deputado SARAIVA FELIPE
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 3.750/00 - do Sr. José [ndio - que "acrescenta §§ 12 e 13 ao art. 22 da Lei rf
8.212, de 24 de julho de 1991, para prever contribuição previdenciária substitutiva das empresas em
relação aos segurados que prestem serviço por intermédio de cooperativas de trabalho."
RELATOR: Deputado JORGE ALBERTO
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 3.799/00 - do Sr. Darcísio Perondi - que "acrescenta parágrafo ao artigo 34 da Lei
n° 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos privados de assistência à saúde e dá outras
providências."
RELATOR: Deputado JOSÉ UNHARES
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 3.965/00 - do Sr. Milton MOrll; - que "dispõe sobre a criação de guardas-mirins e dá
outras providências."
RELATORA Deputada TETÊ BEZERRA
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 4.146/01 - do Sr. Luiz Bittencourt - que "dispõe sobre a garantía de obtenção de
vagas em creches e escolas pjbllcas para filhos de pessoas portadoras de deficiências, próximas de
suas residências."
RELATOR: Deputado DARCíSIO PERONDI
PARECER: pela aprovação deste, com emenda.

PROJETO DE LEI N° 4.243/01 - do Sr. Candinho Mattos - que "acrescenta parágrafo único ao artigo 70
da Lei nO 8.069, de 13 de julho de 1990, (Estatuto da Criança e do Adolescente)."
RELATOR: Deputado ORLANDO DESCONSI
PARECER: pela aprovação, com substitutivo
VISTA ao Deputado Orlando Fantazzilli, em 12/0912001
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PROJETO DE LEI N° 4.261/01 - do Sr. Medeiros - que "regulamenta, para efeitos previdenciários, o § 3°
do art. 100 da Constituição Federal, definindo como obrigação de pequeno aquela cujo valor de
execução, por autor, seja inferior a R$ 6.000,00 (seis mil reais)."
RELATOR: Deputado IVAN PAIXÃO
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
Vista á Deputada I aura Carneiro, em 13/03/2002

PROJETO DE LEI N' 4.618/01 - do Sr. De Velasco" que "acrescenta parágrafo ao art. 55 da Lei nO
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que "Estebelece as diretrizes e bases da educação nacional" "
RELArOR: Deputado REMI TRINTA
PARECER: pela aprovação.

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso:3 a sessão
Última Sessão: 12/04/02

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI NU 2.249/99 - do Sr. Luiz Bittencourt "que "obriga a veiculação de mensagens contra
o uso de drogas nos "sites" provedores de mformaçbes na Internet, de responsabilidade de órgãos e
entidades da Administração Pública Federal." (Apensado: PL 2977/2000)
RELATORA: Deputada ANGELA GUADAGNIN

PROJETO DE LEI N" 3.079100 - do SI Almir Sá - que "dispõe sobre a conCessão do seguro-desemprego
aos assentados em terras da União, no período de entressafra."
RELATOR: Deputado DARCfslO PEHONDI

PROJETO DE LEI N' 5.106101 - da Sra. Nair Xavier Lobo - que "institui a franquia postal para as
entidades beneficentes de assist ência social."
RELATOR: Deputado URSICINO QUEIROZ

PROJETO DE LEI N' 5.538101 ' do Sr. l.amartine Poselia - que "dispõe sobre a obrigatoriedade da
realização do teste anti-HIV em mulheres grávidas nas redes de saúde piblica e/ou privada, como
prevenção contra a disseminação da AIDS."
RELATOR: Deputado HENRIQUE FONTANA

PROJETO DE LEI N" 5.680/01 - do ~r. Pedro Fernandes" que "dispõe sobre o direito de aceSSibilidade
do portador de defiei ência visual, acompanhado de cães guias. a locais, transportes e estabelecimentos
de acesso ao público em geral, e da outr<lS providências."
RELATORA: Deputada RITA CAMATA

PROJETO DE LEI N° 5.839/01 - do Sr. Eni Voltolini - que "altera a redação do art. 24 da Lei nO 8.213, de
24 de julho de 1991, para permitir a concessão da pensão por morte aos dependentes do trabalhador
filiado ao Regime Geral da Previdência Social que tenha perdido a qualidade de segurado."
RELATOR: Deputado EULER RIBEIRO

PROJETO DE LEI N" 5.841/01 - do Sr. Eni Volto"ni ' que "altera dispositivos da Lei n° 8742, de 07 de
dezembro de 1993"
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA

PROJETO DE LEI N° 5.900/01 - da Sra. Nair Xavier Lobo - que "estende o direito á licença-gestante a

quem detiver a guarda de criança, no caso de morte da genitora."
RELATORA: Deputada LÚCIA VÂNIA

PROJETO DE LEI N° 5909/01 - do Senado Federal - (PLS 65/2000) - que "acrescenta parágrafo ao arl.
11 da Lei ri' 6.360, de 23 de setembro de 1976, que "dispõe sobre a vigilância sanitária a que ficam
sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticas e correlatos, cosmétiCOS, saneantes e
outros produtos, e dá outras prOVidências", para determinar que medicamentos em determinadas
apresentações sejam vendidos à granel, na quantidade indicada na prescrição."
RELATOR: Deputado HAFAEL GUERRA

PROJETO DE LEI N' 5.919101 - do Sr. Max Rosenmann - que "dispõe sobre o repasse de recursos da
Agência Nacional de vigilância Sanitária para as Universidades mediante convênios de cooperaçã o
técnica."
RELATOR: Deputado IVAN PAIXÃO

PROJETO DE LEI N° 5.931/01 - da Sra. Teima de Souza - que "dispõe sobre a prevenção, o tratamento,
a fiscalização, o controle e a repmssão de tráfico ilicllo e do uso indevido de entorpecentes e drogas
afins, e dá outras providências."
RELATORA: Deputada LAURA CARNEIRO
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PROJETO DE LEI N' 5.933/01 - do Sr. Augusto Franco - que "equipara a consumidor as pessoas
jurídicas de direito público c privado contratantes de planos de saúde em grupo,"
RELATOR: Deputado CARLOS MOSCONI

PROJETO DE LEI N° 5962i01 - do Sr. Roberto Jefferson - que "dispõe sobre a realização de pericia nos
casos de crime contra costumes."
RELATORA: Deputada LAURA CARNEIRO

PROJETO DE LEI N° 5.963/01 - do Sr. Milton Monti - que "que torna obrigatório o exame de acuidade
visual em todos os alunos matriculados no ensino fundamental das escolas públicas e particulares."
RELATORA: Deput<ld<l TETE BEZERRA

PROJETO DE LEI N° 5.964101 - do Sr. Custódio Mattos - que "dispõe sobre a cobertura, pelo Sistema
Único de Saúde, dos custos operacionais dos serviços hospitalares decorrentes de assun ção de
obligação imposta pelo Poder Judiciário à rede privada e dá outras providências."
RELATOR Deputado DAMIAO FELlCIANO

PROJETO DE LEI N° 5.975/01 - do Sr. Neuton Lima - que "proibe a aplicação de tatuagens e piercings,
na forma em que especifica, em menores de idade."
REl.ATOR Depulade DR. ROSINhA

PROJETO DE LEI N' 5.981/01 - do Sr. Luiz Ribeiro - que "cria o Cadastro Nacional de Aquisição de
medicamentos para pacientes Ilão assistidos pelo Programa Nacional de Farmácia Básica."
RELATOR: Deputado RAIMUNDO GOMES DE MATOS

PROJETO DE LEI N' 5.983101 - do Sr. Luiz Ribeiro - que "cria o Cadastro Nacional de Aquisição de
medicamentos para paciente assistido."
RELATOR: Deputado RAIMUNDO GOMES DE MATOS

PROJETO DE LEI N' 5.985/01 - do Sr. Luiz Ribeiro - que "cria o Cadastro Nacional de Locação e
Distribuição do Órgãos o Tecidos para Transplantes."
RELATOR Deputado RAIMUNDO GOMES DE MATOS

PROJETO DE l.EI N° 5.999/01 • do Sr. Ricardo Izar - quo "dispOe sobre a residência odontológica
obrigatória para o exerc ido profissional."
RELATOR Doputâdu DR. ROSINHA

PROJETO DE LEI N' 6.002/01 .. do Sr Ricardo Izar .. que "dispôe que toda a escola de ensino
fundamental, Seja obngada a dispor de profissional da área de fonoaudiologia."
RELATOR: Deputado DR. ROSINHA

PROJETO DE LEI N° 6.005/01 . da Sra. Teima de Souza - que "altera a Lei nO 5.991, de 17 de setembro
de 1973, e dá outras providências."
RELATORA: Deputada LAURA CARNEIRO

PROJETO DE lEI NU 6.013/01 - do Sr. Jutahy Junior - que "acrescenta dispositivos à Lei nO 10.216, de
06 de abril de 2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos
mentais e redireclona o modelo assistencial em saúde menlal."
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA

PROJETO DE l.EI N° 6.043/02 - do Sr Pompeo de Mattos - que "asse9ura ao recém-nascido o direito de
realização de exames de identifica ção de catarata congênita e dá outras provid ências."
RELATORA: Deputada RITA CAMATA

PROJETO DE LEI N° 6.051/02 .. do Sr. João Fduardo Dado .. que "torna sem limites a não incidência do
imposto de renda sobre proventos e pensões de maiores de 65 anos."
RELATOR: Deputado CARLOS MOSCONI

PROJETO DE LEI NU 6.109/02 - do Poder Executivo .. (MSC 114/2002) - que "acrescenta o ar\. Z'-A, na
Lei 10.191, de 14 de fevereiro de 2001, que dispõe sobre a aquisição de produtos para a implementação
de ações de saúde no âmbito do M,nist ario da Se úde."
RELATOR: Deputado JOSE UNHARES

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

LOCAl: Plenário 12, Anexo 11
HORÁRIO: 10h

REUNIÃO ORDINÁRIA

A - Requerimentos:

REQUERIMENTO NU 11/02 Do Sr. Paulo Paim .. que "requer a instalação da subcomissão permanente
na ctasp para discutir as mudanças da clt"
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"

REQUERIMENTO NO 12/02 Do Sr. Paulo Paim - que "requer a criação de subcomissão especial na ctasp
para discutir salário minimo"

REQUERIMENTO N° 15/02 Do Sr. Rodngo Maia - que "solicita "seja convocado o Ministro da Saúde, Si.
Barjas Negri, para prestar esclarecimentos sobre o contrato existente entre o Ministério da Saúde e a
Fence Consultoria Empresarial LIda.""

REQUERIMENTO N° 16/02 Da Sra. Vanessa GraZLiolin - que "solicita sejam convidados representantes
dos trabalhadores das Empresas Telecomunicações do Estado do Amazonas e representantes das
Empresas de Telecomunicações, para discutirem as demiss ões irregulares ocorridas nessas empresas."

B - Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

PRIORIDADE

PROJETO DE LI::: I N° 5721/01 - do f-'oder E:xecutivo· (MSC 1254/2001) - que "altera a Lei rf 8.112, de
11 de dezembro de 1990, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União,
das autarquias e das fundações públicas federais."

RELATOR: Deputado FREIRE JUNIOR
PARECER: pela aprovação, com substitutivo,

PROJETO DE LEI N° 5,756/01 • SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTiÇA - que "cria 183 Varas Federais
destinadas precipuamente à interioriLação da Justiça Federal de Primeiro Grau e à implantação dos
Juizados Especiais Federais no Pais e dá outras providências."
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N" 3.814/89 - do Si. Paulo Paim - que "dispõe sobre a aposentadoria dos
trabalhadores e dá outras providências,"
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES
PARECER
VISTA ao Deputado Luciano Castro, em 20/06/2001

C· Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas Comissões -Art. 2411:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N" 4.943/01 - PODER JUDICIÁRIO - que "cria cargos de provimento efetivo e funções
comissionadas no Quadro de Pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da ? Região e cB outras
providências."
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY
PARECER: pela aprovação, com emenda.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 23/95· do Sr. Eduardo Jorge - (PLS 11/1994) - que "veda dispensa do trabalhador
portador de doença profissional ou sequelas de aCidente do trabalho," (Apensado: PL 500/1995)
RELATOR: Deputado PAULO PAIM
PARECER: peia aprovação deste, e pela rejeição do PL-500/1995, apensado.
VISTA ao Deputado Pedro Henry, em 04/04/2001
O Deputado Pedro Henry apresentou voto em separado em 17/04/2001

PROJETO DE LEI N° 3.850/97 - do Sr. Corauci Sobrinho .. que "estabelece incentivo fiscal ás empresas
que contratarem empregados iniciantes e dá providências correlatas." {Apensados: PL 7/1999
(Apensados: PL 1658/1999, PL 1665/1999 e PL 2347/2000), PL 82/1999, PL 154/1999 (Apensado: PL
800/1999). PL 1212/1999, PL 3097/2000, PL 3118/2000. PL 3637/2000, PL 3863/1997, PL 4472/1998
(Apensado. PL4760/1998), PL4672/2001 e PL4902/2001)
RELATOR: Deputado RICARDO RIQUE
PARECER: peta rejeição deste, do PL-7/1999, do PL-82/1999, do PL-154/1999, do PL-800/1999, do PI.
1212/1999, do PL·1658/1999, do PL-1665/1999. do PL-2347/2000, do PL-3097/2000, do PL-3118/2000,
do PL-3637/2000. do PL-3863/1997, do PL4472/1998, do PL4760/1998, do PL-4672/2001, e do PL·
4902/2001, apensados.
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PROJETO DE LEI N" 1.778/99 - do Sr Rubens Bueno - que "altera o artigo 37 da Lei nO 8.934, de 18 de
novembro de 1994, que "dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins e dá
outras providências"."
RELATOR: Deputado PEDRO CELSO
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 2.184/99 - do Sr. Alberto Fraga - que "estabelece obrigatoriedade da contratação
de ascensoristas em elevadores de condominios comerciais elou mistos, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI NU 2.498/00 - do Sr. Eun icio Oliveira - que "altera a Lei nO 7.418, de 16 de dezembro
de 1985, que "institui o Vale-Transporte, e tJi outras providências", para instituir alternativamente o
Auxilio-Transporte." (Apensado: PL 3376/2000)
RELATOR: Deputado JOSÉ MÚCIO MONTEIRO
PARECER: pela rejeição deste, e do PL-3376/2000, apensado.

PROJETO DE LEI N° 2.748/00 - do Sr. Alberto Fraga - que "altera a Lei nO 7.289 de 18 de dezembro de
1984, modificada pela Lei rf 7475 de 13 de maio de 1986 (Estatuto dos Policiais Militares da Policia
Militar do Distrito Federal) modificando o tempo de serviço prestado pelos Policiais Militares
Femininos." (Apensados: PL 274912000 e PL 3013/2000)
RELATOR: Deputado PEDRO CELSO
PARECER: pela aprovação deste. e do PL-2749/2000' apensado, com substitutivo, e pela
prejudicialidade do PL-3013/2000, apensado.

PROJETO DE lEI N' 2.781/00 - do Sr. Ricardo Izar - que "dispõe sobre vagas nas empresas para
trabalhadores com mais de 40 (quarenta) anQS de idade, nos casos que especifica." (Apensado: PL
388612000)
RELATOR: Deputado AVENZOAR ARRUDA
PARECER: pela rejeição deste, e do PL-3886/2000. apensado.

PROJETO DE LEI N" 3.281/00 - do Sr. De Velasco - Que "dispõe sobre a concessão, pela União, de
bolsas de estudo para alunos, entre sete e catorze anos, cujos pais estejam desempregados, em escolas
particulares. na ausência de vagas em escolas públicas."
RELATOR Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE lEI N' 3.681/00 - do Sr. Alb..rto Fraga - que "dá nova redação ao § 2° e revoga o § 3° do
art. 50 da Lei n' 7.289, de 18 de dezembro de 1984, alterada pela Lei nO 7.475, de 13 de maio de 1986·
Estatuto dos Policiais Militares da Pol icia Militar do Distrito Federal."
RELATOR: Deputado JAIR BOLSONARO
PARECER: pela aprovação. com substitutivo.

PROJETO DE LEI N' 4.343/01 - do Sr. tvláno Assad Júnior - Que "altera a Lei nO 9.883, de 7 de
deLembro de 1999, estabelecendo normas para a nomeação do Diretor-Geral da Agência Brasileira de
Inteli9ência - ABIN e impondo restrições ao oC4pante do cargo de Diretor-Geral da Agência Brasileira de
Inteligência - ABtN que for exonerado."
RELATOR: Deputada JAIR BOLSONflRO
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 4 B sessão
Última Sessão: 11/04/02

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSIÇOES ABAIXO SOMENTE: RECEBERÃO Fb.1ENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEi N' 523/99 - do Sr. Padre Roque - que "altera o artigo 5° da Lei 9.701, de 18 de
novembro de 1998." (Apensado: PL 989/1999)
RELATOR: Deputado JOSÉ MÚCIO MONTEIRO
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COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

LOCAL: Plenário 11 do Anexo 11
HORÁRIO: 09h30min

REUNIÃO ORDINÁRIA

A - Requerimentos:

Quarta-teira 10 15001

REQUERIMENTO I\t' 4/02 Da Sra Teima de SouLa - que "requer realiLação da Conferencia Nacional
dos Portos"

B - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas Comissões· Art. 24 11:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 2.528/00 - do Sr. Ademir Lucas - que "dispõe sobre a obrigatoriedade da condução
em aeronaves de desfibriladores externos automáticos."
RELATOR: Depulado ROBERTO ROCHA
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
Vista conjunta aos Deputados Duilio Pisaneschi, Manoel Vitória e Paulo Gouv êa, em 26/09/2001

PROJETO DE LEI N" 3770/00 - do Sr. Chico da Princesa - que "dispõe sobre a responsabilidade civil do
prestador de serviço de transporte coletivo urbano e metropolitano de passageiros e dá outras
providências."
RELATOR: Deputado PEDRO CELSO
PARECER: pela reJeição.
Vista ao Deputado Ary Kara, em 05/12/2001
O Deputado Ary Kara apresentou voto em separado em 11/12/2001

PROJETO DE LEI N' 4.739101 - do Sr. Ary Kara - que "altera o art. 281 da Lei ri' 9.503, de 23 de
setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro." (Apensado: PL 5370/2001)
RELATOR: Deputado PAULO GOUVÊ/\
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 4.748/01 - do Sr. Josué Bengtson - que "modifica a redação do arl. 230 do OJdigo
de Trânsito Brasileiro - Lei nO 9503, de 23 de setembro de 1997."
RELATOR: Deputado ELlSEU RESENDE
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 469/99 - do Sr. Inocêncio Oliveira - que "dispõe sobre a manutenção no mercado
dos modelos de veiculos fabricados no Pais."
RELATOR: Deputado NEUTON LIMA
PARECER: Parecer reformulado do Relator, Dep. Neuton Lima, pela aprovação deste e da emenda de
nO 2 da CDCMAM, com substitutivo, e contrário á emenda de n° 1 da CDCMAM.

PROJETO DE LEI N' 3.282/97 - do Sr. Severino Cavalcanti - que "denomina a BR 232 Rodovia Frei
Damião e determina outras providências."
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 4.778101 - do Sr Corauci Sobrinho - que "acrescenta artigo à Lei nO 9.503, de 23
de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro."
RELATOR: Deputado NORBERTO TEIXEIRA
PARECER: oela aorovaciio. com ..mAnt1a.

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 3 a sessão
Última Sessão: 12104102

Projetos de lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 5.739/01 - do Sr Jair Meneguelli - que "altera a redação do inciso I e acrescenta
novo parágrafo, renumerando oS par ágrafos j à existentes no arl. 143, da Lei nO 9.503, de 23 de setembro
de 1997, que "instilui o C ódigo de Trãnsito Brasileiro"."
RELATOR: Deputado NEUTON LIMA
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PROJETO DE LEI N° 5.911/01 - do Senado Federal - (PLS 170/2001) - que "denomina "Ponte Nossa
Senhora do Pantanal" a ponte sobre o Rio Paraguai, situada na BR-262, no Munieipio de Corumbá,
Estado do Mato Grosso do Sul." (Apensado. PL 5334/2001)
RELATOR: Deputado MANOEL VITÓRia

PROJETO DE l.EI N" 5.946101 - do Sr. M árelo Biltar - que "altera a redaçáo do § 1 0 do art. 148 da Lei n"
9.503, de /3 de setembro de 1997, que instituI o Código de Trânsito Brasileiro."
RELATOR: Deputado MAURO LOPES

PROJETO DE LEI N" 5.982/01 - do Sr. IUlz Ribeiro - que "cria o Transporte Alternativo Interestadual e
dá outras providências."
RELATOR: Deputado JOÃO COSER

PROJETO DE LEI N' 5.998/01 - do Sr. Itamar Serpa - que "acresce artigo ao Código de Trãnsito
Brasileiro para disciplinar a utilização de motocicletas, motonetas e ciclomotores."
RELATOR: Deputado JOSÉ CHAVES

PROJETO DE LEI N° 6.015/01 • do Sr. Jaime Martins - que "denomina "Presidente JK" a rodovia BR
040.-
RELATOR; Deputado PEDRO FERN/\NDES

PROJETO DE LEI N° 6.023101 - do Senado Federal - (PLS 168/2001) - que "denomina "Rodovia
Deputado Flávio Derzi" trecho da rodovia BR-158."
RELATOR; Deputado MANOEL VITÓRIO

PROJETO DE LEI N° 6.057102 - do Sr. Jaime Martins - que "denomina "Aeroporto de Belo
Horizonte/Pampulha - Carlos Drummond de Andrade" o aeroporto da cidade de Belo Horizonte, Estado
de Minas Gerais."
RELATOR: Deputado ROMEU QUEIROZ

11 • COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL

PL. 4874/01 -

ESTATUTO DO DESPORTO

REUNIÃO ORDINÁRIA

local: Plenário 4, Anexo 11

Horârio: 14h

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Convidados:

VitAL S~VERINONElO, PresIdente do Comit6 Pamolimplco Bmsllclro;

Jornalista FRANCISCO MAl/\. BARBOSA. Cronlslô do Jornal' tOJe en Ola.

PROJETO DE: LEI NQ 4874, DE 2001 - do Sr. S.lvio 1 orrB~ • que "In~lilui o E!:>li:tlul0 do Desporto" (apensados: PL.04932/01 PL,05342/01)

RELATOR: Deputado GllMAR MACHADO

COMISSÃO ESPECIAL

PEC 306-A/00 PLANO NACIONAL DE CULTURA

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local; Plenarlo 7, Anexo JI

HorMo: 14h3D

PAUTA

Discussão do Parecer da Relatora
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N" 306-/\. DE 2000 - do Sr. G,lmar Machado - que" Acrescenta o parágrafo tercelfo eo artigo 215
da ConstllulÇão Federallllstltufndo o Plano Nacional de Cultura",

Relatora: Deputada LiDIA UUINAN

COMISSÃO ESPECIAL

PEC 550-A/97 - ZONA FRANCA DE MANAUS

REUNIÃO ORDINÁRIA

loct:tl: Plenário 11, Anexo 11

Horár<o: 14h30

PAUTA

Debate sobre a visita da comitiva representativa da Comissão a Manaus-AM,

nos dias 11 e 12-04-02

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO N C 550-1\.. DE 1997 do Sr. Anl ônio Feijão e outros - que "dá nova redi:tçao ao art. 4'" do ko das
Disposições Constitucionais Transitórias, altera o prazo de vlg éncia da Zona Franca de Manaus e dá outras providências". (apensadas: PECs
577/98: 591/98 e 6(6/98).

RELATOR: Deputada ELCIONE BARBALHO

COMISSÃO ESPECIAL

PL 4.828/98 - SEMENTES

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Pll:Klâno 14. Anexo 11

Horârio: 14,.,30

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Convidados:

ELZA ÂNGELA BRITO, Chefe da Secretaria de Propriedade Intelectual da t:mbrapa:

DAVID HATHAWAY, PfJsqUlsador; 8

YWAO MIYAMOrO, PrasidHnte da Assoclaçâo PF.ranaensA dos Produtores de Sementes e Mudas· APASEN. e da Associação Brasllolro dos
Produtores dt:J SOJa • APH.O~OJA.

PROJETO DE LEI N° 4.828, de 1998 do Poder Exoc'J1.ivo quo "dl5póe soble il produção. o comércio e a fiscalização de semenles ti dá oulrBS
pfOvldênclas",

RELATOR: Deputado MOACIR MICHELETTO

COMISSÃO ESPECIAL

TRIBUTAÇÃO CUMULATIVA

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenarlo 5, Anexo 11

Horano: 15h

PAUTA

Debate sobre o anteprojeto de lei e sobre a Proposta de Emenda à Constituição
apresentados pelo Relator
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relator: Depulado MUSSA DEMES

Local: Plenàno 2. Anexo 11

Horário: 13h30

DIARIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

CPI· CPMF

REUNIÃQ ORDINÁRIA

Abril de 2002

a) Elaboração do roteiro dos trabalhos; e

b) Requerimentos:

1. Requerimonto nO 01/02, do Deputado Rondldo Calado, ::;olic.i18ndo seja coll'Vidado a cornptuecer ptIrante esta Comlssào o Senhor
Ministro da Prevld ênda e Assistência SociaL JOsi:. CECHI~. para prestar Informa;:Oes sobre o tema objeto dtt investigaçao desta
Comissão;

2. Requerimento nO 02/02, do Deputado Ronaldo Caiado, soliettando $ttjH convidado a comparecer perante esta Comissi:io o Senhor
Ministro da Saúde, BARJAS NEGRI. para prestar in(ormaç~s sobre o tema objeto de InvestIgação desta Comissão;

3. Requerimento nU 03lC2, do Deputado Ronaldo Caiado, sohcüando seja convidado a comparecer perante esta Comi5s ão o Senhol
Secretario da Receita Federal. EVERARDO DE ALMEIDA f\.fACIEl, para prestar esclarecimentos sobre o tema objeto de Inveslignçáu
desta Comissão;

4. ReqLJBrlmanlo nO 04102, du Ot:lputado Ronaldo Caiado, sohwlandu S6Jé:l corwidado a c.omfJi-lrecer perante 8Sta Comissáo o Senhor
Secretário do Tesouro Nacional. FÂBIO DE OLIVEI~ BARBOSA. paru ~ruslBr esdarucimantos sobre o tema objeto da investlgaçào
desta Comlss ão,

5. ReqLJerlmento nO 05.'02, do Deputado Ronaldo Caiado, soliGltando seja convidado a comparecer perante esta Corniss ao o Senhor
Presidente do Banco Centréll do Br~sil, ARMfNlO FRAGA NiTO, para prestar esdarecimentos sotlfB o tema objeto de invB811gação
desta Comissão;

6. ReqlJeflmento n<l06/02, do Deputado l-{onalC1o Calado, soliCitando seja convidado a comparecer perante esta Comlss lia o Senhor
Presidente da FederaçàJ Brasileira das Assada çôes de Bancos" FEBRABAN. GABRIEL JORGE FERREIRA. paro prestar
esclarecimentos sobre o tema objeto de investigação desta Comissão,

7. ReqUtHillltmto n'" 07/02, do Deputado Ronaldo Cé:iado, soliclumdo seja t.:ollvidi:ldo a t.:ompurecer perante esla Comissão o ex-Ministro dH
Saúde, Senhor AUIB JA1FNE, paré:l prestar esdarecimentrnl sobre~) lema objeto de irwestigação dasta Comissão; e

B. Requerimento nO 08102, do Deputado ROI1<lldo C~iado, sollcüando seja convidado a comparocor perante esta Comlss ~o o Senhor
Ministro da Educaçoo, PAULO RE\lATO SOUZA, pilra prestar informaçõos sobre o loma objeto de Investlgcção desta Comissão

CPI. PROER

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Planario 10, Anexo 11

Horário: 13h30

Discussão do Relatório apresentado pelo Deputado Alberto Goldman (Relator).

CPI· aANESPA

REUNIÃO ORDINÁRIA

local: Plenárlo 12, Anexo II
Horário: 14 Horas

Audiência Pública

OITIVA DE TESTEMUNHA:

• Sr. MARCf.Ll O Cf.YLÀO DE CARVALHO, ex ·Membro da Diretoria I::.xacutiva do Banespa.

11I. COMISSÕES MISTAS

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E
FISCALIZAÇÃO
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AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (8 DIAS)

Decurso: 8° dia

Último Dia: 10/04/2002

Quarta-feira 10 15005

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO referente ao :iubt Ilulo 0:1.061.0:'69.7241.0003 - Construçao do t:difldo-Sede da Jus1; ça federal 
Seção Judiciária em Culabá!t..1T. Unidade Orçamentária 12. ~02 - Tribunal Regional federal da '" Região, listado no Quadro VII anexo à Lei n'
10.407, de 10 de janeiro de 2002,

RELATOR: Deputado PEDRO NOVAIS

Decurso: 6° dia

Último Dia: 12/04/2002

PROJETO DE DECRETO l.EGISLATIVO raferenle ao Subtttulo 18.544.0515.1851.1326 - Construçào e Recuperação de Obras de Infra
estlUtum Hídrical Obras de Infra-estrutura em Municlpkl da RegIão do Baixo S~ Francisco (Canal de Xingó) - SE, listado no Quadro VII anexo a
Lei n' 10.407. de 10 de janeiro de 2002

RELATOR: Deputado AI.BERTO GOLDMAN

PROJETO DE DECRETO l.EGISl.ATlVO refa'ante ao Subi Itulo Uragagem no Porlo de Vitória - E:S no Eslado do Espírilo Sanlo listado no
Quadro VII anexo à Lei n' 10.407. de 10 de Janalro de 2002.

H.EIJ\TOR. DepUla~o ALMIR SÀ

Decurso: 3° dia

Último Dia: 15/0412002

PROJETO DE LEI N° 06/2002 -CN, que "abre ao Orçamento da Investirnento, para 2002, em favar da Comercializadora Brasileira do Energia
E:.rnergencial - C8EE. crÓdlto especial no valor de R$ 1.700.000,00 (llm milhão B setecentos mil reais), para os fins que eapeci'ica.

Decurso: 2° dia

Último Dia: 16/0412002

PROJETO DE LEI I\r ü7/2002-CN. que "abre ao Orçamento .de Investimento, para 2002, em favor da empresa Boa Vista Energia S.A. _
BOVESPA, crédito suplementar no valor de R$ 6.610.000,00 (seis milhões e seiscentos e dez mil reais), para os fins que especifica,

IV - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES

ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIA As COMISSÕES

IIEM 09/04/2002: II

Comiss ão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática:

PROJETO DE LEI N° 6.061/2002
PROJETO DE LEI N° 624812002
TVR N° 1.391/2001
TVR N° 139312001
TVR N° 1.404/2001
TVR N° 1.406/2001
TVR N° 1.408/2001
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TVR N° 1.409/2001
TVR N" 1.410/2001
TVR N° 1.411/2001
TVR N" 1.413/2001
TVR N" 1.414/2001
TVR N° 1.415/2001
TVR N° 1.41612001
TVR N° 1.47012001
TVR N° 1.522/2001
TVR N° 1.52312001
TVR N° 1.52412001
TVR N° 1.52512001
TVR N° 1.526/2001
TVR N" 1.527/2001
TVR N° 1.52812001
TVR N° 1.529/2001
TVR N° 1.53012001
TVR N° 1.531/2001
TVR N° 1.533/2001
TVR N" 1.545/2002
TVR N° 1.546/2002
TVR N° 1.547/2002
TVR N" 1.551/2002
TVR N° 1.552/2002
TVR N° 1.553/2002
TVR N° 1.554/2002
TVR N° 1.61112002
TVR N° 1.720/2002
TVR N° 1.721/2002
TVR N° 1.722/2002
TVR N° 1724/2002
TVR N° 1.726/2002
TVR N° 1.72812002
TVR N° 1.729/2002
TVR N° 1.730/2002
TVR N° 1.732/2002
TVR N° 1.733/2002

Comissão de Constituição e Justiça e de Redação:

PROJETO DE LEI N° 1.830/1999
PROJETO DE LEI Na 6.197/2002
PROJETO DE LEI Na 6.206/2002
PROJETO DE LEI N° 6.216/2002
PROJETO DE LEI N° 6.238/2002
PROJETO DE LEI N° 6.253/2002
PROJETO DE LEI N° 6.256/2002
PROJETO DE RESOLUÇÃO NO 222/2002
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 223/2002
PROJETO DE RESOLUçAO N° 226/2002
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 229/2002
PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 230/2002
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 232/2002
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAo N° 499/2002
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 501/2002
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 502/2002
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇAo N° 505/2002
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N° 506/2002
PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUIÇAo N° 508/2002

Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias:

PROJETO DE LEI N° 6.067/2002
PROJETO DE LEI N° 6.222/2002

Comissão de Economia, Indústria e Comércio:

PROJETO DE LEI N" 6.17712002
PROJETO DE LEI N° 6.182/2002
PROJETO DE LEI N° 6.198/2002
PROJETO DE LEI N° 6.217/2002
PROJETO DE LEI N" 623912002

Abril de 2002
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Comissão de Educação, Cultura e Desporto:

PROJETO DE LEI N° 6.17912002
PROJETO DE LEI N° 618812002
PROJETO DE LEI N° 6.20312002
PROJETO DE LEI NO 6.21112002
PROJETO DE LEI N° 622812002
PROJETO DE LEI N° 6.240/2002
PROJETO DE LE.I N° 6.246/2002

Comissão de Finanças e Tributação:

PROJETO DE LEI N° 6.207/2002
PROJETO DE LEI N° 6.242/2002

Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional:

MENSAGEM N° 140/2002
PROJETO DE LEI N° 6.185/2002

Comiss ão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, Violência e
Narcotráfico:

PROJETO DE LEI N° 6.221/2002

Comissão de Seguridade Social e Família:

PROJETO DE LEI N" 6.063/2002
PROJETO DE LEI N° 6.133/2002

PROJETO DE LEI N° 6.135/2002
PROJETO DE LEI N° 6.151/2002
PROJETO DE LEI N° 6.152/2002
PROJETO DE LEI N° 6.155/2002
PROJETO DE LEI N° 6.184/2002
PROJETO DE LEI N° 6.196/2002
PROJETO DE LEI N° 622512002
PROJETO DE LEI N° 6.22712002
PROJETO DE LEI N° 6.234/2002
PROJETO DE LEI N° 6.244/2002
PROJETO DE LEI N° 6.259/2002

Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público:

PROJETO DE LEI N° 5.806/2001
PROJETO DE LEI N° 6.065/2002
PROJETO DE LEI N° 6200/2002
PROJETO DE LEI N" 6.23112002
PROJETO DE LEI N° 6.235/2002
PROJETO DE LEI N° 6.24712002

Comissão de Viação e Transportes:

PROJETO DE LEI N° 6.145/2002
PROJETO DE LEI N° 6.170/2002
PROJETO DE LEI N° 6.195/2002
PROJETO DE LEI N° 6.201/2002
PROJETO DE LEI N° 6.21912002
PROJETO DE LEI N° 6.250/2002

NOTA:
r-:ORMULARIO ["'ARA eMENDAS DISPONiVEL NAS SECRETARII\S DAS COMISSOES.

1l0RAI'{IO. DE 09:00 ÀS 12:00 E 13:30 As 18:30

Quarta-teira 10 15007

(Encerra-se a sessão às 18 horas e 44 minutos.)



Nos termos do artigo 202, § 2°, c/c o artigo 33, §
1°, todos do Regimento Interno, esta Presidência de
cide criar Comissão Especial, destinada a proferir pa
recer à Proposta de Emenda à Constituição n° 237-A
de 2000, do Senhor Paulo Mourão, que "inclui inciso
XXX no art. 22 da Constituição Federal" (atribuindo

15008 Quarta-t~ira 10 mARIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Abril de 2002

ATO DA PRESIDÊNCIA competência privativa a União Federal para legislar
sobre produtos trangênicos ou que contenham orga
nismos geneticamente modificados), constituída de
33 (trinta e três) membros, acrescido de mais um des
tinado ao rodízio entre os partidos não contemplados.

Brasília, 9 de abril de 2002. - Aécio Neves,
Presidente.

ATOS DO PRESIDENTE

o PRES:tDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 10, item r, alínea "a", do Ato da Mesa na 205, de 28

de j~nhO de 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o

artigo 35, item r, da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de

1990, ANA ~SKA SABrNO CAa~O, ponto na 114.406, do cargo

de Assistente Técnico de Comissão Adjunto D, CNE-l5, do

Quadro de Pessoal da Camara dos Deputados, que exerce na

Comissão de Minas e Energia, da Coordenação de Comissões

Permanentes, do Departamento de Comissões.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 09 de abril de 2002.

O PRES:J:DENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS I no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 10, item r, alinea "a", do Ato da Mesa na 205, de 28

de junho de 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo

35, item r, da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990,

FELIPE GUSTAVO DE ÁVILA ~IRO, ponto na 113.007, do cargo

de Assessor Técnico Adjunto B, CNE-10, do Quadro de Pessoal

da Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do Líder do

Governo no Congresso Nacional.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 09 de abril de 2002.



Abril de 2002 QWlrla-felra 10 I 'i00')

"O PRESIDENTE DA CAMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1", item T, alinea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 28

de junho de 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o

artigo 35, item 1, da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de

1990, HAROLDO MARQUES PEREIRA, ocupante de cargo da Categoria

Funcional de Analista Legislativo atribuição Contador,

Padrão 45, panca n° 5.281, do cargo de Assistente Técnico de

Gabinete, CNE-09, do Quadro de Pessoal da Câmara dos

Deputados, que exercia na Secretaria-Geral da Mesa, a partir

de 08 de abril do corrente ano.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em O9 de

;Á
,
....>

cro
Presid

abril de 2002.

o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 10, item T, alínea tia", do Ato da Mesa n° 205, de 28

de j~nho de 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o

de 2002.

artigo 35, item 1, da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de

1990, JOSÉ RANGEL DE ARAÚJO CAVALCANTE, ponto na 112.261, do

cargo de Assistente Técnico de Comissão Adjunto D, CNE-lS, do

Quadro de Pes soaI da Câmara dos Deputados, que exerce na

Comissão de Minas e Energia, da Coordenação de Com-\,ssoes

Permanentes, do Departamento de Comissões.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 09 de abril

t~
~~~A~ Spre3j~
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o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

.·\hnl dI) 20()2

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigó 10, item 1, alinea "a", do Ato da Mesa na 205, de 28

de junho de 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o

artigo 35, item I, da Lei na 8.112, de ~.1 de dezembro de

1990, NEDITE LINBARES EBRAB~, ponto na 114.345, do cargo de

Assessor Técnico kJjunto B, CNE-IO, do Quadro de Pessoal da

Câmara dos Deputados, que exerce na Comissão de Minas e

Energia, da Coordenaçào de Comissões Permanentes, do

Departamento de Comissões.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 09 de abril de 2002.

~~~AÉ O NEVES
residente

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo l°, item 1, alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28

de junho de 1990,

RESOLVE exunerar, de acordo com o

artigo 3~, item I, da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de

1990, VANJA SUELY MORENO PRAeIANO, ponto nO 114.337, do Cd~gO

de Assessor Técnico Adjunto a, CNE-lO, do Quadro de Pessoal

da Câmara dos Deputados, que exerce na Comissão de Minas e

Energia, da Coordenaçcto de Comissoes Permanentes, do

Departamento de Comissões.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 09 de abril de 2002.

;A
~.

G
lO NEVES

Presidente



.\l>ril de 2002 DIA RIO IH CAMAR.\ DOS IWPlJTADOS Quarta-kira 10 l'iOI I

o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEEUTADOS, no uso di'ls atr:ibuições qu.e lhe confer:e o

artigo la, item 1, alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28

de junho de 1990, e o artigo 6 0 da Lei na 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear,. na forma do artigo 9 0
,

de 2002.

item lI, da Lei na 8.112, citada, ANTÔNIO SOARES LOPES para

exercer, na Comissão de Minas e Energia, da Coordenação de

Comissões Permanentes, do Departamento de Comissões, o cargo

de Assessor Técnico Adjunto D, CNE-14, do Quadro de Pessoal

da Câmara dos Deputados, transformado pelo artigo 4° do Ato

da Mesa n. ° 4, de 20 de fevereiro de 1991, combinado com o

Ato da Mesa n. o 47, de 7 de outubro de 1992.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 09 de abril

k~cro NE_
Preside e

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuiçoes que lhe confere o

artigo la, item r, alínea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 28

de junho de 1990, e o artigo 6 0 da Lei na 8.112, de ]1 de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°,

item 11, da Lei n° 8.112, citada, CLÁUDIA SANTOS COLETTI para

exercer, na Comissão de Minas e Energia, da Coordenação de

Comissões Permanentes, do Departamento de Comissões, o cargo

de Assessor Técnico Adjunto D, CNE-14, do Quadro de Pessoal

da Câmara dos Deputados, transformado pelo artigo 4° do Ato

da Mesa fi. ° 4, de 20 de fevereiro de 1991, combinado com o

) -
~,

Ia NEVES -p<e"ide~~

Ato da Mesa D.o 47, de 7 de outubro de 1992.

C1\MARA DOS DEPUTADOS, em 09 de abril de 2002.



15012 (juarta-Ilma lO D[ARIO IH ('AMARA DOS IWPUL\DOS Abril (10 2002

o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo Ia, item I, alinea ~an, do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°, i tem

rr, da Lei n° 8.112, citada, EDIT PINTO DA SILVA para exercer,

no Gabinete do Líder do Governo no Congresso Nacional, o cargo

de Assessor Técnico Adjunto B, CNE-10, do Quadro de Pessoal da

Câmara dos Deputados, criado pelo Ato da Mesa nO 40, de 04 de

julho de 1996, combinado com o parágrafo único do artigo l° do

Ato da Mesa nO 01, de 24 de fevereiro de 1999.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em O9 de abri 1

fiO NEVES
residente

de 2002.

o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS I no uso das atrjbuições que lhe confere o

artigo l°, item 1, alínea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei n° 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do art igo 9°,

item IJ, da Lei n° 8.112, citada, JUAREZ BOAVENTURA BARBOSA

para exercer, na Secretaria-Geral da Mesa, o cargo de

Assistente Técnico de Gabinete Adjunto O, CNE-15, do Quadro de

Pessoal da Câmara dos Deputados, transformado pelo artigo 2°

do Ato da Mesa nO 10, de 29 de março de 1995, con~inado com o

parágrafo único do artigo l° do Ato da Hesa nO 01, de 24 de

fevereiro de 1999.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 09 de abril de 2002.

)~~'CIO NE S
Presid te
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o PRESI.DEN'rE DA CÂMARA DOS

DEPUT.ADOS, Q.O 11.50 das atribll.íc;Õ€s qll.€ lhe conf€r€ o

artigo 1", item r, alínea "a", do Ato da Mesa n" 205, de 28

de junho de 1990, e o artigo 6° da Lei n° 8 .112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°,

item rr, da Lei n° 8.112, citada, LUIZ CARLOS DOS SANTOS para

exercer, na Comissão de Minas e Energia, da Coordenação de

Comissões Pe~manentes, do Departamento de Comissões, o cargo

de Assessor Técnico Adjunto D, CNE-14, do Quadro de Pessoal

da Câmara dos Deputados, transformado pelo artigo 4° do Ato

da Mesa n° 4, de 20 de fevereiro de 1991, combinado com o Ato

da Mesa n." 47, de 7 de outubro de 1992.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em O9 de abri 1

) 6r10 NE S
Preside te

de 2002.

o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1", item 1, alínea "a", do Ato da Mesa na 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei n° 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomeD r, na forma do artigo 9° ,

de 2002.

item II, da Lei na 8.112, citada, MARIA DAS GRAÇAS GOMES

BATISTA p<lrã c;xercer, na Secretaria-Gera 1 da Mesa, o cargo de

Assistente Técnico de Gablnete Adjunto O, CNE-15, do Quadro de

Pessoal da Câmara dos Deputados, transformado pelo artigo 2 0

do Ato da Mesa na lO, de 29 de março de 199~, combinado com o

parágrafo 0níco do artigo l° do Ato da Mesa n° OI, de 24 de

fevereiro de 1999.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 09 de abril
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o PRESIDE.NTE. DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS, no 11S0 das atribuições que lhe confere o

artigo l°, item r, alinea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28

de junho de 1990, e o artigo 6 0 da Lei na 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9 0 ,

item lI, da Lei na 8.112, citada, NORBERTO GUALDI DE OLIVEIRA

para exercer, na Comissão de Minas e Energia, da Coordenação

de Comissões Permanentes, do Departamento de Comissões, o

cargo de Assessor Técnico Adjunto D, CNE-14, do Quadro de

Pessoal da Câmara dos Deputados, transformado pelo artigo 4°

do Ato da Mesa n. ° 4, de 20 de fevereiro de 1991, combinado

com o Ato da Mesa n." 47, de 7 de outubro de 1992.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 09 de abril

~6~IO NEVE
. President

de 2002.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atr:Lbuiçees que lhe cO[l[eJ:€ o

artigo l°, item r, alinea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28

de junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9 0
,

item lI, da Lei na 8.112, citada, ROSELI RODRIGUES CRUZ para

exercer, na Comissão de Minas e Energia, da Coor.denação de

Comissões Per.manentes, do Departamento de Comissões, o cargo

de AssisLente Tecnico de Comissão Adjunto D, CNE-15, do

Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo artigo

1° do Ato da Mesa n° 20, de 6 de junho de 199~.

C".ÃMARA DOS DEPUTADOS, em 09 de abril de 2002.
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o PRESIDENTE

()uarla-Jeíra I(J I~(J I~

DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo la, item I, alínea "a", do Ato da Mesa n ú 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei n° 8.112, de 11 de

dezembro àe 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9 0
,

item lI, da Lei nO 8.112, citada, SARAR MARIA COELHO DE SOUZA

para exercer, na Secretaria-Geral da Mesa, o cargo de

Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de

Pessoal da Câmara dos Deputados, transformado pelo artigo 2°

do Ato da Mesa n° lO, de 29 de março de 1995, combinado com o

parágrafo único do artigo l° do Ato da Mesa nO OI, de 24 de

fevereiro de 1999.

C~RA DOS DEPUTADOS, em 09 de abril de 2002.

J;....::..
. CIO NEVES
residente

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTA.DOS I no uso diis att:i-bui-çães qJ.Le lhe contere o

artigo 1°, item r, alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28

de junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, ])a forma do arti go 9°,

item Ir, da Lei nO 8.112, citada, TEREZINHA APARECIDA GERALDO

ANDRADE LEITE para exercer, na Comi ssão de Minas e Energja,

da Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento de

Comissões. o carqo de Assistente Técnico de ComissCio

de 2002.abril

Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara dos

Deputados, criado pelo artigo l° do Ato da Mesa n° 20, de 6

de junho de 1995.

cÁMARA DOS DEPUTADOS, em 09 de

~e~
. NE

. Presid te
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PRESIDENTE
atribuições que lhe confere o
do Ato da Mesa n° 205, de 28 de

O
DEPUTADOS,
artigo l°, item I,

no uso das
ali.nea "a",

DA DOS

nomear, na forma do artigo 9°, item

de 2002.

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE
lI, da Lei n° 8 .112, citada, Zl!:NILDA OLIVEIRA PACHECO para

exercer, no Gabinete do Líder do Governo no Congresso

Nacional, o cargo de Assessor Técnico Adjunto B, CNE-10, do

Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo artigo

l° do Ato da Mesa n° 40, de 4 de julho de 1996, combinado com

o parágrafo único do artigo l° do Ato da Mesa nO 01, de 24 de

fevereiro de 1999.

CÂMARA DOS D8PUTADOS, em 09 de abril

o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o
artigo 1°, item r, alJ.nea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE designar por acesso, na forma do

artigo 13 da Resolução nO 21, de 4 de novembro de 1992, ANA

MÁRCIA DE ANDRADE PETRIZ, ocupante de cargo da Categoria

Funcional de Técnico Legislativo atribuição Assistente

de 2002.

Administrativa, Padrão 30, ponto nO 4.522, para exercer, a

partir de 03 de abril do corrente ano, no Gabinete do Lider do

Governo no Congresso Nacional, a função comissionada de Chefe

de Gabinete, FC-08, do Quadro de Pessoal da Câmara dos

Deputados, nos termos da lotação fixada pelo Ato da Mesa n°

40, de 04 de julho de 1996.
cÂMARA DOS DEPUTADOS, em O9 de abri 1

l~E
Presiden_G
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N° 4.110/02

Autor: Deputado Sergio Novais (PSB/CE) Re
lator: Primeiro-Vice-Presidente

Solicita informações acerca dos va
lores gastos, dos cofres públicos, em
matéria publicitária sobre à "Reforma
Trabalhista", em toda a mídia nacional.

11 - Voto do Relator

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, voto pelo encami
nhamento do presente requerimento de informação.

Primeira-Vice-Presidência,20-3-2002. - Efraim
Morais, Primeiro Vice-Presidente, Relator.

Defiro, "Ad referendum" da Mesa.
Em 9-4-02. - Aécio Neves, Presidente.

I - Relatório

Trata-se de Requerimento de Informação, for
mulado pelo nobre Deputado Sérgio Novais, solicitan
do o seu encaminhamento ao Excelentíssimo Senhor
Ministro de Estado do Trabalho e Emprego, a fim de
obter informações acerca dos valores gastos com a
realização da campanha publicitária sobre a Reforma
Trabalhista, veiculada em toda a mídia nacional, a
partir do mês de fevereiro de 2002.

É o relatório.

REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÃO REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 4.121/02

REQUERIMENTO (Do Sr. Marcos Afonso)

(Do Sr. Sergio Novais) Solicita do Senhor Ministro de Mi-

Solicita seja encaminhado pedido nas e Energia esclarecimentos sobre os
de informação ao Sr. Ministro do Traba- aumentos autorizados pela Agência Naci-
lho e Emprego, acerca dos valores gas- onal de Energia Elétrica - ANEEL para
tos em matéria publicitária sobre a Refor- as tarifas de onze concessionárias de
ma Trabalhista veiculada em toda a midia distribuição de energia elétrica.

nacional. Senhor Presidente:

Senhor Presidente: Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitui-
Nos termos regimentais, requeiro a Vossa Exce- ção Federal, e nos arts. 115, inciso I e 116, do Regi-

lência, que seja encaminhado ao Sr. Ministro do Tra- mento Interno, solicito a Vossa Excelência seja enca-
balho e Emprego, pedido de informação acerca dos mmhado ao Sr. Ministro de Estado de Minas e Ener-
valores gastos dos cofres públicos, para realização g~a, Jos~ Jorge de Vasconcelos Lima, o seguinte pe-
da campanha publicitária sobre a "Reforma Trabalhis- dldo de Informações:
ta", veiculada em toda a mídia nacional, a partir do - Esclarecimentos sobre os aumentos autoriza-
mês de fevereiro, em curso. dos pela Agencia Nacional de Energia Elétrica -

Sala das Sessões, 19 de fevereiro de 2002. _ ANEEL para as tarifas de onze empresas concessio-
Sérgio Novais. nárias dos serviços de distribuição de energia elétri

ca, em vigor desde o ultimo dia 3 de fevereiro, fazendo
constar, dentre outras, as seguintes informações:

a) detalhamento dos critérios aplicados ao cál
culo das novas tarifas de energia elétrica das se
guintes empresas concessionárias:

1) Do Estado de São Paulo:
- Companhia Força e Luz de Mococa

CLFM;
- Companhia Sul Paulista de Energia

CSPE;
- Caiuá Serviços de Eletricidade S. A.;
- Empresa Elétrica Bragantina - EEBB;
- Companhia Luz e Força Santa Cruz - CLFSC;
- Companhia Nacional de Energia Elétrica -

CNEE;
- Companhia Paulista de Energia Elétrica 

CPEE;
- Companhia Jaguari de Energia Elétrica -

CJE;
2) Do Estado do Paraná:
- Companhia Força e Luz do Oeste - CFLO'
3) Do Estado da Paraíba: '

- Companhia Energética da Borborema
CELB;

b) comparação entre os percentuais dos au
mentos tarifários autorizados, nos (últimos cinco
anos, para as concessionárias mencionadas no item
anterior, a taxa acumulada de inflação do período e a
variação cambial acumulada nesse mesmo intervalo
de tempo.
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Justificação

Para quem por acaso tivesse tornado a sério as
declarações do Senhor Presidente Fernando Henri
que e de seus ministros, ao iniciarem seu período de
governo, com mil promessas de fazer o Brasil avançar
e inserir-se no tão sonhado Primeiro Mundo, custaria
crer que o país pudesse vir a defrontar-se com o es
cândalo da redução forçada do consumo de energia,
insumo tao fundamental para seu progresso, e com a
consequente queda da qualidade de vida de seus ci
dadaos, obrigados a abrir mao de varias das facilida
des propiciadas pelo uso da eletricidade.

Em lugar da tao almejada e prometida universa
lização do fornecimento de energia elétrica para to
dos os brasileiros, o que se viu foi um verdadeiro as
salto ao bolso do já tão sofrido consumidor nacional,
obrigado a desembolsar cada vez mais dinheiro para
pagar o acesso a um serviço cuja qualidade nao apre
sentou qualquer melhoria digna de nota, tendo mes
mo, em alguns casos, sofrido uma significativa piora,
raras vezes coibida pelas autoridades governamenta
is responsáveis pela regulamentação e fiscalização
do setor.

Mais ocupados em locupletar-se com os lucros fa
ceis que obtém e esquecidos que estão daquelas que
deveriam ser suas verdadeiras funções, os novos con
tro�adores privados das empresas concessionarias dos
serviços públicos conseguiram, em poucos anos, rea
justes tarifários que correspondem praticamente ao do
bro da inflação ao observada no periodo, enquanto que,
exposto a própria sorte C ou A falta dela C, ye-se o con
sumidor brasileiro praticamente indefeso diante da insa
ciável sede de lucros dessas empresas, sem ter a quem
recorrer, haja vista preferirem as autoridades governa
mentais o papel de imagens de santos em prostíbulos,
que tudo vêem, mas nada fazem.

Apesar de sermos Deputado pelo Estado do
Acre, não podemos deixar de nos preocupar com os
escabrosos aumentos que acabam de ser concedi
dos a onze concessionárias de energia elétrica do
país, dez das quais localizadas nos Estados do Para
ná e São Paulo, que se encontrarem entre os mais ri
cos do pais, cujas populações terão agora de subme
ter-se a maiores sacrifícios para honrar seus compro
missos e pagar em dia suas faturas de consumo de
eletricidade.

Imagine-se, então, o que vim a acontecer quan
do os mesmos, senão maiores, percentuais de au
mento de tarifas forem autorizados para as concessi
onárias distribuidoras de eletricidade de Estados

mais pobres e desassistidos, como o pequenino Acre,
pelo qual tivemos a honra de ser eleito.

No intuito de por cobro a tantos e tais descala
bros e para expor a luz do dia a calamitosa situação a
que estão sujeitos todos os cidadãos do pais é que
1105 propomos, não somente em nome de nossos
eleitores, mas de toda a população brasileira, a defen
der-lhes o direito a uma vida com um mínimo de quali
dade.

É, portanto, através do presente requerimento
de informações que buscaremos as explicações so
bre os abusivos aumentos das tarifas de energia elé
trica que se vem praticando no pais, a fim de buscar
subsidios para adotar as providências necessárias
para devolver a toda a população brasileira já perdido
sentimento de honradez e cidadania.

Sala das Sessões, de de 2002. - Marcos Afonso.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N° 4.121/02

Solicita esclarecimentos sobre os
aumentos autorizados pela Agência Naci
onal de Energia Elétrica - ANEEL para as
tarifas de onze concessionárias de distri
buição de energia elétrica.

Autor: Deputado Marcos Afonso, (PT/AC) Re
lator: Primeiro-Vice-Presidente

I - Relatório

Trata-se de Requerimento de Informação, formu
lado pelo nobre Deputado Marcos Afonso, solicitando
o seu encaminhamento ao Excelentíssimo Senhor Mi
nistro de Estado de Minas e Energia, a fim de obter, no
âmbito da ANEEL, esclarecimentos sobre os aumen
tos autorizados para as tarifas de energia elétrica, em
vigor desde o dia 03 de fevereiro do corrente ano, fa
zendo constar o detalhamento dos critérios aplicados
ao cálculo das novas tarifas e a comparação entre os
percentuais dos aumentos dos últimos cinco anos para
as onze concessionárias que o Autor menciona.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, voto pelo encami
nhamento do presente requerimento de informação.

Primeira-Vice-Presidência, 20 de março de
2002. - Deputado Efraim Morais, Primeiro-Vice-Pre
sidente Relator.

Defiro, "Ad referendum" da Mesa.
Em, 9-4-02. - Aécio Neves, Presidente.



REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N° 4.135/02

Justificação

Nas bulas que são aprovadas pelo próprio Iba
ma, ora recomenda-se o enterro das embalagens, ora
pede-se a lavagem tríplice e depois o enterro em fos
so para lixo tóxico, ora deve-se atender às legislações
estaduais.

A Legislação Federal é bem clara quando diz
que é o fabricante de agrotóxicos que deve apresen
tar a documentação sobre a destinação das embala
gens. Parece-me que o Ibama quer responsabilizar os
Estados pela sua destinação correta.

Não sabemos porque, mas o fato é que nem to
das as informações que deveriam constar no rótulo e
nas bulas, estão sendo exigidas pelo Ministério da
Saúde e pelo Ibama, quando das avaliações toxicoló
gicas e ambientais, bem como na aprovação das bu
las. São informações importantes e que a legislação
de agrotóxicos exige para dar mais segurança ao en
genheiro agrônomo quando da prescrição do recei
tuário agronômico, para o agricultor quando da utiliza
ção dos agrotóxicos e para o médico quando do trata
mento de uma pessoa intoxicada, bem como para a
destinação final das embalagens vazias. A situação é
pior ainda com relação aos agrotóxicos que ainda não
foram reavaliados e que estão no comércio.

Sala das Sessões, 21 de fevereiro de 2002. 
Dr. Rosinha.

3. Quais são as empresas que apre
sentaram a documentação informando o
Ibama sobre a destinação das embalagens?

3.1. Cópia desta documentação.

4. O Ibama recomenda aos fabricantes
de agrotóxicos a tríplice lavagem de emba
lagens hidrossolúveis com posterior enterro
em lixo tóxico?

1. Porque o Ibama não tem exigido
dos fabricantes o método de desativação
dos agrotóxicos?

2. Porque o Ibama não tem exigido
que conste nas bulas às informações corre
tas sobre a destinação final das embalagens
vazias?

Solicita informações ao Sr. Ministro
de Estado do Meio Ambiente sobre agro
tóxicos.

5. O Ibama tem documentado a locali
zação destes lixos tóxicos?

5.1. Em caso afirmativo, forneça-nos a
localização dos mesmos.

5.2 Se não, quem faz esse controle e
como o Ibama interfere?

6. Como o Ibama explica as 4 (quatro) reco
mendações diferentes, contidas nas bulas, para o
destino final das embalagens:

a) Para os agrotóxicos que ainda não foram rea
valiados, os fabricantes recomendam que as embala
gens sejam destruídas e enterradas;

b) As embalagens devem ser enterradas em
fosso para lixo tóxico e na bula é explicado como deve
ser construído esse fosso;

c) Recomenda-se fazer a lavagem tríplice e en
terrar em fosso para lixo tóxico e na bula é explicado
como deve ser construído esse fosso.

d) Nos últimos registros de agrotóxicos o Ibama
vem aprovando bulas com a seguinte recomendação:
as embalagens deverão ser enxaguadas três vezes e a

Senhor Presidente,
Requeremos a V. Exa com base no artigo 50 da

Constituição Federal, e na forma dos arts. 115 e 116
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas ao Senhor Mi
nistro de Estado do Meio Ambiente, as seguintes in
formações:

,\hnl d~ 2()02 DI.\RIO IH ('AMARA DOS IWPlJL\DOS Quarta-feira lO (501 ~

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N° 4.135/02 calda resultante acrescentada à preparação para ser
(Do Sr. Dr. Rosinha) pulverizada. Não reutilize as embalagens vazias. Obser

var legislação Estadual e Municipal específica. Fica pro
ibido o enterro de embalagens em áreas inadequadas,
consulte o Órgão Estadual do Meio Ambiente.

7. Os agrotóxicos, nomes comercial - Alto 100,
Blason 480 SC, Bravonil 500, Daconil 500, Doble,
Dormex, Flex, Furadan 50 G, Furazin 750 TS, Fusila
de 125, Gamit, Glifosato Nortox, Hostathion 400 Br,
Impact, Mirex S, Monceren PM, Plantvax 750, Prime
plus BR, Roundup, Roundup WG, Rovral, Shogun
100 CE, Solvirex GR 100, Sportak 450 CE, Starane
200, Supracid 400 CE, Tenton 867 CS -foram avalia
dos, ou estão cumprindo o disposto no artigo 29 da
Portaria n° 84, de 15 de outubro de 1996?

8. Quantas e quais são as marcas comerciais de
agrotóxicos que estão registrados de acordo com a
Lei n° 7.802?

9. Dos agrotóxicos existentes no mercado, quais
ainda não foram reavaliados?

10. Quais as marcas comerciais de agrotóxicos
que de fato estão sendo comercializadas e utilizadas
no Brasil?
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I - Relatório

11 - Voto do Relator

Autor: Deputado Dr. Rosinha (PT/PR) Relator:
Primeiro-Vice-Presidente

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, voto pelo encami
nhamento do presente requerimento de informação.

Primeira-Vice-Presidência, em 20 de março de
2002. - Deputado Efraim Morais, Primeiro-Vice-Pre
sidente, Relator.

Defiro, "Ad referendum" da Mesa
Em, 9-4-02. - Aécio Neves, Presidente.

a) comunicação da Monsanto à
CTNBio;

b) pareceres de cientistas brasileiros
que indicaram não haver problemas ou re
flexos negativos, relativamente aos resulta
dos do estudo;

c) cópia da Ata (e, se houver, de Co
municado) que aprovou o parecer técnico
da CTNBio.

2) Em 30-10-2001 (Comunicado n° 160 - Pro
cesso n° 01200.004.83/97-73), a CTNBio autorizou
a extensão do COB do Instituto de Biofísica Carlos
Chagas Filho, da UFRJ (Unidade de Avaliação de
Vacinas do Hospital Escola São Francisco de Assis)
e, concomitantemente, autorizou a realização de ex
perimentos para o desenvolvimento de vacina, intitu
lado "Estudo Clínico Multicêntrico de Fase 11, para
avaliar a imunogenicidade e a segurança de
ALVAC-HIVvCP1452 isolado e em combinação com
MN rpg 130, no Brasil, no Haiti e em Trinidad Toba
go". Segundo os termos do Comunicado, a exten
são do COB se deu para experimentos com OGM
do Grupo I, contrariando, ao que parece, abalizados
pareceres que recomendavam o tratamento como
Grupo 11.

Sobre este fato, estamos solicitando o encami
nhamento de cópia de todos os pareceres de cientis-

informações sobre agro- Ciência e Tecnologia e diligências realizadas no pró
prio órgão, documentos e informações que, tempesti
vamente, nos têm sido fornecidos.

Agora, para complementação do trabalho que
vimos desenvolvendo na relatoria da citada Proposta
de Fiscalização e Controle, necessitamos nos sejam
encaminhados documentos relativos aos seguintes
assuntos:

1) Em agosto de 2001, o European Journal of
Food Research Technology publicou - com reper
cussão na imprensa mundial -estudo de cientistas
belgas que indicavam haverem sido descobertos
fragmentos inesperados de DNA na soja RR. À épo
ca, a empresa Monsanto, que desenvolveu a soja RR,
noticiou que havia notificado, em maio de 2000, as
agências reguladoras de todos os países acerca da
identificação dessas 534 bases de DNA na soja. A
empresa Monsanto entregou a este relator, cópia de
matérias jornalísticas que faziam referência à surpre
sa do próprio cientista, autor do estudo, acerca da re
percussão dos resultados e minimizando os riscos.

Sobre este acontecimento, estamos solicitando
à CTNBio, o encaminhamento de cópia da seguinte
documentação:

Solicita
tóxicos.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 4.165, DE 2002

(Do Sr. Ronaldo Vasconcellos)

Solicita, ao Sr. Ministro de Estado
da Ciência e Tecnologia, os documentos
que menciona, relativos à soja RR e a va
cina experimental contra HIV.

Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição

Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 2°, e 115, inciso /, do
Regimento Interno, solicito a Vossa Excelência seja en
caminhado ao Sr. Ministro de Estado da Ciência e Tec
nologia, o seguinte pedido de informações:

A Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, no uso de suas atribuições
constitucionais, aprovou a implementação da Propos
ta de Fiscalização e Controle n° 34/2000, destinada a
fiscalizar os procedimentos adotados pelo Poder Exe
cutivo para autorizar a liberação de plantas agrícolas
transgênicas no País. Cabe-me relatar dita PFC, no
âmbito da Comissão.

Já solicitamos à CTNBio, mediante Pedidos de
Informações encaminhados ao Exmo. Sr. Ministro da

Trata-se de Requerimento de Informação, for
mulado pelo nobre Deputado Dr. Rosinha, solicitando
o seu encaminhamento ao Excelentíssimo Senhor
Ministro de Estado do MEIO AMBIENTE, a fim de
que, no âmbito do Instituto Brasileiro do Meio Ambien
te e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, se
jam fornecidas informações a respeito da destinação
final das embalagens de agrotóxicos registrados e
dos reavaliados que já possuíam os devidos registros.

É o relatório.
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tas e das Comissões Setoriais Específicas, bem
como o parecer final da CTNBio, relativamente à au
torização do citado experimento. Assim, vimos solici
tar ao Sr. Ministro da Ciência e Tecnologia nos sejam
encaminhadas cópias dos referidos documentos, ne
cessários à conclusão do relatório da PFC n°
34/2000.

Sala das Sessões, 28 de fevereiro de 2002.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N° 4.165/02

Solicita documentos relativos à soja
RR e à vacina experimental contra HIV.

Autor: Deputado Ronaldo Vasconcellos
(PUMG) Relator: Primeiro-Vice-Presidente

I - Relatório

Trata-se de Requerimento de Informação, for
mulado pelo nobre Deputado Ronaldo Vasconcel
los, solicitando o seu encaminhamento ao Exce
lentíssimo Senhor Ministro de Estado da Ciência e
Tecnologia, a fim de obter cópia de documentos re
lativos aos estudos de cientistas belgas sobre a
descoberta de fragmentos de DNA na soja RR,
bem como cópia de todos os pareceres de cientis
tas das Comissões Setoriais Específicas e o pare
cer final da Comissão Técnica Nacional de Biotec
nologia - CTNBio, sobre o "Estudo Clínico Multi
cêntrico de Fase 11, para avaliar a imunogenicidade
e a segurança de ALVAC-HIVvCP 1452 isolado e
em combinação com MN rpg 130, no Brasil, no Hai
ti e em Trinidad Tobago.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da
Constituição Federal e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
voto pelo encaminhamento do presente requeri
mento de informação.

Primeira-Vice-Presidência, em 20 de março de
2002. - Deputado Efraim Morais, Primeiro-Vice-Pre
sidente, Relator.

Defiro, "Ad referendum" da Mesa
Em 9-4-02. -Aécio Neves, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N° 4.168/02
(Da SI'" Dep. Vanessa Grazziotin - PCdoB/AM)

Solicita ao Senhor Ministro do Tra
balho, informações referente aos gastos
com campanha publicitária, acerca do
Projeto de Lei que prevê a reforma da
CLT.

Senhor Presidente:
Com fundamentos no artigo 50, § 2°, da Consti

tuição Federal e nos artigos 24, inciso V e § 2° e 115,
inciso I do Regimento Interno, solicito a Vossa Exce
lência seja encaminhado ao Senhor Ministro do Tra
balho, o seguinte pedido de informação:

Foi noticiado pela imprensa nacional, que este
Ministério teria gasto cerca de R$2,5 milhões com
campanha publicitária que defende a aprovação do
Projeto de Lei que prevê a reforma da Consolidação
das Leis do Trabalho - CLT.

Diante do exposto solicito, deste Ministério, as
seguintes informações:

• Qual o amparo legal, que este Ministério tem
para a realização de tal campanha?

• Se houve Licitação para a escolha da(s) em
presa(s) que participaram da ação de divulga
ção? Caso positivo, fotocópia de todo o pro
cesso Iicitatório e do contrato com a empresa
vencedora;

• Caso não tenha ocorrido o processo licitatório
quais os critérios utilizados para a escolha
da(s) mesma(s)? Fotocópia do contrato(s);

• Qual o custo total da campanha, demostrando
a fonte e rubrica orçamentária utilizadas para
a cobertura das despesas?

Sala das Sessões, 5 de março de 2002. - Va
nessa Grazziotin, PCdoB/AM.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N° 4.168/02

Solicita informações referentes aos
gastos com a campanha publicitária do
Projeto de Lei que prevê a reforma da Con
solidação das Leis do Trabalho - CLT.

Autora: Deputada Vanessa Grazziotin
(PCdoB/AM) Relator: Primeiro-Vice-Presidente

I - Relatório

Trata-se de Requerimento de Informação, for
mulado pela nobre Deputada Vanessa Grazziotin,
solicitando o seu encaminhamento ao Excelentís
simo Senhor Ministro de Estado do Trabalho e
Emprego, a fim de ser informada acerca de notícia
veiculada na impressa nacional, relativamente aos
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valores gastos e os critérios utilizados pelo Minis- REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N° 4.173/02
tério na veiculação de campanha publicitária de- Solicita informações sobre re-
fendendo a aprovação do Projeto de Lei que prevê cursos destinados à Organização Não
a reforma da CLT. Governamental ONG denominada

É o relatório. TORU MA'U.

11 - Voto do Relator

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da
Constituição Federal e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
voto pelo encaminhamento do presente requeri
mento de informação.

Primeira-Vice-Presidência, 20 de março de 2002.
- Deputado Efraim Morais, Primeiro-Vice-Presidente,
Relator.

Defiro, "Ad referendum" da Mesa
Em 9-4-2002 Aécio Neves, Presi

dente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N° 4.173/02
(Da S'-' Dep. Vanessa Grazziotin)

Solicita informações ao Senhor Mi
nistro da Saúde sobre recursos destina
dos a Organização Não Governamental 
TORU MA'U.

Senhor Presidente,

Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitui
ção Federal e nos arts 24, inciso V e § 2°, e 115, inciso
I, do Regimento Interno, solicito a V. Exa seja encami
nhado ao Senhor Ministro da Saúde o seguinte pedi
do de informação:

A Organização Não Governamental - TORU
MA'U, que é administrada por indígenas e que presta
serviços na área de saúde para os índios do Alto Soli
mões, recebe recursos do Governo Federal por inter
médio do Convênio deste Ministério, através da
FUNASA e a ONG - TORU MA'U.

Diante do exposto solicito das seguintes infor
mações:

*Qualo valor repassado pela FUNSA, para esta
referida ONG, especificando qual o destino desses
recursos?

• Quais as comunidades indigenas contempla
das?

• Qual a duração do convênio?
• Solicitamos ainda seja enviado fotocópia do

referido Convênio.
Sala das Sessões, 5 de março de 2002. - Depu

tada Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.

Autora: Deputada Vanessa Grazziotin
(PCdoB/AM) Relator: Primeiro-Vice-Presidente

I - Relatório

Trata-se de Requerimento de Informação, for
mulado pela nobre Deputada Vanessa Grazziotin, so
licitando o seu encaminhamento ao Excelentíssimo
Senhor Ministro de Estado da SAÚDE, a fim de ser in
formada a respeito de convênio firmado entre a Fun
dação Nacional de Saúde - FUNASA e ONG denomi
nada TORU MA'U, administrada por indígenas e que
presta serviços na área de saúde para os índios do
Alto Solimões.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, voto pelo encami
nhamento do presente requerimento de informação.

Primeira-Vice-Presidência, 20 de março de
2002. - Deputado Efraim Morais, Primeiro-Vice-Presi
dente Relator.

RIC 4173/02
Defiro, "Ad referendum" da Mesa
Em 9-4-02. - Aécio Neves, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 4.180/02
(Dos Srs. Walter Pinheiro,)

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Previdência e Assistência Social, Ro
berto Brant, sobre entidades isentas da
contribuição previdenciária.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exa , com base no Art. 50 da Cons

tituição Federal e na forma do Art. 24, Inciso V, e liS do
Regimento Interno, que sejam solicitadas ao Sr. Mi
nistro da Previdência e Assistência Social, Roberto
Brant, em formato digital (diskete) e em papel, as se
guintes informações:

1. Relação atualizada de todas as entidades no
país isentas de contribuição previdenciária.

2. Critérios legais para as entidades obterem o
direito de isençdo da contribuição previdenciária.

Sala das Sessões, 5 de março de 2002. - Depu
tado Walter Pinheiro, (PT-BA).



Diante dos fatos expostos na matéria supraci
tada, que envolve grandes interesses comerciais,
contrabando, tráfico internacional de armas, favore
cimento de grupos do setor de material bélico, enfra
quecimento por parte do próprio governo federal da
política de desarmamento da população é que, atra
vés deste requerimento solicito a V. Exa , que enca
minhe o presente ao Ministério da Defesa para que
seja enviado a esta Casa, na íntegra, o relatório da
"Operação Planeta" para conhecimento do seu teor
e demais informações sobre o assunto.

Sala das Sessões, 5 de março de 2002. - Nel
son Pellegrino, Deputado Federal PT/BA.

11 - Voto do Relator

RIC 4180/02
Defiro, Ad referendum da Mesa.
Em 9-4-02. - Aécio Neves, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 4.181 DE 2002

(Do Sr. Deputado Nelson Pellegrino PT/BA)

Solicita informações ao Ministro de
Estado da Defesa - Sr. Geraldo Magela da
Cruz Quintão, sobre o relatório denomina
do "Operação Planeta" elaborado por Pro
curadores do Ministério Público Militar em
conjunto com oficiais do Exército.

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do artigo 50 da Constitui

ção Federal e na forma dos arts. 115 e 116 do Regi
mento Interno, que seja solicitado informações ao Mi
nistro de Estado da Defesa Sr. Geraldo Magela da
Cmz Quintão, sobre o relatório denominado "Opera
ção Planeta" elaborado por Procuradores do Ministério
Público Militar em conjunto com oficiais do Exército.

Justificação

Matéria publicada pela revista Carta Capital,
edição n° 178, intitulada "Balas Perdidas" traz ao co
nhecimento de todos a existência de um relatório ela-

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, voto pelo encami
nhamento do presente requerimento de informação.

Primeira-Vice-Presidência, 20 de março de
2002. - Deputado Efraim Morais, Primeiro-Vice-Pre
sidente Relator.

I - Relatório

Trata-se de Requerimento de Informação, for
mulado pelo nobre Deputado Walter Pinheiro, solici
tando o seu encaminhamento ao Excelentíssimo Se
nhor Ministro de Estado da Previdência e Assistência
Social, a fim de obter a relação atualizada de todas as
entidades do País isentas da contribuição previden
ciária, bem como informações sobre os critérios lega
is para essas entidades obterem o direito de isenção
da referida contribuição.

É o relatório.
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO W 4.180/02 borado conjuntamente por Procuradores do Ministé
rio Público Militar e oficiais do Exército tratando da cir-

Solicita informações sobre entidades culação e credenciamento de armas de fogo no Bra-
isentas da contribuição previdenciária. sil, no exato momento em que se discute políticas na

Autor: Deputado Walter Pinheiro (PT/BA) área da Segurança Pública, dentre elas ações no
Relator: Primeiro-Vice-Presidente sentido de promover o desarmamento da sociedade.

Segundo informações colhidas pelo Repórter
Maurício Dias, a "Operação Planeta" teria a função de
desmascarar um esquema de fraudes e suspeitas de
corrupção existente no Serviço de Fiscalização de
Produtos

Controlados (SFPC), instalado no Rio de Janei
ro e com prováveis ramificações em Brasília.

Tal operação esperava apreender um arsenal ir
regular de no mínimo 1.493 armas dos mais variados
calibres incluindo aí fuzis, metralhadores, pistolas
9mm além de munições para as mesmas.

Entretanto a chamada "Operação Planeta" teria
sido abortada pela própria Diretoria de Fiscalização
de Produtos Controlados (DFPC), através da edição
de portarias liberando armas anteriormente proibidas
facilitando com isso a circulação particular de armas
de pesado calibre.

Além disso, o objetivo de moralizar o registro de
armas no Brasil não foi possível devido a demora do
Comando Militar do Leste em responder ao oficio do
Ministério Público Militar que solicitava então a rela
ção das armas de uso restrito registradas oficialmen
te e que desrespeitavam as restrições legais.

Vale destacar que o trabalho elaborado pe
los Procuradores aponta razões que facilitam a
entrada de armamento ilegal no Brasil tais como:
a) quase dezesseis mil quilômetros de fronteira
seca e com inúmeros locais de passagem para os
países vizinhos; b) lucro certo e alto; o) fraco
aparato policial de repressão ao tráfego de ar
mas; d) grande número de campos de pouso e e)
regiões de pobreza que favorecem trabalho para
a mão-de-obra ociosa dentre outras.
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇAO N° 4.181/02 as providências tomadas para coibir tal prática e so
bre as punições aplicadas a todos nela envolvidos.

Solicita informações sobre o relató
rio denominado "Operação Planeta", ela
borado por Procuradores do Ministério
Público Militar, em conjunto com oficiais
do Exército.

Autor:Deputado Nelson Pellegrino (PT/BA)
Relator: Primeiro-Vice-Presidente

I - Relatório

Trata-se de Requerimento de Informação, for
mulado pelo nobre Deputado Nelson Pellegrino, soli
citando o seu encaminhamento ao Excelentíssimo
Senhor Ministro de Estado da DEFESA, a fim de ser
informado sobre a existência de um relatório denomi
nado "Operação Planeta", elaborado conjuntamente
por Procuradores do Ministério Público Militar e Ofici
ais do Comando do Exército, o qual trata da circula
ção e credenciamento de armas de fogo no Brasil.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, voto pelo encami
nhamento do presente requerimento de informação.

Primeira-Vice-Presidência, 20 de março de
2002. - Deputado Efraim Morais, Primeiro Vice-Pre
sidente, Relator.

Defiro, "Ad referendum" da Mesa
Em 9-4-02. -Aécio Neves, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
W, 4.183 DE 2002

(Do Sr. Marcos Afonso)

Solicita do Senhor Ministro da Justi
ça esclarecimentos sobre a possível
existência de cartel na revenda de com
bustíveis automotivos em Goiânia, Esta
do de Goiás.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitui

ção Federal, e nos arts. 115, inciso I e 116, do Regi
mento Interno, solicito a Vossa Excelência seja enca
minhado ao Sr. Ministro de Estado da Justiça, Aloysio
Nunes Ferreira, o seguinte pedido de informações:

- Esclarecimentos sobre a possível existência de
cartel na revenda de combustíveis automotivos no Mu
nicípio de Goiânia, Estado de Goiás, bem como sobre

Justificação

Para quem por acaso tivesse tomado a sério as
declarações do Senhor Presidente Fernando Henri
que e de seus ministros, ao iniciarem seu período de
governo, com mil promessas de fazer o Brasil avançar
e inserir-se no tão sonhado Primeiro Mundo, custaria
crer que o país pudesse vir a defrontar-se com o es
cândalo da formação de cartéis na revenda de com
bustíveis, prática extremamente nociva e lesiva aos
direitos dos consumidores brasileiros e que, qual ver
dadeira praga - talvez tanto quanto, ou mesmo mais
do que a própria dengue - parece ter-se alastrado
por todo o país.

Em lugar da tão almejada e prometida redução do
preço final de todos os combustíveis, que viria - segun
do as enganosas promessas de vários membros do go
verno FHC -, com a liberação das importações e o fim do
controle governamental dos preços desses produtos, o
que se observou foi uma ávida e desenfreada corrida de
todos os distribuidores e revendedores em atividade em
todo o país para ampliar seus lucros, através do aumento
indiscriminado e injustificável de suas margens de lucro,
deixando o pobre e tão sofrido consumidor brasileiro ver
dadeiramente indefeso e à mercê dos ataques desse
bando de aves de rapina, em razão da total inação das
autoridades governamentais para coibir esses escanda
losos e criminosos abusos.

Apesar de sermos Deputado pelo Estado do
Acre, não podemos deixar de nos preocupar com as
escabrosas atitudes tomadas por empresários do se
tor de revenda de combustíveis automotivos de Goiâ
nia, que foram flagrados, através de gravações de con
versas telefônicas, nas quais fica evidente a combina
ção de preços entre os empresários, burlando a livre
concorrência e impedindo, dessa forma, o acesso dos
consumidores a combustíveis mais baratos - já que
todos cobravam o mesmo preço pelos produtos.

Se isso ocorreu em Goiás, Estado pertencente
à região Centro-Sul, a mais desenvolvida e próspera
do país, imagine-se, então, o que poderá em Estados
localizados em regiões mais pobres e distantes do
Brasil, como o pequenino Acre, pelo qual tivemos a
honra de ser eleito.

No intuito de pôr o devido fim a tantos e tais des
calabros e para expor à luz do dia a calamitosa situa
ção a que estão sujeitos todos os cidadãos do país é
que nos propomos, não somente em nome de nossos
eleitores, mas de toda a população brasileira, a defen-
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der-lhes o direito a uma vida com um mínimo de quali
dade e cidadania.

É, portanto, através do presente requerimento de
informações que buscaremos as explicações sobre a
possível formação de cartel na revenda de combustíveis
automotivos que se vêm praticando no país, a fim de
buscar subsídios para as providências necessárias para
devolver a todos os nossos concidadãos o já perdido
sentimento de honradez e orgulho de serem brasileiros.

Sala das Sessões, 6 de março de 2002. - Depu
tado Marcos afonso.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N° 4.183/02

Solicita esclarecimentos sobre a
possível existência de cartel na revenda
de combustíveis automotivos em Goiâ
nia, Estado de Goiás.

Autor: Deputado Marcos Afonso (PT/AC)
Relator: Primeiro-Vice-Presidente

I - Relatório

Trata-se de Requerimento de Informação, for
mulado pelo nobre Deputado Marco Afonso, solicitan
do o seu encaminhamento ao Excelentíssimo Senhor
Ministro de Estado da Justiça, a fim de obter "esclare
cimentos sobre a possível existência de cartel na re
venda de combustíveis automotivos no Município de
Goiânia, Estado de Goiás, bem como sobre as provi
dências tomadas para coibir tal prática e sobre as pu
nições aplicadas a todos nela envolvidos."

É o relatório.

" - Voto do Relator

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, voto pelo encami
nhamento do presente requerimento de informação.

Primeira-Vice-Presidência, 20 de março de
2002. - Deputado Efraim Morais, Primeiro-Vice-Pre
sidente, Relator.

Defiro, "Ad referendum" da Mesa
Em 9-4-02. - Aécio Neves, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 4.184, DE 2002

(Do Sr. Marcos Afonso)

Solicita informações do Senhor Mi
nistro do Meio Ambiente sobre os proble
mas ambientais decorrentes da disposi
ção irregular de rejeitas da unidade fabril

da empresa qUlmlca Rhodia, em Cuba
tão, Estado de São Paulo.

Senhor Presidente,
Durante vários anos, a empresa química Cloro

gil, localizada no município de Cubatão e adquirida
em 1976 pela Rhodia, um dos principais grupos in
dustriais do setor químico no mundo, descartou uma
enorme quantidade de resíduos altamente tóxicos em
várias áreas vizinhas. Esses descartes, feitos aleato
riamente, contaminaram o solo e os aqüíferos subter
râneos de centenas de hectares de terras, com sérios
riscos para a saúde da população que ali vive e para o
meio ambiente em geral.

Em meados da década de 1980, a partir de pro
blemas de saúde de alguns moradores da região, es
ses descartes clandestinos forma descobertos, de
sencadeando uma série de protestos por parte da so
ciedade, o que pressionou as autoridades ambientais
e a própria Rhodia a iniciar um processo de recupera
ção ambiental da área afetada, o que deveria incluir a
descontaminação dos solos e das águas subterrâne
as, o isolamento temporário ou permanente de áreas
que se tomaram impróprias para habitação, etc.

Mais recentemente, há cerca de três ou quatro
anos, o problema veio à tona novamente, por meio de
reclamações dos moradores das áreas afetadas. No
vamente a empresa se comprometeu a resolver todos
os problemas, inclusive comprando as propriedades
localizadas nas áreas afetadas. No entanto, nada foi
apresentado de concreto à sociedade brasileira, es
tando esta alheia aos desfechos de um dos mais gra
ves acidentes ambientais corridos em nosso País.

Apesar dos prejuízos estarem restritos a urna
porção relativamente pequena, embora densamente
habitada e industrializada, do Estado de São Paulo, é
necessário que toda a sociedade brasileira seja con
venientemente informada do fato sucedido e de seus
desfechos e, mais ainda, que este seja trazido para o
âmbito do Congresso Nacional, para aqui ser debati
do e, assim, possamos propor medidas que evitem
sua repetição no futuro e em outras partes do Brasil.

Isto posto, venho requerer a V Exa, com base
no art. 50 da Constituição Federal e na forma dos arts.
115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos De
putados, que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas infor
mações ao Senhor Ministro do Meio Ambiente, no
sentido de esclarecer a Câmara dos Deputados sobre
os problemas ambientais relativos à unidade fabril da
empresa química Rhodia localizada em Cubatão, no
Estado de São Paulo. As informações necessárias
podem ser resumidas nas respostas às questões a
seguir relacionadas.



Solicita informações ao Sr. Ministro
da Saúde acerca das denúncias de medi
camentos irregulares no mercado.

Solicita informações acerca das de
núncias de existência de medicamentos
irregulares no mercado brasileiro.

REQUERIMENTO DE INFORMACAO N° 4.186/02

Senhor Presidente,

Requeiro a V. Exa, com base no art. 50, § 2°, da
Constituição Federal, e nos arts. 24, § 2° e 115, inciso
I, do Regimento Interno que, ouvida a Mesa, sejam
solicitadas informações ao Sr. Ministro da Saúde no
sentido de esclarecer esta Casa quanto ás notícias
sobre a existência de medicamentos irregulares no
mercado brasileiro.

Justificação

Segundo notícias divulgadas pela Folha de São
Paulo, na edição do dia 16 de novembro de 2001,
45% dos produtos de três dos principais laboratórios
farmacêuticos do País têm indicação indevida ou não
apontam corretamente os efeitos colaterais.

Tal notícia, significa que os produtos que a po
pulação compra nas farmácias não têm as mesmas
características informadas nos seus registros realiza
dos na Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA).

Esta é uma fraude muito grave, pois os medica
mentos são produtos submetidos a uma rígida legis
lação de controle sanitário, em virtude de sua natu
reza particular - efeitos adversos, dosagem e for
mulação exatas, etc. - e de sua importância para a
saúde pública e para a vida das pessoas. A ação da
ANVISA deve ser capaz de monitorar a qualidade e a
segurança dos medicamentos postos à disposição
dos brasileiros.

Nesse sentido, gostaríamos de obter maiores
esclarecimentos sobre essas noticias, que preocu
pam a todos os brasileiros porque têm repercussões
diretas na qualidade e na segurança dos medicamen
tos que são consumidos pela população.

Sala das Sessões, 6 de março de 2002. - Depu
tado Cunha Bueno.
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1 - A Rhodia vem, de fato, empreendendo es- REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
forços para a correção dos problemas ambientais ge- N° 4.186, DE 2002
rados por suas atividades em Cubatão? Esses esfor- (Do Sr. Cunha Bueno)
ços vêm produzindo resultados efetivos?

2 - O Ministério do Meio Ambiente vem, por
meio de seus órgãos competentes, acompanhando
as ações da Rhodia para recuperar as áreas afetadas
pelos descartes irregulares em Cubatão?

3 - Têm-se verificado, atualmente, vazamentos
de produtos químicos ou disposição irregular de rejeitos
provenientes da unidade fabril da Rhodia em Cubatão?

4 - Rhodia indenizou, ou compensou de algu
ma forma, as pessoas afetadas pelos problemas am
bientais de sua unidade fabril de Cubatão?

5 - Quais forma os feitos da disposição irregular
dos rejeitos sobre a saúde das pessoas e sobre o
meio ambiente? Esses efeitos ainda persistem?

Sala das Sessões, 6 de março de 2002. - Depu
tado Marcos Afonso.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N° 4.184/02

Solicita esclarecimentos sobre os
problemas ambientais decorrentes da
disposição irregular de rejeitos da unida
de fabril da empresa química Rhodia, em
Cubatão, Estado de São Paulo.

Autor: Deputado Marcos Afonso (PT/AC)
Relator: Prímeiro-Vice-Presidente

I - Relatório
Trata-se de Requerimento de Informação, formu

lado pelo nobre Deputado Marco Afonso, solicitando o
seu encaminhamento ao Excelentíssimo Senhor Minis
tro de Estado do Meio Ambiente, a fim de obter informa
ções relativas aos problemas ambientais causados pela
unidade fabril da empresa Rhodia, localizada em Cuba
tão, Estado de São Paulo, bem como sobre as ações do
Ministério e de seus órgãos competentes, visando o
acompanhamento das atividades daquela empresa, es
pecialmente no que diz respeito à recuperação de áreas
afetadas pelo descarte irregular de rejeitas químicos.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, voto pelo encami
nhamento do presente requerimento de informação.

Primeira-Vice-Presidência" em 20-3-2002. 
Deputado Efraim Morais, Primeiro Vice-Presidente,
Relator.

Defiro, "Ad referendum" da Mesa
Em 9-4-02 - Aécio Neves, Presidente.

Autor: Deputado Cunha Bueno (PPB/SP) Rela
tor: Primeiro-Vice-Presidente
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I - Relatório

Trata-se de Requerimento de Informação, formu
lado pelo nobre Deputado Cunha Bueno, solicitando o
seu encaminhamento ao Excelentíssimo Senhor Minis
tro de Estado da SAÚDE, a fim de obter informações a
respeito de noticias veiculadas no Jornal Folha de São
Paulo, edição de 16 de novembro de 2001, relativa
mente à existência de medicamentos irregulares no
mercado brasile iro, especialmente no que diz respeito à
não indicação correta dos efeitos colaterais.

E o relatório.

11 - Voto do Relator

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, voto pelo encami
nhamento do presente requerimento de informação.

Primeira-Vice-Presidência, 20 de março de
2002. - Deputado Efraim Morais, Primeiro-Vice-Pre
sidente, Relator.

Defiro, "Ad referendum" da Mesa
Em 9-4-02. - Aécio Neves, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 4.187 ,DE 2002

(Do Sr. Cunha Bueno)

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Saúde acerca das denúncias de rea
justes abusivos no preço dos medica
mentos e de interferências indevidas na
atuação da Agência Nacional de Vigilân
cia Sanitária.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exa, com base no art. 50, § 2°, da

Constiuição Federal, e nos arts. 24, § 2° e 115, inciso
I, do Regimento Interno que, ouvida a Mesa, sejam
solicitadas informações ao Sr. Ministro da Saiide no
sentido de esclarecer esta Casa quanto: I) as noticias
sobre reajustes abusivos no preço dos medicamentos
e eventuais multas aos Laboratórios infratores; e ii) às
denúncias de interferências na atuação da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

Justificação

Segundo noticias divulgadas pelo Diário de São
Paulo, em sua edição de 24 de novembro de 2001 , o
governo ameaça multar 28 laboratórios farmacêuti
cos devido a aumentos no preço dos medicamentos
superiores aos percentuais fixados pela Câmara de
Medicamentos, a fim de compensar o aumento da co-

tação do dólar em relação ao real. A esse respeito,
perguntamos:

a) quais os percentuais de aumento foram per
mitidos à indústria farmacêutica como compensação
variação cambial do real frente dólar e como foram
definidos tais percentuais;

c) quais os produtos foram abusivamente majo
rados e os respectivos laboratórios sob investigação,
bem como a que tipo de penalidades estão sujeitos.

Por outro lado, denuncias de um dos diretores
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA), divulgadas pela Folha de São Paulo na
edição do dia 27 de novembro de 2001, apontam in
terferências indevidas do Ministro da Saúde na atua
ção daquela Agência e a existência de "um balcão de
negócios" na concessão dos registros de medica
mentos.

Entendemos que a ANVISA, uma das agências
reguladoras criadas exatamente para eliminar a inter
ferência indevida em seus atos regulatórios e fiscali
zatórios, entre outros fins, deve operar com total
transparência à sociedade sobre seus atos, mesmo
porque ser referem à saúde e a qualidade de vida de
todos os brasileiros. Sua ação deve ser capaz de não
continuar e reforçar os velhos hábitos do fisiologismo
político ou da corporação da administração pública.

Nesse sentido, gostaríamos de obter maiores
esclarecimentos sobre essas notícias, que preocu
pam a todos os brasileiros porque têm repercussões
diretas, tanto na consolidação da democracia em nos
so Pais, quanto no acesso a medicamentos seguros e
eficazes.

Sala das Sessões, 5 de março de 2002. - Dep.
Cunha Bueno.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N° 4.187/02

Solicita informações acerca de de
núncia de reajustes abusivos nos preços
dos medicamentos, e de interferências
indevidas na atuação da Agência Nacio
nal de Vigilância Sanitária - ANVISA.

Autor: Deputado Cunha Bueno (PPB/SP) Rela
tor: Primeiro-Vice-Presidente

I - Relatório

Trata-se de Requerimento de Informação, for
mulado pelo nobre Deputado Cunha Bueno, solicitan
do o seu encaminhamento ao Excelentíssimo Senhor
Ministro de Estado da Saúde, a fim de obter informa
ções a respeito de notícias divulgadas pelo Jornal
"Diário de São Paulo", edição de 24 de novembro de



I - Relatório

Autor: Deputado Fernando Coruja (PDT/SC)
Relator: Primeiro-Vice-Presidente.

150211 Quarla-li.ma 10 mARIO DA ('AMARA DOS DHU lADOS AbrIl d.: 2002

2001, sobre reajustes abusivos nos preços dos medi- REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N° 4.188/02
camentos praticados pelos laboratórios farmacêuti- Solicita informações sobre a morta-
cos, bem como sobre matéria publicada pela "Folha lidade infantil no Brasil e nos Estados.
de São Paulo", edição do dia 27 do mesmo mês, rela
tivamente a interferências indevidas do Ministério da
Saúde na atuação da ANVISA.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, voto pelo encami
nhamento do presente requerimento de informação.

Primeira-Vice-Presidência, 20 de março de
2002. - Deputado Efraim Morais, Primeiro-Vice-Pre
sidente, Relator.

Defiro, "Ad referendum" da Mesa
Em 9-4-02. - Aécio Neves, Presidente

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
W 4.188, DE 2002

(Do Senhor Deputado Fernando Coruja)

Requer informações ao Senhor Mi
nistro de Estado da Saúde sobre a morta
lidade infantil no Brasil e nos Estados.

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do artigo 50, § 2° da

Constituição Federal e na forma dos artigos 115 e 116
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, re
quisite-se ao Senhor Ministro de Estado da Saúde in
formações sobre a mortalidade infantil na forma das
segurntes questões:

1) Como esta desenhada a evolução da mortali
dade infantil, ano a ano, nos últimos 10 (dez) anos no
Brasil e em cada uma das Unidades Federativas res
pectivamente?

2) Qual o critério adotado para a fixação destes
índices?

3) Houve mudança destes critérios no decorrer
destes últimos anos?

Justificação

Como representante do povo nesta Casa Legis
lativa, não é raro o recebimento de de denúncias so
bre as questões sociais. A fim de apurarmos a veraci
dade de tais informações, vimos por meio deste, re
querer esclarecimentos oficiais a fim de balizarmos
com total integridade nossas atuações políticas na
defesa dos segmentos sociais afetados.

Sala das Sessões, 6 de março de 2002. - Depu
tado Fernando Coruja, PDT/SC.

Trata-se de Requerimento de Informa-o, formu
lado pelo nobre Deputado Fernando Coruja, solicitan
do o seu encaminhamento ao Excelentíssimo Senhor
Ministro de Estado DA SAÚDE, a fim de obter infor
mações a respeito da evolução da mortalidade infan
til, ano a ano, nos últimos 10 anos no Brasil e em cada
Estado da Federação, bem corno sobre os critérios
adotados para a fixação desses índices.

o relatório.

11- Voto do Relator

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, voto pelo encami
nhamento do presente requerimento de informação.

Primeira-Vice-Presidencia, 20 de março de
2002. - Deputado Efraim Morais, Primeiro Vice-Pre
sidente, Relator.

Defiro, "Ad referendum" da Mesa
Em 9-4-02, - Aécio Neves, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 4.190, DE 2002

(Do Senhor Deputado Pedro Eugênio)

Solicita informações ao Excelentíssi
mo Senhor Ministro da Integração Nacio
nal, sobre as conseqüências do raciona
mento de energia para os produtores ru
rais da região do Vale do São Francisco.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 50, parágrafo 2° da Constitui

ção Federal, combinado com os arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, solici
to seja encaminhado ao Excelentissimo Senhor Mi
nistro da Integração Nacional, Ney Robinson Suassu
na, o seguinte pedido de informações:

"Considerando o contido na correspondência,
datada de 22 de janeiro de 2002, assinada pelos pre
sidentes da VALEXPORT, do Conseiho de Adminis
tração do Distrito Nib Coelho-PE, do Conseiho de
Administração do Projeto de Irrigação Mandacaru, do
Conseiho de Administração do Projeto Maniçoba-BA,
do Conselho de Administração do Distrito Bebedou
ro-PE e pelo vice-presidente do Projeto Curaçá-BA,
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endereçada ao Excelentíssimo Senhor Ministro da
Integração Nacional e da qual me foi encaminhada
cópia (em anexo), pelo presidente da VALEXPORT,
solicito do Excelentissimo Senhor Ministro da Integra
ção Nacional, a seguinte informação:

1. Existem estudos, no âmbito do Ministério da
Integração Nacional, quanto ao impacto da redução
de 5% no sistema de irrigação do Vale do São Fran
cisco, imposta pelo racionamento de energia de 2001 ,
sobre a produção das fruticultura irrigada da região,
bem como das suas conseqüências fisiológicas para
a qualidade da produção?

2. Quais as ações implementadas ou planeja
das pelo Ministério da Integração Nacional no sentido
de reduzir o prejuízo imposto pelo racionamento, no
intuito de evitar um colapso do sistema produtivo da
região?"

Diante do exposto, solicito sejam tomadas as
providências cabíveis quanto ao envio do presente re
querimento.

Sala das Sessões, 6 de março de 2002. - Depu
tado Pedro Eugênio,

Petrolina-PE, 22 de janeiro de 2002

Exmo Sr.:
Ney Robinson Suassuna
Ministro de Estado - Ministério da Integração Nacional
Presidência da República
Esplanada dos Ministérios Bloco "E" 8° Andar

Senhor Ministro,
Como é de vosso conhecimento a Fruticultura

Irrigada no Nordeste vem batendo recordes de pro
dutividade e crescimento das exportações nos últi
mos anos, garantindo a interiorização do desenvolvi
mento em bases sustentáveis, graças a alta empre
gabilidade da atividade, sustentando mais de trezen
tos mu empregos diretos, como no caso do Vale do
São Francisco.

Exemplos deste desenvolvimento podem ser
destacados como o das cidades de Petrolina - PE,
Juazeiro- BA, Barreiras - BA, entre outras.

No último ano (2001), após o anúncio do Racio
namento de Energia, nós do setor frutícola envida
mos esforções para sermos poupados deste, por en
tender que os prejuizos poderiam ser infinitamente
superiores à contribuição do mesmo.

Por diversas vezes fomos a Comissão Mista da
Crise Energética no Congresso, ponderar sobre as
implicações técnicas deste racionamento, existindo
material gravado da cessão para consulta, e estive
mos também na Câmara de Gestão levando as mes
mas ponderações.

Nosso argumento central era de que ao imple
mentar uma redução de 5% no sistema de irrigação,
que já é concedido e dimensionado para trabalhar
com o mínimo admissível pela filosofia das plantas,
podre-se-ia provocar perdas na produção impossíve
is de serem mensuradas previamente, pelo ineditismo
da operação e suas conseqüências fisiológicas para
a qualidade de produção.

Em diversas oportunidades isto ficou assinalado
nos meios jornalísticos, bem como nosso apelo para
que a agricultura irrigada, que não representava 1,5%
do consumo total dos estados, fosse poupada deste
risco. Nossos pleitos não foram atendidos.

Quebras na produtividade foram registradas na
ordem de 25%, porém a grande prejuízo ainda estava
mascarada pelo dano fisiológico possível e previa
mente assinalado.

Colhemos nossa fruta no ponto de maturação
costumeiro, tratamos, embalamos, esfriamos e em
barcamos as mesmas para cumprirmos nossos com
promissos contratuais com o mercado, na expectativa
de trazermos as divisas que tanto o País precisa.

Problemas começam a ser detectados nas gôn
dolas de Supermercados. Aparentemente parcela
significativa das frutas não estavam amadurecendo.
Volumes estocados nos portos de chegada passam a
ser revisados, e as vendas ao consumidor despen
cam, por insegurança dos distribuidores de garantir
qualidade ao consumidor.

Rapidamente a EMBRAPA é acionada para ras
trear a natureza do problema. O laudo final indica da
nos fisiológicos decorrentes do corte de irrigação, im
posto pela racionamento.

Preços no mercado para mangas começam a
despencar, custos sobem na medida em que as ex
portadores tentam resselecionar e reembalar no exte
rior para não consumar perdas totais. Soma-se a este
grave problema as desdobramentos do Atentado de
11 de Setembro nos EUA, que no primeiro momenta
provocou atrasos significativos nos desembarques
portuários e, no segundo, impacto toda a economia.

Resultado: Preços médias de venda abaixo do
custo médio, levando a região a eminência de um co
lapso total.

Trata-se de um evento único na história da ex
portação de frutas com repercussões catastróficas à
cadela produtiva, com consequências econômicas e
principalmente sociais enormes. Cabe ressaltar nova
mente a importância ímpar da geração de empregos
desta atividade, como sustentadora do crescimento e
do desenvolvimento, no interior do Nordeste.



I - Relatório

11 - Voto do Relator

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 4.190 DE 2002

Defiro, "Ad referendum" da Mesa.
Em, 9-4-02. - Aécio Neves, Presidente.

Solicita informações sobre as con
seqüências do racionamento de energia
para os produtores rurais de região do
Vale do São Francisco.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
W 4.192, DE 2002

Autor: Deputado Pedro Eugênio (PT/PE) Rela
tor: Primeiro-Vice-Presidente.

Trata-se de Requerimento de Informação, for
mulado pelo nobre Deputado Pedro Eugênio, solici
tando a seu encaminhamento ao Excelentíssimo Se
nhor Ministro de Estado da Integração Nacional, a
Fim de ser informado a respeito da existência de estu
dos, por parte daquele Ministério, sobre as conse
qüências do impacto da redução de 5% no sistema de
irrigação do Vale do São Francisco, bem como sobre
ações de planejamento visando a redução dos prejuí
zoscausados à produção das fruticulturas da região.

É a relatório.

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, voto pelo encami
nhamento do presente requerimento de informação.

Primeira-Vice-Presidência, 20 de março de
2002. - Deputado Efraim Morais, Primeiro-Vice-Pre
sidente Relator.

Solicita informação ao Sr. Ministro
da Fazenda sobre a renegociação da dívi
da do Estado de Alagoas.

Sr. Presidente,
Com fundamento no artigo 50, § 2°, da Constitu

ição Federal e nos artigos 24, inciso V e § 2°, 115, in
cisa I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Exce
lência seja encaminhado ao Ministro da Fazenda, Sr.
Pedro Malan, a presente pedido de informações:

1. Em que base se deu a renegociação da Dívi
da do Estado de Alagoas?

2. Qual o índice utilizado para a atualização da
mesma?
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Estamos organizados e mobilizados para dimi- lho de Administração do Projeto Curaçá/BA. Para
nuir ao máximo este impacto e manter os negócios e contato: Sr. Alberto Galvão (Valexport)
os processos produtivos vivos.

Para tanto estamos promovendo adequações
produtivas, renegociando amplamente com fornece
dores e credores. Um capítulo que merecerá total
atenção será, sem dúvida, a renegociação bancária,
devendo o Estado assumir a frente desta discussão,
protaganizando e intervindo sobre medida, sobretudo
junto aos bancos oficiais, para possibilitar a renegoci
ação necessária a continuidade produtiva com conse
qüente manutenção do equilíbrio sócio econômico
nestas regiões.

Na aspecto do processo produtivo, queremos
propor como medida reparadora do prejuízo imposto
pelo racionamento, no intuito de evitar um colapso do
sistema produtivo, uma indenização, a ser arbitrada,
tal qual com as distribuidoras de energia, para que
possamos honrar nossos compromissos, certos de
que nossos prejuízos nos foram impostos pelo racio
namento.

Outrossim, cremos pertinente que como medida
atenuante ao custeio da produção, propor que nos
perímetros irrigados implantados pela CODEVASF, o
custo da água seja pago por este órgão, através de
seu orçamento anual, compartilhando a solução do
problema. Para tanto desde já solicitamos também
vosso empenho para administrar esta medida junto a
Codevasf, conduzindo esta solução corno Governo.

Cônscios da atenção que a senhor dedica a cor
reta condução de políticas públicas direcionadoras e
especificadoras do desenvolvimento, e da importân
cia que o tema merece, por sua dimensão de impacto
social, sobretudo no volume de empregos diretos,
ameaçados, rogamos sua total disposição e dedica
ção para o enfrentamento deste grave problema.

Certos de merecermos sua costumeira atenção,
agradecemos antecipadamente, nos colocamos a
disposição para maiores esclarecimentos, ao tempo
que aproveitamos para renovar os nossos votos de
elevada estima e consideração.

Respeitosamente, - Aristeu Chaves, Presiden
te VALEXPORT - Valter Matias de Alencar, Presi
dente do Conselho de Administração do Projeto Ma
niçobalBA. - Elias Passo Jardim, Presidente do
Conselho de Administração do Distrito Nilo Coelho 
PE. - João Batista de B. Rodrigues, Presidente do
Conselho de Administração do Distrito Bebedouro 
PE. - Júlio Barros de Sá, Presidente do Conselho de
Administração do Projeto de Irrigação Mandacaru 
João Batista de Oliveira, Vice-Presidente do Conse-
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3, Qual a taxa de juros utilizada?
4. Qual a prazo de refinanciamento?
5. Qual a montante de LFTA e LFTB emitidos?

6. Houve emissão de Letras Financeiras do Te
souro Estadual? Caso afirmativo, qual o montante?

7. Houve envolvimento do Banco do Estado com
essa renegociação? Caso afirmativo, solicito esclare
cimento desta relação.

Sala das Sessões, 6 de março de 2002. 
Deputado João Caldas..

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 4..192 DE 2002

Solicita informações sobre a renego
ciação da dívida do Estado de Alagoas.

Autor: Deputado João Caldas (PT/AL) Relator:
Primeiro-Vice-Presidente

I - Relatório

Trata-se de Requerimento de Informação, formulada
pelo nobre Deputado João Caldas, solic~ando o seu enca
minhamento ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Esta
do da Fazenda, a fim de obter informações detalhadas a
respe~o dos c~érios, índices, taxas e prazos aplicados na
renegociação da dívida do Estado de Alagoas, bem como
se houve emissão de Letras Financeiras do Tesouro Esta
dual.e/ou envolvimento do Banco do Estado.

É a relatório.

11 - Voto do Relator

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da
Constituição Federal e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
voto pelo encaminhamento do presente requeri
mento de informação.

Primeira-Vice-Presidência, 20 de março de

2002. - Deputado Efraim Morais, Primeiro-Vice-Pre
sidente Relator.

Defiro, "Ad referendum" da Mesa.
Em, 9-4-02. - Aécio Neves, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 4.193, DE 2002

(Do Sr. Marcos Afonso)

Solicita do Senhor Ministro de Estado
de Minas e Energia informações sobre a
interrupção no fornecimento de energia
elétrica ocorrida em 21 de janeiro último
nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

Senhor Presidente,

Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitui
ção Federal, e nos arts. 115, inciso I e 116, do Regi
mento Interno, solicito a Vossa Excelência seja enca
minhado ao Sr. Ministro de Estado de Minas e Energia
o seguinte pedido de informações:

- distribuição terr~orial e temporal da interrupção
no fomecimento de energia elétrica ocorrida em 21 de ja
neiro de 2002 nas regiões Sul, Sudeste e CentroOeste;

- causas da interrupção;

- ~sáveispelasações, ou omissões, que culrrina-
rarn com a suspensão no fornecimento de energia elétrica;

- medidas tomadas pelos órgãos governamen
tais envolvidos, visando punir os agentes responsá

veis pela interrupção no fornecimento de eletricidade;

- medidas tomadas ou projetadas para evitar fu
turas repetições desses problemas.

Justificação

No início da tarde de 21 de janeiro do corrente
ano, consumidores e distribuidoras de energia elétrica

foram surpreendidos com a interrupção no fornecimen
to de energia elétrica, o popular "apagão", que atingiu
áreas das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

Como aconteceu em março de 1999, as primeiras v~i

mas do ocorrido foram a verdade e a serenidade, mostrando
inescordível falha na gestão do setor elétrico brasileiro.

Diferentemente, porém, do ocorrido naquele
ano, desta vez Tupã não foi acusado de má pontaria.
As coisas eram mais terrenas.

Apesar de verdadeira enxurrada de notícias, artigos e
manchetes, não restou clara a quem atribuir a culpa, quais
as verdadeiras extensões da área abrangida pelo apagão e
a duração da interrupção ao longo da área atingida.

Embora acreano e sabedor de que interrupções
em cascata somente podem atingir os sistemas isola
dos, que imperam na tão esquecida região Norte,
através da falta de combustíveis, ou gestão desmaze
lada do setor elétrico, o fato de apagões repetirem-se
com indesejada freqüência impõe que este Parla
mentar busque saber a quantas anda a administração
do setor elétrico no País, com o objetivo de, trazendo
a matéria à ribalta, tentar engajar a sociedade na bus
ca de soluções práticas e consistentes.

Para tanto é necessário que se conheçam a exten
são do ocorrido, as medidas que estão sendo ou foram to
rnadas e o papel que cada agente desempenhou, ou vem
desempenhando, para ev~r que tais s~uações se rep~m.

Sala das Sessões, 6 de março de 2002. 
Deputado Marcos Afonso.
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 4.193 DE 2002

Solicita informações sobre a inter
rupção no fornecimento de energia elétri
ca ocorrida em 21 de janeiro último nas
regiões, Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

Autor: Deputado Marcos Afonso, (PT/AC) Relator:
Primeiro-Vice-Presidente.

I - Relatório

Trata-se de Requerimento de Informação, formula
do pelo nobre Deputado Marcos Afonso, solicitando a
seu encaminhamento ao Excelentíssimo Senhor Minis
tro de Estado de Minas e Energia, a fim de obter informa
ções a respeito da interrupção no fornecimento de ener
gia elétrica ocorrida em 21 de janeiro do corrente ano nas
regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do País, detalhan

do as causas e as pessoas envolvidas no ocorrido, as
medidas adotadas pelos órgãos governamentais visan
do a punição dos responsáveis, bem como sobre a exis
tência de estudos e projetos para evitar futuras repeti
ções desses problemas.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, voto pelo encami
nhamento do presente requerimento de informação.

Defiro, "Ad referendum" da Mesa.
Em 9-4-02. - Aécio Neves, Presidente

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 4.195, DE 2002

(Do Sr. Deputado Luiz Sérgio)

Solicita informações relativas à situ
ação dos servidores do extinto Departa
mento Nacional de Estradas de Rodagem.

Senhor Presidente,

Requeiro a V. Exa , com base no art. 50, § 2°, da
Constituição Federal, e nos arts. 24, inciso V, e 116, do
Regimento Interno que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas
informações ao Sr. Ministro dos Transportes, no sentido
de esclarecer a esta Casa quanto às providências adota
das para efetivar a absorção dos servidores do extinto

Departamento Nacional de Estradas de Radagem (titula
res de cargos efetivos e em comissão) nos quadros de
pessoas das Agências Nacionais de Transporte, Aqüa
viários e Terrestres, bem como do Departamento Nacio-

nal de Infra-estrutura de Transportes, como previsto
na Lei n° 10.233, de 05 de junho de 2001.

Justificação

A Lei n° 10.233, de 05 de junho de 2001 , reestrutu
rou a sistema nacionab de transportes, criando as Agên
cias Nacionais de Transporte, Aqüaviário e Terrestre, o
Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transpor
tes e a Canselho Nacional de Integração de Políticas de
Transporte.

As disposições legais sob referência previram, em
seu art. 113, a absorção, pelos nol"OS órgãos, dos servida
res do Departamento Nacional de Estradas de Radagem,
extinto quando da instalação dos órgãos recém criados.

Pretende-se, com o presente requerimento, obter
informações precisas quanto o andamento das provi
dências destinadas a cumprir as disposições legais, de
finindo a situação desses servidores ocupantes de car
gos efetivos e titulares de cargos em comissão.

Sala das Sessões, 6 de março de 20022. 
Deputado Luiz Sérgio.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 4.195 DE 2002

Solicita informações relativas à situ
ação dos servidores do Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem 
DNER.

Autor: Deputado Luiz Sérgio (PT/RJ) Relator:
Primeiro-Vice-Presidente.

I - Relatório

Trata-se de Requerimento de Informação, for
mulado pelo nobre Deputado Luiz Sérgio, solicitando
o seu encaminhamento ao Excelentíssimo Senhor
Ministro de Estado dos Transportes, a fim de ser infor
mado a respeito das providências adotadas para efe
tivar a absorção dos servidores (titulares de cargos
efetivos e em comissão) do quadro funcional do
DNER nos quadros de pessoal das Agências Nacio
nais de Transportes Aqüaviários e Terrestres (ANTAQ
e ANTT) e do Departamento Nacional de Infra-Estru
tura de Transportes - DNIT, conforme previsto na Lei
n° 10.233, de 2001.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, voto pelo encami
nhamento do presente requerimento de informação.
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Primeira-Vice-Presidência, em 20 de março de
2002. - Deputado Efraim Morais, Primeiro-Vice-Pre
sidente Relator.

Defiro, "Ad referendum" da Mesa.
Em 9-4-02. - Aécio Neves, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 4.196 DE 2002

(Do Sr. Deputado Luiz Sérgio)

Solicita informações ao Sr. Ministro
de Estado da Fazenda sobre o processo de
liquidação da Cooperativa de Economia e
Crédito Mútuo dos Empregados de Empre
sas Privadas de Comunicação (CREDITEL).

Sr. Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitui

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 2°, e 115, inci
so I, do Regimento Interno, solicito a V. Exa seja enca
minhado ao Sr. Ministro de Estado da Fazenda, a se
guinte pedido de informações, relativamente ao pro
cesso de liquidação da Cooperativa de Economia e
Crédito Mútuo dos Empregados de Empresas Priva
das de Comunicação (CREDITEL).:

a) Data da decretação da liquidação
da CREDITEL;

b) Nome do liquidante e data de sua
nomeação;

c) Motivos que levaram à decisão de
decretar a liquidação da entidade;

d) Motivos que levaram a Banco Cen
trai a optar pela liquidação da entidade em
vez de optar pela intervenção;

e) Descrição da situação patrimonial
da entidade antes da decretação da liquida
ção, especificando o valor do patrimônio lí
quido, e o valor do passivo total desdobrado
por credores;

f) Esclarecer o fatores que causaram o
estado de insolvência da CREDITEL;

g) Informar se houve desvio de recursos
e para onde tais recursos foram desviados;

h) Informar de que forma o Banco
Central pretende recuperar os recursos des
viados, bem como as providências que es
tão sendo adotadas;

i) Identificar a nome dos beneficiários
dos recursos desviados pela CREDITEL;

j) Encaminhar cópia dos relatórios do
liquidante da entidade.

Sala das Sessões, 6 março de 2002. - Depu
tado Luiz Sérgio.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 4.196 DE 2002

Solicita informações sobre proces
so de liquidação da Cooperativa de Eco
nomia e Crédito Mútuo dos Empregados
de Empresas Privadas de Comunicação
CREDITEL.

Autor: Deputado Luiz Sérgio (PT/RJ) Relator:
Primeiro-Vice-Presidente.

I - Relatório

Trata-se de Requerimento de Informação, for
mulado pelo nobre Deputado Luiz Sérgio, solicitando
o seu encaminhamento ao Excelentíssimo Senhor
Ministro de Estado da Fazenda, a fim de obter infor
mações, no âmbrto do Banco Central do Brasil, a res
peito do processo de liquidação da CREDITEL.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, voto pelo encami
nhamento do presente requerimento de informação.

Primeira-Vice-Presidência, 20 de março de
2002. - Deputado Efraim Morais, Primeiro-Vice-Pre
sidente Relator.

Defiro, "Ad referendum" da Mesa.
Em 9-4-02. - Aécio Neves, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 4.198, DE 2002

Solicita informações ao Sr. Minis
tro da Justiça a respeito do efetivo da
Polícia Federal.

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos regi
mentais e constitucionais, que ouvida a Mesa, seja
solicitado ao Ministro da Justiça, Aloysio Nunes Fer
reira, quadro demonstrativo do total do efetivo da Polí
cia Federal, na ativa, referente aos últimos dez anos,
organizado ano a ano, por categoria.

Justificação

A segurança pública ocupou lugar de desta
que na agenda de debates do Congresso Nacional
nos (últimos dias em razão do agravamento da crise
social que se abateu sabre o país e do recrudesci
mento da violência.

A busca de soluções para esse infortúnio re
quer, em primeiro lugar, reunir as informações e os
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subsídios necessários à discussão. Os recursos hu
manos envolvidos na preservação dos direitos do ci
dadão e no combate à violência são de fundamental
importância para a formulação de uma política de se
gurança eficaz. Nesse sentido, as informações sobre
a contingente policial das diversas categorias fa
zem-se necessárias.

Sala das Sessões, 6 março de 2002. - Deputado
Henrique Fontana, PT/RS.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 4.198 DE 2002

Solicita informações a respeito do
efetivo da Polícia Federal.

Autor: Deputado Henrique Fontana (PT/RS)
Relator: Primeiro-Vice-Presidente

I - Relatório

Trata-se de Requerimento de Informação, for
mulado pelo nobre Deputado Henrique Fontana, soli
citando o seu encaminhamento ao Excelentíssimo
Senhor Ministro de Estado da Justiça, a fim de obter
"quadro demonstrativo do total do efetivo da Polícia
Federal, na ativa, referente aos últimos dez anos, or
ganizado ano a ano, por categoria."

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, voto pelo encami
nhamento do presente requerimento de informação.

Primeira-Vice-Presidência, 20 de março de
2002. - Deputado Efraim Morais, Primeiro-Vice-Pre
sidente Relator.

Defiro, "Ad referendum" da Mesa.
Em, 9-4-02. - Aécio Neves, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 4.199, DE 2002

(Do Sr. Marcos Afonso)

Solicita informações ao Sr. Ministro
dos Transportes sabre acidente ocorrido
no Terminal da Rede Ferroviária América
latina em Paranaguá.

Senhor Presidente:

Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitu
ição Federal e na forma dos arts 115 e 116 do Re
gimento Interno da Câmara dos Deputados, reque
iro a V. Exa. que seja encaminhado ao Sr. Ministro

dos Transportes a pedido de informações que se se
gue.

Conforme notícia veiculada no jornal "O Esta
do de São Paulo", um incêndio de grandes propor
ções foi registrado na manhã do dia 02 de fevereiro
do corrente ano, no Terminal da Rede Ferroviária
América Latina Logística, em Paranaguá, em de
corrência da explosão de sete vagões que trans
portavam combustível.

Não é o primeiro acidente envolvendo a Amé
rica Latina Logística, empresa concessionária de
vários trechos de ferrovia no Sul e Sudeste. Desde
que iniciou a operação no Brasil, acidentes foram
registrados na malha ferroviária do Rio Grande do
Sul e do Paraná, que resultam em danas à vida de
trabalhadores, ao meio ambiente, além de prejuízos
materiais.

Solicitamos, então, ao Exmo. Sr. Ministro dos
Transportes informações sabre as acidentes relacio
nados à América Latina Logística.

Em relação ao acidente acorrido em fevereiro no
Terminal de Paranaguá, indagamos:

1) Quais as causas do acidente?

2) Que medidas estão sendo tomadas pelo Mi
nistério dos Transportes?

Indagamos, ainda:
3) Qual o número de de acidentes na malha ferro

viária brasileira desde 1996? Qual a número de aciden
tes na malha operada pela América Latina Logística?

4) Que medidas estão sendo adotadas para pre-
venir novas acidentes?

Sala das Sessões, 7 de março de 2001 - Depu
tado Marcos Afonso.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 4.199 DE 2002

Solicita informações sobre acidente
ocorrido no Terminal da Rede Ferroviária
América latina logística, em Paranaguá.

Autor: Deputado Marcos Afonso (PT/AC) Relator:
Primeiro Vice-Presidente.

I - Relatório

Trata-se de Requerimento de Informação, for
mulado pelo nobre Deputado Marcos Afonso, solici
tando a seu encaminhamento ao Excelentíssimo Se
nhor Ministro de Estado dos Transportes, a fim de ser
informado a respeito das conseqüências decorrentes



REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 4.200 DE 2002

RIC 4.200102
Defiro, "Ad referendum" da Mesa
Em 9-4-02. - Aécio Neves, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 4.203 DE 2002

(Do Sr. Deputado Luciano lica)

Solicita informações do Sr. Ministro
de Estado das Minas e Energia sobre
contratações de serviços de terceiros,

11 - Voto do Relator

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, voto pelo encami
nhamento do presente requerimento de informação.

Primeira-Vice-Presidência,20 de março de 2002.
Deputado Efraim de Morais, Primeiro-Vice-Presidente
Relator.

1- Relatório

Trata-se de Requerimento de Informação, formu
lado pelo nobre Deputado Marcos Afonso, solicitando
o seu encaminhamento ao Excelentíssimo Senhor Mi
nistro de Estado do Meio Ambiente, a fim de ser infor
mado a respeito de irregularidades que estariam ocor
rendo, segundo noticiou o Jornal "O Estado de São Pa
ulo", edição de 23 de janeiro do corrente ano, nos es
critórios regionais do Ibama, no Estado da Bahia.

É o relatório.

Solicita informações sobre denún
cia de irregularidades envolvendo funcio
nários de escritórios regionais do Institu
to Brasileiro do Meio Ambiente e dos Re
cursos Naturais Renováveis - IBAMA.

Autor:Deputado Marcos Afonso (PT/AC) Relator:
Primeiro-Vice-Presidente

11 - Voto do Relator

RIC 4.198/02
Defiro, "Ad referendum" da Mesa
Em 9-4-02. - Aécio Neves, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 4.200, DE 2002

(Do Sr. Marcos Afonso)

Solicita informações ao Sr. Ministro
do Meio Ambiente sobre a afastamento
de funcionários do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA.

Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitui

ção Federal e na farina dos arts. 115 e 116 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, requeira a
V. Exa. que seja encaminhado ao Sr. Ministro do Meio
Ambiente a pedido de informações que se segue.

Vieram a público denúncias de irregularidades
envolvendo funcionários de escritórios regionais do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis - IBAMA - na Bahia. Conforme
noticias veiculadas no jornal "O Estado de São Paulo",
de 23 de janeiro do corrente ano, estariam sendo con
cedidas autorizações ilegais de desmatamentos e de
funcionamento de carvoarias e serrarias no sul da Ba
hia, nas circunscrições dos escritórios do IBAMA de
Eunápolis, Teixeira de Freitas e Ilhéus.

As denúncias apontadas põem em risco todos
os esforços do pouco que resta da Mata Atlântica,
que, no sul da Bahia encontra-se reduzida a apenas
5% da cobertura original.

Solicitamos, então, ao Exmo. Sr. Ministro do
Meio Ambiente informações quanta às investigações
sabre a caso. Em particular, questionamos:

Estando de acordo com a art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, voto pelo encami
nhamento do presente requerimento de informação.

Primeira Vice-Presidência, 20 de março de
2002. - Deputado Efraim Morais, Primeiro Vice-Pre
sidente, Relator.
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de incêndio de grandes proporções, segundo noticia 1) Que funcionários estão envolvidos com as
veiculada no Jornal "O Estado de São Paulo", ocorrido denúncias citadas? Que medidas tomou o Ministério
na manhã do dia 02 de fevereiro do corrente ano, no em relação a esses funcionários?
Terminal da Rede Ferroviária América Latina Logísti- 2) Que empresas receberam autorizações ir-
ca, em Paranaguá, em decorrência da explosão de regulares? Que sanções foram aplicadas a essas

vagões que transportavam combustível. empresas?
É o relatório 3) Qual o dano ambiental associado às irregu-

laridades apontadas? Como o dano ambiental será
reparado?

Sala das Sessões, 7 de março de 2001. - Depu
tado Marco Afonso.
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alocação de equipamentos, sondas, em- das sociedades nesses paraísos e, não, dos
barcações e "parcerias" na área de advogados que se apresentam como seus
"Exploração e Produção", compreenden- prepostos;
do a região da Bacia de Campos e todas • Se a empresa é de origem totalmente brasilei-
as diversas UN's ("Unidades de Negóci- ra, ou a parte brasileira é só uma representa-
os" - de acordo com nomenclatura da ção, ou é composta com sócios estrangeiros
Petrobras) que operam naquela província ou, ainda, é subsidiária de empresa transna-
geológica, além das subsidiárias lá atu- cional, nesse caso, citando o nome da estran-
antes de transferencialtransporte como a geira e sua sede (em que país);
Transpetro e, especificamente, todos os • Objeto do Contrato e/ou "parceria", neste
contratos alocados nas operações das caso, as participações percentuais e quem é
plataformas de Carapeba 1, 2 e 3, de responsabilizado como "operador" e quais
Enchova (PCE-1), de Cherne-2 e nas pla- são as prerrogativas do mesmo;
taformas P-18, P-26 e P-27. • Se o Contrato/Acordo tem Cláusulas, (1) es-

Senhor Presidente, pecífica e geral, comum a todos os contratos,
Cumpre-nos requerer a Vossa Excelência, com que obrigue ao cumprimento de todo a legis-

base no art. 50 da Constituição Federal, § 2° e na for- lação brasileira, mormente a pertinente às re-
ma dos arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câ- lações de trabalho e, (2) que permite que a
mara dos Deputados que, ouvida a Mesa, sejam soli- Contratada / "parceira" terceirize ou subcon-
citadas informações ao Sr, Ministro das Minas e Ener- trate, e em que condições de relações de tra-
gia, que é também Presidente do Conselho de Admi- balho, principalmente quanto às leis específi-
nistração da Petrobras, no sentido de esclarecer esta cas ( a 5.811, p.ex.);
Casa quanto à questão dos serviços contratados, de • Das quantidades e qualidades de trabalhado-
"parcerias" e de suas gestões, de gigantesca relevân- res envolvidos, mês a mês, na previsão e rea-
cia no concernente às atividades de "exploração e lização de cada contrato e/ou "parceria" - es-
produção" e outras, da referida Companhia estatal, pecificando quantidades de nacionais e de
ora em evidência por conta de sucessivos acidentes "expatriados", em cada caso; especificando
com perdas de vidas de trabalhadores e, até, de equi- tanto para os contratos que operam só nas
pamentos sofisticados de produção, como no caso da bases de terra (apoio administrativo, limpe-
P-36. Esta unidade, semi-submersível, cumpre lem- za/conservação e apoio operacional, incluso
brar, era conectada ao sistema submarino de Ronca- frotas de veículos - em Imbetiba, Emboacica
dor, recém-premiado na última Offshore Techno- - Parque de Tubos, Base de Cabiunas, Usi-
logy Conference - em maio/2001. nas Termelétricas - SPE's, Bases de Apoio

Aéreo de Macaé e de São Tomé) como os que
As informações ora solicitadas dos contratos e

operam nas várias unidades no mar (platafor
"parcerias" realizadas pela Petrobrás, por suas subsi-

mas próprias -contratadas por afretamento
diárias e/ou SPE'S (Sociedades de Propósito Especi-

e/ou operação - juntando cópias desses con
ai) de que participe deverão compreender:

tratos, dos navios de apoio, de serviços / inter-
1 Duas (2) listagens completas: uma (1) de to- venção, nos navios de processo/estocagem e

dos os contratos existentes (com seus núme- transferência e dos "aliviadores"), bem como
ros identificadores internos) e uma (1) das dos contratos de apoio aéreo (aviões e/ou he-
"parcerias", nestas com a definição dos "Blo- licópteros); caso cada contrato não quantifi-
cos" (concessão exploratória e/ou de produ- que e defina a qualificação de seus trabalha-
ção) em que se localizam. dores, objeto da sua receita mensal, que a(s)

2 Nas listagens, os Nomes-Razão Social da empresas gestoras, Petrobras, suas subsidiá-
Empresa contratada e/ou "parceira(s)". rias, SPE'S e "parceiras" o façam, mapeando

3 Cópias de inteiro teor de todos os contratos o quantitativo e a qualidade do que pagam;
e/ou Acordos de "parceria", onde constem: • Incluir nesse mapeamento os contratos espe-

• Nomes dos Sócios, pessoas físicas ou jurídi- cializados de auditoria sistemática de qualída-
cas; no caso de pessoas jurídicas constituí- de e de segurança dos equipamentos/instru-
das com sede em países que são paraísos fis- mentação, tanto de manutenção especializa-
cais, identificar as pessoas físicas formadoras da dos vários sistemas de petróleo, como dos



RIC N° 4.203/02
Defiro, "Ad referendum" da Mesa

Em 9-4-02. - Aécio Neves, Presidente.

Solicita informações ao Ministro de
Estado de Minas e Energia - Sr. José
Jorge de Vasconcelos Lima, sobre a ven
da da Plataforma de Petróleo "P XIII" por
parte da Petrobras S/A.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
W 4.204, DE 2002

(Do Sr. Deputado Nelson Pellegrino PT/BA)

Justificação

A Diretoria da Petrobras decidiu recentemente
vender a Plataforma de Petróleo P XIII, dentre os
compromissos a serem assumidos pelo novo dono
estaria pagar pela atual manutenção de seu estado fí
sico além de promover alterações em suas instala
ções possibilitando a operação em águas com pro
fundidade de até 2.000 metros.

Após anos em operação no Brasil, submetida à
avaliação técnica, especialistas concluíram que, pes
quisas de clima efetuada com seus operadores em
2000/2001 revelaram que a mesma se encontrava a
frente da média da Petrobras e a frente de todas as
outras plataformas de mesmo porte que presta servi
ços semelhante à Companhia e ainda, que o seu cus
to de operação era igualou até mesmo inferior ao de
qualquer outra unidade da iniciativa privada com a
mesma capacidade, dentre outras vantagens.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do artigo 50 da Constitui
ção Federal e na forma dos arts. 115 e 116 do Regi
mento Interno, que seja solicitado informações ao Mi
nistro de Estado de Minas e Energia - Sr. José Jorge
de Vasconcelos Lima, sobre a venda da Plataforma
de Petróleo "P XIII" por parte da Petrobrás S/A.

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, voto pelo encami
nhamento do presente requerimento de informação.

Primeira-Vice-Presidência, 20 de março 2002. 
Deputado Efraim Morais, Primeiro-Vice-Presidente,
Relator.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 4.203 DE 2002

Solicita informações sobre contratação de servi
ços terceirizados na área de exploração e produção
na região da Bacia de Campos, Estado de São Paulo.

Autor: Deputado Luciano Zica (PT/SP) Relator:
Primeiro-Vice-Presidente

I - Relatório

Trata-se de Requerimento de Informação, for
mulado pelo nobre Deputado Marcos Afonso, solici
tando o seu encaminhamento ao Excelentíssimo Se
nhor Ministro de Estado de Minas e Energia, a fim de
obter informações "sobre contratação de serviços de
terceiros, alocação de equipamentos, sondas, embar
cações e "parcerias na área de "Exploração e Produ
ção", compreendendo a região da Bacia de Campos e
todas as diversas UN'S s ("Unidades de Negócios"
de acordo com nomenclatura da Petrobras) que ope
ram naquela província geológica, além das subsidiári
as lá atuantes de transferência/transporte como a
Transpetro e, especificamente, todos os contratos
alocados nas operações das plataformas de Carape-
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helicópteros e das Sociedades c1assificado- ba 1, 2 e 3, de Enchova (PCE-I~: de Cherne-2 e nas
ras internacionais. plataforrnas P-1 8, P-26 e P-27.

4 Informar todos os contratos existentes nos úl- É o relatório.

timos seis (6) anos, com cópias de inteiro teor, 11 _ Voto do Relator
seus processos de Tomada de Preços, suas
renovações e/ou aditivos, que operam e pos
sibilitam o pleno funcionamento das Platafor
mas P-18, P-26, P-27, PCE-I (Enchova),
PCH-2 (Cherne 2) e Carapebas (1, 2 e 3),
atendendo a tudo o que está especificado no
item 3, acima.

5 Fornecer: (1) um quadro-sumário de todo o
pessoal indireto, estimado de todos os contra
tos e/ou "parcerias", totalizando-o, e (2) forne
cer, idem, quanto aos empregados diretos do
sistema Petrobras na região (das UN's, subsi
diárias, SPE's, bases de terra e unidades no
mar), especificando totais de homens, mulhe
res, níveis médio e superior, por áreas de atua
ção - administrativa, apoio operacional, opera
ções (em terra e no mar -exploração, perfura
ção, produção, escoamentoltransferência, pro
cesso na UPGN/Cabiunas, nas SPE's Termelé
tricas), e finalmente, por local de trabalho (p.ex.
em Imbetiba, Emboacia, etc ...)

Sala das Sessões, 7 de março de 2002. - Depu
tado Luciano Zica, PT/SP



11 - Voto do Relator

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO W 4.205/02
(Do Deputado Walter Pinheiro)

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, voto pelo encami
nhamento do presente requerimento de informação.

Primeira-Vice-Presidência, em 20-03- 2002. - De
putado Efraim Morais, Primeiro-Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa
Em 9-4-02. - Aécio Neves, Presidente.

Solicita informações ao Sr. Ministro
do Trabalho e Emprego, Francisco Dor
nelles, sobre os gastos com publicidade.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitui

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 2°, e 115, inci
so I, do Regimento Interno, solicitamos a V. Exa. que
sejam solicitadas ao Sr. Ministro do Trabalho e
Emprego, Francisco Dornelles, em meio digital e im
presso, as seguintes informações:

a) Gastos gerais com publicidade des
te ministério, suas autarquias, órgãos da ad
ministração indireta, mês a mês, nos anos
de 2000 e 2001.

b) Previsão de gastos com publicidade
e propaganda para o ano de 2002.

c) Que empresas publicitárias detém
as contas deste ministério, órgãos da admi
nistração indireta, suas autarquias.

d) Que veículos de comunicação (rá
dio, jornal impresso, TV) foram utilizados
pelo ministério/autarquias para divulgação
institucional e/ou de campanhas nos anos
de 2000 e 2001. Quanto foi gasto em cada
veículo.

e) Que emissoras de televisão foram
utilizadas pelo ministério, órgãos da admi
nistração indireta, autarquias, nos anos de
2000 e 2001; em que campanhas; quais os
gastos com cada emissora de TV, mês a
mês, em 2000 e 2001 .

f) Que programas de televisão foram
patrocinados por este ministério e/ou autar
quias, durante o período de 2000 e 2001 .
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Nos últimos anos tem se falado muito na venda de de obter informações a respeito das operações e dos
outras plataformas - P I, PIII, PIV, PV, e PVI -, algumas motivos que envolveram a venda da Plataforma de
até tiveram editais publicados para a venda sem que Petról~o "P XIII", por parte da Petrobras.
tais operações fossem efetivadas. Sabemos que o ce- E o relatório.
nário hoje é outro, além de não ter sido vendida nenhu
ma destas unidades, existe hoje na Petrobrás em anda
mento, um grande projeto visando modernizá-Ias, o que
significa investimentos a serem feitos no setor.

Sabe-se que a P XIII atualmente opera com
grande sucesso, obtém resultados financeiros exce
lentes, mantém equipe treinada e coesa além de ter
todos os seus equipamentos em pleno funcionamen
to, daí não ser compreensível o motivo para a concre
tização da operação de venda.

Diante do quadro acima exposto algumas inda
gações e conseqüentes esclarecimentos se fazem
necessários:

a) porque razão a própria Petrobras
não faz o up grade e fica com o lucro final
da operação;

b) corno justificar a venda de uma unida
de, que despendeu enorme investimento e
continua sendo avaliada como segura, eficien
te e rentável;

c) porque abrir mão de ativos estatais
tão lucrativos; e

d) porque o up grade a que deve se
submeter a unidade não pode ser feito em es
taleiros nacionais e por funcionários brasileiros
já treinados.

Em razão dos motivos e questionamentos aqui
colocados é que considero de fundamental importân
cia o encaminhamento de tal requerimento ao Exmo.
Sr. Ministro de Estado das Minas e Energia, para que
nos forneça as informações necessárias sobre as
operações e os motivos que envolvem a venda da
Plataforma de Petróleo P XIII.

Sala das sessões, 7 de março de 2002. - Nel
son Pellegrino, Deputado Federal PT/BA.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO W 4.204/02

Solicita informações sobre venda da
Plataforma de Petróleo "P XIII", por parte
da Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS.

Autor: Deputado Nelson Pellegrino,
(PT/BA).

Relator: Primeiro-Vice-Presidente

I - Relatório

Trata-se de Requerimento de Informação, for
mulado pelo nobre Deputado Nelson Pellegrino, soli
citando o seu encaminhamento ao Excelentíssimo
Senhor Ministro de Estado de Minas e Energia, a fim
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g) Que critérios são utilizados na esco
lha dos programas de TV em que são veicu
ladas as campanhas ou propaganda deste
ministério, órgãos da administração indireta,
autarquias.

h) Que campanhas este Ministério, ór
gãos da administração indireta, autarquias,
veicularam em 2000 e 2001. Em que épo
cas e que veículos de comunicação foram
utilizados para isto.

i) Gastos com a campanha em defesa
do projeto que flexibiliza a CLT veiculada
em 2002.

Justificação

Os gastos do Governo com publicidade repre
sentam parcela significativa do Orçamento da União.
Embora a sociedade e mesmo o Parlamento tenha
acesso as contas gerais de gastos com a comunica
ção social, os valores e os veículos em que se mani
festam os interesses governamentais não são de co
nhecimento público.

Esta nossa requisição visa levantar, em deta
lhes, como ocorre o encaminhamento dessas verbas,
os veículos beneficiados, e que tipos de campanhas o
Governo, através deste Ministério, tem destacado.

Sala das Sessão, 7 de março de 2002. - Depu
tado Walter Pinheiro, PT/BA.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N° 4.205/02

Solicita informações sobre gastos
com publicidade.

Autor: Deputado Walter Pinheiro Relator: Pri
meiro-Vice-Presidente.

I - Relatório

Trata-se de Requerimento de Informação, formu
lado pelo nobre Deputado Walter Pinheiro, solicitando o
seu encaminhamento ao Excelentíssimo Senhor Minis
tro de Estado do Trabalho E Emprego, a fim de obter in
formações a respe~o de gastos com publicidade nos
anos de 2000 e 2001, e previsão para 2002, tanto no
âmbito do Ministério, quanto de suas autarquias e ór
gãos da administração indireta, bem como sobre as em
presas public~árias contratadas, os veículos de comuni
cação utilizados, os cr~érios adotados na escolha e os
tipos de campanhas divulgadas.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Const~ui

ção Federal e com os arts. 1115 e 116 do Regimento

Interno da Câmara dos Deputados, voto pelo encami
nhamento do presente requerimento de informação.

Primeira-Vice-Presidência, 20 de março de
2002. - Deputado Efraim Morais, Primeiro-Vice-Presi
dente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em: 9-4-02. - Aécio Neves, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N° 4.206/02
(Do Deputado Walter Pinheiro)

Solicita informações ao Sr. Ministro
dos Transportes, Alderico Jefferson da
Cunha Lima, sobre os gastos com publi
cidade.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitui

ção Federal, e nos arts. 24, inciso I, e § 2°, e 115, inciso
I, do Regimento Interno, solicitamos a V. Exa que se
jam solicitadas ao Sr. Ministro dos Transportes, Alde
rico Jefferson da Cunha Lima, em meio digital e im
presso, as seguintes informações:

a) Gastos gerais com publicidade des
te ministério, suas autarquias, órgãos da ad
ministração indireta, mês a mês, nos anos
de 2000 e 2001.

b) Previsão de gastos com publicidade
e propaganda para o ano de 2002.

c) Que empresas publicitárias detém
as contas deste ministério, órgãos da admi
nistração indireta, suas autarquias.

d) Que veículos de comunicação (rádio,
jomal impresso, TV) foram utilizados pelo mi
nistério/autarquias para divulgação inst~ucional

elou de campanhas nos anos de 2000 e 2001 .
Quanto foi gasto em cada veículo.

e) Que emissoras de televisão foram
utilizadas pelo ministério, órgãos da admi
nistração indireta, autarquias, nos anos de
2000 e 2001; em que campanhas; quais os
gastos com cada emissora de IV, mês a
mês, em 2000 e 2001.

f) Que programas de televisão foram
patrocinados por este ministério e/ou autar
quias, durante o período de 2000 e 2001 .

g) Que critérios são utilizados na esco
lha dos programas de TV em que são veicu
ladas as campanhas ou propagando deste
ministério, órgãos da administração indireta,
autarquias.

h) Que campanhas este Ministério, ór
gãos da administração indireta, autarquias,
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veicularam em 2000 e 2001. Em que épo
cas e que veículos de comunicação foram
utilizados para isto.

Justificação

Os gostos do Governo com publicidade represen
tam parcela significativa do Orçamento da União. Embo
ra a sociedade e mesmo o Parlamento tenha acesso as
contas gerais de gastos com a comunicação social, 06

valores e os veículos em que se manifestam os interes
ses governamentais não são de conhecimento público.

Esta nossa requisição visa levantar, em deta
lhes, como ocorre o encaminhamento dessas verbos,
os veículos beneficiados, e que tipos de campanhas o
Governo, através deste Ministério, tem destacado.

Sala das Sessões, 7 de março de 2002. - Depu
tado Walter Pinheiro - PT/BA.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N° 4.206/02

Solicita informações sobre gastos
com publicidade.

Autor: Deputado Walter Pinheiro (PT/BA) Relator:
Primeiro-Vice-Presidente.

I - Relatório

Trata-se de Requerimento de Informação, for
mulado pelo nobre Deputado Walter Pinheiro, solici
tando o seu encaminhamento ao Excelentíssimo Se
nhor Ministro de Estado dos Transportes, a fim de ob
ter informações a respeito de gastos com publicidade
nos anos de 2000 e 2001, e previsão para 2002, tanto
no âmbito do Ministério, quanto de suas autarquias e
órgãos da administração indireta, bem como sobre as
empresas publicitárias contratadas, os veículos de
comunicação utilizados, os critérios adotados na es
colha e os tipos de campanhas divulgadas.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, voto pelo encami
nhamento do presente requerimento de informação.

Primeira-Vice-Presidência, 20 de março de
2002. - Deputado Efraim Morais, Primeiro-Vice-Pre
sidente, Relator.

Defiro, "ad referendum" da Mesa.
Em: 9-4-02. - Aécio Neves, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO W 4.207/02
(Do Deputado Walter Pinheiro)

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Agricultura e Abastecimento, Marcos
Vinicius Pratini de Moraes, sobre os gas
tos com publicidade.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição

Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 2°, e 115, inciso 1,
do Regimento Interno, solicitamos a V. Exa que sejam
solicitadas ao Sr. Ministro da Agricultura e do Abasteci
mento, Marcos Vinícius Pratini de Moraes, em meio digi
tai e impresso, as seguintes informações:

a) Gastos gerais com publicidade des
te ministério, suas autarquias, órgãos da ad
ministração indireta, mês a mês, nos anos
de 2000 e 2001.

b) Previsão de gastos com publicidade
e propaganda para o ano de 2002.

c) Que empresas publicitárias detém
as contas deste ministério, órgãos da admi
nistração indireta, suas autarquias.

d) Que veículos de comunicação (rádio,
jomal impresso, TV) foram utilizados pelo mi
nistério/autarquias para divulgação institucional
e/ou de campanhas nos anos de 2000 e 2001 .
Quanto foi gasto em cada veículo.

e) Que emissoras de televisão foram
utilizadas pelo ministério, órgãos da admi
nistração indireta, autarquias, nos anos de
2000 e 2001; em que campanhas; quais os
gastos com cada emissora de IV, mês a
mês, em 2000 e 2001 .

f) Que programas de televisão foram
patrocinados por este ministério e/ou autar
quias, durante o período de 2000 e 2001 .

g) Que critérios são utilizados na esco
lha dos programas de TV em que são veicu
ladas as campanhas ou propaganda deste
ministério, órgãos da administração indireta,
autarquias.

h) Que campanhas este Ministério, ór
gãos da administração indireta, autarquias,
veicularam em 2000 e 2001. Em que épo
cas e que veículos de comunicação foram
utilizados para isto.

Justificação

Os gastos do Governo com publicidade represen
tam parcela significativa do Orçamento da União. Embo
ra o sociedade e mesmo o Parlamento tenha acesso as



a)Gastos gerais com publicidade deste
ministério, suas autarquias, órgãos da admi
nistração indireta, e agência reguladora,
mês a mês, nos anos de 2000 e 2001 .

b)Previsão de gastos com publicidade
e propaganda para o ano de 2002.

c)Que empresas publicitárias detém as
contas deste ministério, órgãos da adminis
tração indireta, suas autarquias e agência
reguladora.

d)Que veículos de comunicação (rá
dio, jornal impresso, TV) foram utilizados
pelo ministério/autarquias/agência regula
dora para divulgação institucional e/ou de
campanhas nos anos de 2000 e 2001. Qu
anto foi gasto em cada veículo.

e)Que emissoras de televisão foram uti
lizadas pelo ministério, órgãos da administra
ção indireta, autarquias e agência reguladora
nos anos de 2000 e 2001; em que campa
nhas; quais os gastos com cada emissora de
TV, mês a mês, em 2000 e 2001.

f)Que programas de televisão foram
patrocinados por este ministério e/ou autar
quias/agência reguladora, durante o período
de 2000 e 2001.

g)Que critérios são utilizados na es
colha dos programas de TV em que são
veiculadas as campanhas ou propaganda
deste ministério, órgãos da administração
indireta, autarquias e agência reguladora.

h)Que campanhas este Ministério, ór
gãos da administração indireta, autarquias e
agência reguladora vinculada, veicularam em
2000 e 2001. Em que épocas e que veículos
de comunicação foram utilizados para isto.

Justificação

Os gastos do Governo com publicidade repre
sentam parcela significativa do Orçamento da União.
Embora a sociedade e mesmo o Parlamento tenham
acesso às contas gerais de gastos com a comunica
ção social, os valores e os veículos em que se mani
festam os interesses governamentais não são de co
nhecimento público.

Esta nossa requisição visa levantar, em deta
lhes, como ocorre o encaminhamento dessas verbas,

11 - Voto do Relator

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, voto pelo encami
nhamento do presente requerimento de informação.

Primeira-Vice-Presidência, 20 de março de
2002. - Deputado Efraim Morais, Primeiro-Vice-Pre
sidente Relator.

Defiro, "ad referendum" da Mesa.
Em: 9-4-02. - Aécio Neves, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N° 4.208/02
(Do Deputado Walter Pinheiro)

Solicita informações ao Sr. Ministro
das Comunicações, Pimenta da Veiga,
sobre os gastos com publicidade.

Senhor Presidente:

Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição
Federal, e nos arts. 24, inciso Ve § 2°, e 115, inciso I, do

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N° 4.207/02

Solicita informações sobre gastos
com publicidade.

Autor: Deputado Walter Pinheiro
(PT/BA) Relator: Primeiro-Vice-Presidente.

I - Relatório

Trata-se de Requerimento de Informação, formula
do pelo nobre Deputado Walter Pinheiro, solicitando o
seu encaminhamento ao Excelentíssimo Senhor Minis
tro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
a fim de obter informações a respeito de gastos com pu
b�icidade nos anos de 2000 e 2001, e previsão para
2002, tanto no âmbito do Ministério, quanto de suas au
tarquias e órgãos da administração indireta, bem como
sobre as empresas publicitárias contratadas, os veículos
de comunicação utilizados, os critérios adotados na es
colha e os tipos de campanhas divulgadas.

É o relatório.

.\bnl <1-: 2002 DL\RIO IH C\M.\R.\ DOS DFPlJL\DOS Vuarta-Jelra 10 1)041

contas gerais de gastos com a comunicação social, os Regimento Interno, solicitamos a V Exa. que sejam solici-
valores e os veículos em que se man~estam os interes- tadas ao Sr. Ministro das Comunicações, Pimenta da Vei-
ses governamentais não são de conhecimento público. ga, em meio digital e impresso, as seguintes informações:

Esta nossa requisição visa levantar, em deta
lhes, como ocorre o encaminhamento dessas verbas,
os veículos beneficiados, e que tipos de campanhas o
Governo, através deste Ministério, tem destacado.

Sala das Sessões, 7 de março de 2002. - Depu
tado Walter Pinheiro - PT/BA.



Justificação

Os gastos do Governo com publicidade repre
sentam parcela significativa do Orçamento da União.
Embora a sociedade e mesmo o Parlamento tenham
acesso às contas gerais de gastos com a comunica
ção social, os valores e os veículos em que se mani
festam os interesses governamentais não são de co
nhecimento público.

Esta nossa requisição visa levantar, em deta
lhes, como ocorre o encaminhamento dessas verbas,
os veículos beneficiados, e que tipos de campanhas o
Governo, através deste Ministério, tem destacado.

Sala das Sessães, 7 de março de 2002,- Depu
tado Walter Pinheiro - PT/BA

11 - Voto do Relator

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N° 4.208/02

Solicita informações sobre gastos
com publicidade.

Autor: Deputado Walter Pinheiro
(PT/BA) Relator: Primeiro-Vice-Presidente.

I - Relatório
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os veículos beneficiados, e que tipos de campanhas o a) Gastos gerais com publicidade des-
Governo, através deste Ministério, tem destacado. te ministério, suas autarquias, órgãos da ad-

Sala das Sessões, 7 de março de 2002,- Depu- ministração indireta, e agência reguladora,
tado Walter Pinheiro _ PT/BA mês a mês, nos anos de 2000 e 2001.

b) Previsão de gastos com publicidade
e propaganda para o ano de 2002.

c) QUe empresas publicitárias detém
as contas deste ministério, órgãos da admi
nistração indireta, suas autarquias e agên
cia reguladora.

d) Que veículos de comunicação (rá
dio, jornal impresso, TV) foram utilizados
pelo ministério/autarquias/agência regula
dora para divulgação institucional e/ou de
campanhas nos anos de 2000 e 2001. Qu
anto foi gasto em cada veículo.

e) Que emissoras de televisão foram
utilizadas pelo ministério, órgãos da adminis
tração indireta, autarquias e agência regula
dora nos anos de 2000 e 2001; em que cam
panhas; quais os gostos com cada emissora
de TV, mês a mês, em 2000 e 2001.

f) Que programas de televisão foram
patrocinados por este ministério e/ou autar
quias/agência reguladora, durante o período
de 2000 e 2001.

g) Que critérios são utilizados na esco
lha dos programas de TV em que são veicula
das as campanhas ou propaganda deste mi
nistério, órgãos da administração indireta, au
tarquias e agência reguladora.

h) Que campanhas este Ministério, ór
gãos da administração indireta, autarquias e
agência reguladora vinculada, veicularam em
2000 e 2001. Em que épocas e que veículos
de comunicação foram utilizados para isto.

Trata-se de Requerimento de Informação, for
mulado pelo nobre Deputado Walter Pinheiro, soli
citando o seu encaminhamento ao Excelentíssimo
Senhor Ministro de Estado das Comunicações, a
fim de obter informações a respeito de gastos com
publicidade nos anos de 2000 e 2001, e previsão
para 2002, tanto no âmbito do Ministério, quanto
de suas autarquias e órgãos da administração indi
reta, bem como sobre as empresas publicitárias
contratadas, os veículos de comunicação utiliza
dos, os critérios adotados na escolha e os tipos de
campanhas divulgadas.

É o relatório.

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da
Constituição Federal e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
voto pelo encaminhamento do presente requeri
mento de informação.

Sala das Sessões, 20 de março de 2002,- Depu
tado Efraim Morais Primeiro-Vice-Presidente, Relator.

Defiro, "Ad referendum" da Mesa
Em 9-4-02.- Aécio Neves, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO W 4.209/02
(Do Deputado Walter Pinheiro)

Solicita informações ao Sr. Ministro
das Minas Energia, José Jorge lima, so
bre os gastos com publicidade.

Senhor Presidente:

Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitui
ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 2°, e 115, inci
so I, do Regimento Interno, solicitamos a V. Exa. que
sejam solicitadas ao Sr. Ministro das Minas e Energia
José Jorge Lima, em meio digital e impresso, as se
guintes informações:
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Solicita informações sobre gastos
com publicidade.

Autor: Deputado Walter Pinheiro (PT/BA) Rela
tor: Primeiro-Vice-Presidente.

Justificação

Os gastos do Governo com publicidade repre
sentam parcela significativa do Orçamento da União.
Embora a sociedade e mesmo o Parlamento tenham
acesso às contas gerais de gastos com a comunica
ção social, os valores e os veículos em que se mani
festam os interesses governamentais não são de co
nhecimento público.

Esta nossa requisição visa levantar, em deta
lhes, como ocorre o encaminhamento dessas verbas,
os veículos beneficiados, e que tipos de campanhas o
Governo, através deste Ministério, tem destacado.

Sala das Sessões, 7 de março de 2002. - Depu
tado Walter Pinheiro - PT/BA.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N° 4.210/02

I - Relatório

11- Voto do Relator

RIC 4209/02
Defiro, "Ad referendum" da Mesa.
Em: 9-4-02. - Aécio Neves, Presidente.

Solicita informações sobre gastos
com publicidade.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N° 4.210/02
(Do Deputado Walter Pinheiro)

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Previdência e Assistência Social, Ro
berto Lúcio Brant,sobre os gastos com
publicidade.

Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitui

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 2°, e 115, inci
so I, do Regimento Interno, solicitamos a V. Exa que
sejam solicitadas ao Sr. Ministro da Previdência e
Assistência Social, Roberto Lúcio Brant, em meio di
gitai e impresso, as seguintes informações:

a) Gastos gerais com publicidade des
te ministério, suas autarquias, órgãos da ad
ministração indireta, mês a mês, nos anos
de 2000 e 2001 .

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, voto pelo encami
nhamento do presente requerimento de informação.

Primeira-Vice-Presidência, 20 de março de
2002. - Deputado Efraim Morais, Primeiro-Vice-Pre
sidente Relator.

Autor: Deputado Walter Pinheiro (PT/BA) Relator:
Primeiro-Vice-Presidente

Trata-se de Requerimento de Informação, for
mulado pelo nobre Deputado Wa!ter Pinheiro, solici
tando o seu encaminhamento ao Excelentíssimo Se
nhor Ministro de Estado de Minas e Energia, a fim de
obter informações a respeito de gastos com publici
dade nos anos de 2000 e 2001, e previsão para 2002,
tanto no âmbito do Ministério, quanto de suas autar
quias e órgãos da administração indireta, bem como
sobre as empresas publicitárias contratadas, os veí
culos de comunicação utilizados, os critérios adota
dos na escolha e os tipos de campanhas divulgadas.

É o relatório.
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N° 4.209/02 b) Previsão de gastos com publicidade
e propaganda para o ano de 2002.

c) Que empresas publicitárias detém
as contas deste ministério, órgãos da admi
nistração indireta, suas autarquias.

d) Que veículos de comunicação (rá
dio, jornal impresso, TV) foram utilizados
pelo ministério/autarquias para divulgação
institucional e/ou de campanhas nos anos
de 2000 e 2001. Quanto foi gasto em cada
veículo.

e) Que emissoras de televisão foram
utilizadas pelo ministério, órgãos da admi
nistração indireta, autarquias, nos anos de
2000 e 2001; em que campanhas; quais os
gastos com cada emissora de TV, mês a
mês, em 2000 e 2001 .

f) Que programas de televisão foram
patrocinados por este ministério e/ou autar
quias, durante o período de 2000 e 2001.

g) Que critérios são utilizados na esco
lha dos programas de IV em que são veicu
ladas as campanhas ou propaganda deste
ministério, órgãos da administração indireta,
autarquias.

h) Que campanhas este Ministério, ór
gãos da administração indireta, autarquias,
veicularam em 2000 e 2001. Em que épo
cas e que veículos de comunicação foram
utilizados para isto.
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I - Relatório

Trata-se de Requerimento de Informação, for
mulado pelo nobre Deputado Walter Pinheiro, solici
tando o seu encaminhamento ao Excelentíssimo Se
nhor Ministro de Estado da Previdência e Assistência
Social, a fim de obter informações a respeito de gas
tos com publicidade nos anos de 2000 e 2001, e pre
visão para 2002, tanto no âmbito do Ministério, quan
to de suas autarquias e órgãos da administração indi
reta, bem como sobre as empresas publicitárias con
tratadas, os veículos de comunicação utilizados, os
critérios adotados na escolha e os tipos de campa
nhas divulgadas.

É o relatório.

" - Voto do Relator

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, voto pelo encami
nhamento do presente requerimento de informação.

Primeira-Vice-Presidência, 20 de março de
2002. - Deputado Efraim Morais, Primeiro-Vice-Pre
sidente Relator.

RIC 4210/02
Defiro, "Ad referendum" da Mesa.
Em: 9-4-02. - Aécio Neves, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO W 4.211102
(Do Deputado Walter Pinheiro)

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Fazenda, Pedro Malan, sobre os gas
tos com publicidade.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitu

ição Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 2°, e 115,
inciso I, do Regimento Interno, solicitamos a V.
Exa. que sejam solicitadas ao Sr. Ministro da Fa
zenda' Pedro Malan, em meio digital e impresso,
as seguintes informações:

a) Gastos gerais com publicidade des
te ministério, suas autarquias, órgãos da ad
ministração indireta, e agência reguladora,
mês a mês, nos anos de 2000 e 2001 .

b) Previsão de gastos com publicidade
e propaganda para o ano de 2002.

c) Que empresas publicitárias detém
as contas deste ministério, órgãos da admi
nistração indireta, suas autarquias e agên
cia reguladora.

d) Que veículos de comunicação (rá
dio, jornal impresso, TV) foram utilizados

pelo mi mistério/autarquias/agência regula
dora para divulgação institucional e/ou de
campanhas nos anos de 2000 e 2001. Qu
anto foi gasto em cada veículo.

e) Que emissoras de televisão foram
utilizadas pelo ministério, órgãos da adminis
tração indireta, autarquias e agência regula
dora nos anos de 2000 e 2001; em que cam
panhas; quais os gostos com cada emissora
de TV, mês a mês, em 2000 e 2001.

f) Que programas de televisão foram
patrocinados por este ministério e/ou autar
quias/agência reguladora, durante o período
de 2000 e 2001.

g) Que critérios são utilizados na esco
lha dos programas de TV em que são veicu
ladas as campanhas ou propaganda deste
ministério, órgãos da administração indireta,
autarquias e agência reguladora.

h) Que campanhas este Ministério, ór
gãos da administração indireta, autarquias e
agência reguladora vinculada, veicularam em
2000 e 2001. Em que épocas e que veículos
de comunicação foram utilizados para isto.

Justificação

Os gastos do Governo com publicidade repre
sentam parcela significativa do Orçamento da União.
Embora a sociedade e mesmo o Parlamento tenham
acesso às contas gerais de gastos com a comunica
ção social, os valores e os veículos em que se mani
festam os interesses governamentais não são de co
nhecimento público.

Esta nossa requisição visa levantar, em deta
lhes, como ocorre o encaminhamento dessas verbas,
os veículos beneficiados, e que tipos de campanhas o
Governo, através deste Ministério, tem destacado.

Sala das Sessães, 7 de março de 2002,- Depu
tado Walter Pinheiro - PT/BA.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N° 4.211/02

Solicita informações sobre gastos
com publicidade.

Autor: Deputado Walter Pinheiro (PT/BA) Relator:
Primeiro-Vice-Presidente.

I - Relatório

Trata-se de Requerimento de Informação, for
mulado pelo nobre Deputado Walter Pinheiro, solici
tando o seu encaminhamento ao Excelentíssimo Se
nhor Ministro de Estado da Fazenda, a fim de obter in
formações a respeito de gastos com publicidade nos



Justificação

Os gastos do Governo com publicidade repre
sentam parcela significativa do Orçamento da União.
Embora a sociedade e mesmo o Parlamento tenham
acesso às contas gerais de gastos com a comunica
ção social, os valores e os veículos em que se mani
festam os interesses governamentais não são de co
nhecimento público.

Esta nossa requisição visa levantar, em deta
lhes, como ocorre o encaminhamento dessas verbas,
os veículos beneficiados, e que tipos de campanhas o
Governo, através deste Ministério, tem destacado.

Sala das Sessões, 7 de março de 2002,- Depu
tado Walter Pinheiro - PT/BA

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N° 4.212/02

Solicita informações sobre gastos
com publicidade.

Autor: Deputado Walter Pinheiro (PT/BA) Rela
tor: Primeiro-Vice-Presidente.

I - Relatório

Trata-se de Requerimento de Informação, for
mulado pelo nobre Deputado Walter Pinheiro, solici
tando o seu encaminhamento ao Excelentíssimo Se
nhor Ministro de Estado do Meio Ambiente, a fim de
obter informações a respeito de gastos com publici
dade nos anos de 2000 e 2001 , e previsão para 2002,
tanto no âmbito do Ministério, quanto de suas autar
quias e órgãos da administração indireta, bem como
sobre as empresas publicitárias contratadas, os veí
culos de comunicação utilizados, os critérios adota
dos na escolha e os tipos de campanhas divulgadas.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

RIC 4211/02
Defiro, "Ad referendum" da Mesa.
Em 9-4-02. - Aécio Neves, Presidente.

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, voto pelo encami
nhamento do presente requerimento de informação.

Primeira-Vice-Presidência, 20 de março de
2002, - Deputado Efraim Morais Prímeiro-Vice-Pre
sidente Relator.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N° 4.212/02
(Do Deputado Walter Pinheiro)

Solicita informações ao Sr. Ministro
do Meio Ambiente, José Carlos Carvalho,
sobre os gastos com publicidade.

Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitui

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 2°, e 115, inci
so I, do Regimento Interno, solicitamos a V. Exa. que
sejam solicitadas ao Sr. Ministro do Meio Ambiente,
José Carlos Carvalho, em meio digital e impresso, as
seguintes informações:

a) Gastos gerais com publicidade des
te ministério, suas autarquias, órgãos da ad
ministração indireta, e agência reguladora,
mês a mês, nos anos de 2000 e 2001 .

b) Previsão de gastos com publicidade
e propaganda para o ano de 2002.

c) Que empresas publicitárias detém
as contas deste ministério, órgãos da admi
nistração indireta, suas autarquias e agên
cia reguladora.

d) Que veículos de comunicação (rá
dio, jornal impresso, TV) foram utilizados
pelo mistério/autarquias/agência reguladora
para divulgação institucional e/ou de campa
nhas nos anos de 2000 e 2001. Quanto foi
gasto em cada veículo.

e) Que emissoras de televisão foram
utilizadas pelo ministério, órgãos da adminis
tração indireta, autarquias e agência regula-
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anos de 2000 e 2001, e previsão para 2002, tanto no dora nos anos de 2000 e 2001; em que cam-
âmbito do Ministério, quanto de suas autarquias e ór- panhas; quais os gostos com cada emissora
gãos da administração indireta, bem como sobre as de TV, mês a mês, em 2000 e 2001.
empresas publicitárias contratadas, os veículos de f) Que programas de televisão foram
comunicação utilizados, os critérios adotados na es- patrocinados por este ministério e/ou autar-
colha e os tipos de campanhas divulgadas. quias/agência reguladora, durante o período

É o relatório. de 2000 e 2001.
g) Que critérios são utilizados na esco

lha dos programas de TV em que são veicu
ladas as campanhas ou propaganda deste
ministério, órgãos da administração indireta,
autarquias e agência reguladora.

h) Que campanhas este Ministério, ór
gãos da administração indireta, autarquias e
agência reguladora vinculada, veicularam em
2000 e 2001. Em que épocas e que veículos
de comunicação foram utilizados para isto.



REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N° 4.213/02

Solicita informações sobre gastos
com publicidade.

Autor: Deputado Walter Pinheiro (PT/BA) Rela
tor: Primeiro-Vice-Presidente.

Justificação

Os gastos do Governo com publicidade repre
sentam parcela significativa do Orçamento da União.
Embora a sociedade e mesmo o Parlamento tenham
acesso às contas gerais de gastos com a comunica
ção social, os valores e os veículos em que se mani
festam os interesses governamentais não são de co
nhecimento público.

Esta nossa requisição visa levantar, em deta
lhes, como ocorre o encaminhamento dessas verbas,
os veículos beneficiados, e que tipos de campanhas o
Governo, através deste Ministério, tem destacado.

Sala das Sessões, em 07 de março de 2002. 
Deputado Walter Pinheiro, PT/BA.

11 - Voto do Relator

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, voto pelo encami
nhamento do presente requerimento de informação.

Primeira-Vice-Presidência, em 20 de março de
2002. - Deputado Efraim Morais, Primeiro-Vice-Pre
sidente Relator.

I - Relatório

Trata-se de Requerimento de Informação, for
mulado pelo nobre Deputado Walter Pinheiro, solici
tando o seu encaminhamento ao Excelentíssimo Se
nhor Ministro de Estado da Saúde, a fim de obter in
formações a respeito de gastos com publicidade nos
anos de 2000 e 2001 , e previsão para 2002, tanto no
âmbito do Ministério, quanto de suas autarquias e ór
gãos da administração indireta, bem como sobre as
empresas publicitárias contratadas, os veículos de
comunicação utilizados, os critérios adotados na es
colha e os tipos de campanhas divulgadas.

É o relatório.
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11- Voto do Relator ministério, órgãos da administração indireta,

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti- autarquias e agência reguladora.
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento h) Que campanhas este Ministério, ór-
Interno da Câmara dos Deputados, voto pelo encami- gãos da administração indireta, autarquias e
nhamento do presente requerimento de informação. agência reguladora vinculada, veicularam em

Primeira-Vice-Presidência, em 20 de março de 2000 e 2001. Em que épocas e que veículos
2002. - Deputado Efraim Morais, Primeiro-Vice-Pre- de comunícação foram utilizados para isto.

sidente Relator.

Defiro, "Ad referendum" da Mesa.
Em 9-4-02. -Aécio Neves, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N° 4.213/02
(Do Deputado Walter Pinheiro)

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Saúde, José Serra, sobre os gastos
com publicidade.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição

Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 2°, e 115, inciso I,
do Regimento Interno, solicitamos a V. Ex" que sejam
solicitadas ao Sr. Ministro da Saúde, José Serra, em
meio digital e impresso, as seguintes informações:

a) Gastos gerais com publicidade des
te ministério, suas autarquias, órgãos da ad
ministração indireta, e agência reguladora,
mês a mês, nos anos de 2000 e 2001.

b) Previsão de gastos com publicidade
e propaganda para o ano de 2002.

c) Que empresas publicitárias detém
as contas deste ministério, órgãos da admi
nistração indireta, suas autarquias e agên
cia reguladora.

d) Que veículos de comunicação (rá
dio, jornal impresso, TV) foram utilizados
pelo ministério/autarquias/agência regulado
ra para divulgação institucional e/ou de
campanhas nos anos de 2000 e 2001. Qu
anto foi gasto em cada veículo.

e) Que emissoras de televisão foram
utilizadas pelo ministério, órgãos da adminis
tração indireta, autarquias e agência regula
dora nos anos de 2000 e 2001; em que cam
panhas; quais os gastos com cada emissora
de TV, mês a mês, em 2000 e 2001 .

f) Que programas de televisão foram
patrocinados por este ministério e/ou autar
quias/agência reguladora, durante o período
de 2000 e 2001 .

g) Que critérios são utilizados na esco
lha dos programas de TV em que são veicu
ladas as campanhas ou propaganda deste
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Defiro, "ad referendum" da Mesa.
Em 9-4-02. - Aécio Neves, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N° 4.214/02
(Do Deputado Walter Pinheiro)

Solicita informações ao Sr. Ministro
do Desenvolvimento Agrário, Raul Julg
mann, sobre os gastos com publicidade.

Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição

Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 2°, e 115, inciso I,
do Regimento Interno, solicitamos a V. Exa. que sejam
solicitadas ao Sr. Ministro do Desenvolvimento Agrário,
Raul Julgmann da Fazenda, Pedro Malan, em meio di
gitai e impresso, as seguintes informações:

a) Gastos gerais com publicidade des
te ministério, suas autarquias, órgãos da ad
ministração indireta, e agência reguladora,
mês a mês, nos anos de 2000 e 2001.

b) Previsão de gastos com publicidade
e propaganda para o ano de 2002.

c) Que empresas publicitárias detém
as contas deste ministério, órgãos da admi
nistração indireta, suas autarquias e agên
cia reguladora.

d) Que veículos de comunicação (rá
dio, jornal impresso, TV) foram utilizados
pelo mi mistério/autarquias/agência regula
dora para divulgação institucional e/ou de
campanhas nos anos de 2000 e 2001. Qu
anto foi gasto em cada veículo.

e) Que emissoras de televisão foram
utilizadas pelo ministério, órgãos da adminis
tração indireta, autarquias e agência regula
dora nos anos de 2000 e 2001; em que cam
panhas; quais os gostos com cada emissora
de TV, mês a mês, em 2000 e 2001.

f) Que programas de televisão foram
patrocinados por este ministério e/ou autar
quias/agência reguladora, durante o período
de 2000 e 2001 .

g) Que critérios são utilizados na esco
lha dos programas de TV em que são veicu
ladas as campanhas ou propaganda deste
ministério, órgãos da administração indireta,
autarquias e agência reguladora.

h) Que campanhas este Ministério, ór
gãos da administração indireta, autarquias e
agência reguladora vinculada, veicularam em
2000 e 2001. Em que épocas e que veículos
de comunicação foram utilizados para isto.

Justificação

Os gastos do Governo com publicidade repre
sentam parcela significativa do Orçamento da União.
Embora a sociedade e mesmo o Parlamento tenham
acesso às contas gerais de gastos com a comunica
ção social, os valores e os veículos em que se mani
festam os interesses governamentais não são de co
nhecimento público.

Esta nossa requisição visa levantar, em deta
lhes, como ocorre o encaminhamento dessas verbas,
os veículos beneficiados, e que tipos de campanhas o
Governo, através deste Ministério, tem destacado.

Sala das Sessães, 7 de março de 2002,- Depu
tado Walter Pinheiro - PT/BA.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N° 4.214/02

Solicita informações sobre gastos
com publicidade.

Autor: Deputado Walter Pinheiro (PT/BA) Rela
tor: Primeiro-Vice-Presidente.

I - Relatório

Trata-se de Requerimento de Informação, for
mulado pelo nobre Deputado Walter Pinheiro, soli
citando o seu encaminhamento ao Excelentíssimo
Senhor Ministro de Estado do Desenvolvimento
Agrário, fim de obter informações a respeito de
gastos com publicidade nos anos de 2000 e 2001,
e previsão para 2002, tanto no âmbito do Ministé

rio, quanto de suas autarquias e órgãos da admi
nistração indireta, bem como sobre as empresas
publicitárias contratadas, os veículos de comuni
cação utilizados, os critérios adotados na escolha
e os tipos de campanhas divulgadas.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, voto pelo encami
nhamento do presente requerimento de informação.

Primeira-Vice-Presidência, 20 de março de
2002,- Deputado Efraim Morais Prímeiro-Vice-Pre
sidente, Relator.

RIC 4214/02
Defiro, "Ad referendum" da Mesa
Em 9-4-02. - Aécio Neves, Presidente.
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N° 4.215/02
(Do Deputado Walter Pinheiro)

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Educação, Paulo Renato Souza, sobre
os gastos com publicidade.

Senhor Presidente:

Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitui
ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 2°, e 115, inci
so I, do Regimento Interno, solicitamos a V. Exa. que
sejam solicitadas ao Sr. Ministro da Educação, Paulo
Renato Souza, em meio digital e impresso, as seguin
tes informações:

a) Gastos gerais com publicidade
deste ministério, suas autarquias, órgãos
da administração indireta, e agência regu
ladora, mês a mês, nos anos de 2000 e
2001.

b) Previsão de gastos com publicidade
e propaganda para o ano de 2002.

c) Que empresas publicitárias detém
as contas deste ministério, órgãos da admi
nistração indireta, suas autarquias e agên
cia reguladora.

d) Que veículos de comunicação (rá
dio, jornal impresso, TV) foram utilizados
pelo mistério/autarquias/agência reguladora
para divulgação institucional e/ou de campa
nhas nos anos de 2000 e 2001. Quanto foi
gasto em cada veículo.

e) Que emissoras de televisão foram
utilizadas pelo ministério, órgãos da adminis
tração indireta, autarquias e agência regula
dora nos anos de 2000 e 2001; em que cam
panhas; quais os gostos com cada emissora
de TV, mês a mês, em 2000 e 2001 .

f)Que programas de televisão foram
patrocinados por este ministério e/ou autar
quias/agência reguladora, durante o período
de 2000 e 2001 .

g) Que critérios são utilizados na esco
lha dos programas de TV em que são veicu
ladas as campanhas ou propaganda deste
ministério, órgãos da administração indireta,
autarquias e agência reguladora.

h) Que campanhas este Ministério, ór
gãos da administração indireta, autarquias
e agência reguladora vinculada, veicularam
em 2000 e 2001. Em que épocas e que veí
culos de comunicação foram utilizados
para isto.

Justificação

Os gastos do Governo com publicidade repre
sentam parcelo significativa do Orçamento da União.
Embora a sociedade e mesmo o Parlamento tenham
acesso às contas gerais de gastos com a comunica
ção social, os valores e os veículos em que se mani
festam os interesses governamentais não são de co
nhecimento público.

Esta nossa requisição visa levantar, em deta
lhes, como ocorre o encaminhamento dessas verbas,
os veículos beneficiados, e que tipos de campanhas o
Governo, através deste Ministério, tem destacado.

Sala das Sessães, 7 de março de 2002,- Depu
tado Walter Pinheiro - PT/BA

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N° 4.215/02

Solicita informações sobre gastos
com publicidade.

Autor: Deputado Walter Pinheiro (PT/BA) Rela
tor: Primeiro-Vice-Presidente

I - Relatório

Trata-se de Requerimento de Informação, for
mulado pelo nobre Deputado Walter Pinheiro, solici
tando o seu encaminhamento ao Excelentíssimo Se
nhor Ministro de Estado da Educação, a fim de obter
informações a respeito de gastos com publicidade
nos anos de 2000 e 2001, e previsão para 2002, tanto
no âmbito do Ministério, quanto de suas autarquias e
órgãos da administração indireta, bem como sobre as
empresas publicitárias contratadas, os veiculos de
comunicação utilizados, os critérios adotados na es
colha e os tipos de campanhas divulgadas.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, voto pelo encami
nhamento do presente requerimento de informação.

Primeira-Vice-Presidência, 20 de março de
2002. - Deputado Efraim Morais, Primeiro-Vice-Pre
sidente Relator.

RIC 4215/02
Defiro, "ad referendum" da Mesa.

Em 9-4-02. - Aécio Neves, Presidente.



11 - Voto do Relator

Solicita informações ao Senhor Mi
nistro da Defesa, relativamente à realiza
ção ou dispensa de licitação, pela
Empresa Brasileira de Infraestrutura Ae
roportuária - INFRAERO, para conces
são, a terceiros, de uso de área, para ex
ploração comercial de estacionamento
de veículos nos aeroportos de São Pau
lo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizon
te, Salvador, Fortaleza, Recife, Porto Ale
gre, Curitiba e Manaus.

RIC 4216/02
Defiro, "Ad referendum" da Mesa

Em 9-4-02. - Aécio Neves, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 4.217 , DE 2002

(Do Senhor De Velasco)

Senhor Presidente,

Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitui
ção Federal, e no art. 115, Inciso I, do Regimento
Interno, solicito a Vossa Excelência que seja encami
nhado ao Senhor Ministro da Defesa, pedido de infor
mações para que aquela Autoridade esclareça, com a
documentação pertinente, os critérios adotados no
âmbito da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aero
portuária - INFRAERO, no tocante à concessão, a
terceiros, das áreas para exploração comercial de es
tacionamento de veículos nos aeroportos de São Pa
ulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Salvador,
Fortaleza, Recife, Porto Alegre, Curitiba, Manaus e
Outros, nos últimos 10 anos. Solicito ainda que nos
sejam remetidos documentos e respondidas as se
guintes questões:

1. Quantas licitações públicas foram realizadas
pela Infraero e qual o nome das empresas vencedo-

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da
Constituição Federal e com os arts. 115 e 116 do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
voto pelo encaminhamento do presente requeri
mento de informação.

Primeira-Vice-Presidência, 20 de março de
2002,- Deputado Efraim Morais Primeiro-Vice-Pre

sidente Relator.

Autor: Deputado Walter Pinheiro (PT/BA) Rela
to: Primeiro-Vice-Presidente.

I - Relatório

Trata-se de Requerimento de Informação, for
mulado pelo nobre Deputado Walter Pinheiro, soli
citando o seu encaminhamento ao Excelentíssimo
Senhor Ministro de Estado das Comunicações, a
fim de obter listagem de todas as entidades que

solicitaram serviços de radiodifusão comunitária
no País, detalhando a situação dos respectivos
processos, bem como fornecer relação tanto das
rádios comunitárias que receberam autorização de

Senhor Presidente,

Requeiro a V. Exa, com base no art. 50 da
Constituição Federal e na forma do art. 24, inciso
V, e 115 do Regimento Interno, que sejam solicita
das ao Sr. Ministro das Comunicações, Pimenta da
Veiga, em meio eletrônico (diskete) e papel, as se

guintes informações:

1. Lista de todas as entidades do Brasil (com
nome e endereço completo) que apresentaram ao Mi
nistério das Comunicações requerimento de "solicita
ção de demonstração de interesse para o serviço de
radiodifusão comunitária".

2. Situação do processo de cada uma delas no
Ministério das Comunicações.

3. Lista de todas as entidades (rádios comunitá
rias) do Brasil que receberam autorização de funcio
namento do Ministério das Comunicações, indicando

as respectivas Portarias e data de publicação no Diá
rio Oficial da União.

4. Lista de todas as entidades (rádios comunitári
as) do Brasil, que receberam licença provisória de fun
cionamento, com indicação do nome completo, ende
reço, data de publicação no Diário Oficial da União.

Sala das Sessões, 7 de março de 2002. - Depu
tado Walter Pinheiro, PT/BA.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N° 4.216/02

Solicita informações sobre rádios
comunitárias no Brasil.
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES funcionamento, quanto das autorizadas apenas provi-
N° 4.216, DE 2002 soriamente.

(Do Sr. Walter Pinheiro) É o relatório.

Solicita informações ao Sr. Ministro
das Comunicações, Pimenta da Veiga,
sobre as rádios comunitárias do Brasil.



I - Relatório

11- Voto do Relator

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N° 4.217/02

Autor: Deputado De Velasco (PSL/SP) Relator:
Primeiro-Vice-Presidente.

Solicita informações relativas à reali
zação ou dispensa de licitação, pela
Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aero
portuária - INFRAERO, para concessão de
uso de área para exploração comercial de
estacionamento de veículos em aeroportos.

Trata-se de Requerimento de Informação, for
mulado pelo nobre Deputado De Velasco, solicitando
o seu encaminhamento ao Excelentíssimo Senhor
Ministro de Estado da DEFESA, a fim de que, no âm
bito da Infraero, sejam prestados esclarecimentos,
com a documentação pertinente, sobre concessão, a
terceiros, das áreas para exploração comercial de es
tacionamento de veiculos nos aeroportos de São Pa
ulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Salvador,
Fortaleza, Recife, Porto Alegre, Curitiba, Manaus e
outros, nos últimos 10 anos.

É o relatório.
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ras nos últimos 10 anos. Anexar cópia dos respectivos E já que a Infraero é uma empresa pública, cabe
contratos. a ela zelar e proporcionar melhores serviços para os

2. Em algum momento houve dispensa de /icita- cidadãos, não permitindo que as empresas concessi-
ção para contratação dessas ou de outras empresas? onárias abusem nas cobranças de tarifas e não per-
Caso tenha ocorrido relacionar os nomes das mes- mita que os serviços que hoje vemos sejam de péssi-
mas, anexando cópia dos contratos.

ma qualidade.
3. Houve contrato aditivo sem ter ocorrido pro-

cesso licitatório? Caso afirmativo, nos encaminhar A sociedade brasileira necessita dessas informa-
cópia dos convênios e respectivos termos ou contra- ções. É importante e urgente abrirmos essa caixa pre-
tos, com prazos de vigência. ta para sabermos o que representa o mercado dos es-

4. Quais os critérios adotados pela INFRAERO tacionamentos nos aeroportos brasileiro, pois acredito
para a escolha das empresas contratadas? ser altamente rendoso para os empresários do setor.

5. Qual o faturamento mensal de cada empresa Sala das Sessões, 11 de março de 2002. - De
e quanto é repassado para a Infraero? Velasco, Deputado Federal.

6. Quais os critérios que as empresas contrata
das utilizam para reajustar suas tarifas?

7. Gostaria ainda que a Infraero nos remetesse
os balancetes mensais, de cada uma dessas empre
sas que exploram os serviços de estacionamento,
para que possamos efetuar uma análise mais minuci
osa do que vem a ser este mercado;

8. Existem outras empresas que prestam servi
ços da mesma natureza em outros aeroportos? Ane
xar cópia dos contratos e informar quanto foi repassa
do para a Infraero.

9. Porque as tarifas cobradas por hora ou fração
de hora nos estacionamentos dos aeroportos são di
ferenciadas entre uma capital e outra? Porque os pre
ços ou tarifas cobradas não são unificados, já que o
serviço prestado é o mesmo. Apresentar relatório de
monstrando claramente essas discrepâncias.

10. Existem empresas, cuja concessão dada
pela Infraero, exploram esses serviços em mais de
uma localidade? Relacioná-Ias.

11. Existem empresas, cuja concessão dada
pela Infraero, que se encontra com processos judicia
is com a própria Infraero? Relacioná-Ias, descreven
do minuciosamente a causa judicial ocorrida ou trami
tando na justiça.

12. Qual os prazos contratuais de vigência que a
Infraero concede a essas empresas para explorarem
esses serviços?

Justificação

Não se pode deixar de reconhecer que a Infrae
ro vem desenvolvendo um ótimo trabalho para a soci
edade brasileira, demonstrando competência e rece
bendo vários prêmios de excelência em qualidade.

Porém, nota-se claramente que há um abuso
por parte das empresa concessionárias nos serviços
concedidos pela Infraero, especialmente aquelas do
ramo de estacionamento, prestando serviços de má
qualidade.

Estando de acordo com o art. 50 § 2° da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, voto pelo encami
nhamento do presente requerimento de informação.

Primeira-Vice-Presidência, 20 de março de
2002. - Deputado Efraim Morais, Primeiro-Vice-Pre
sidente, Relator.

RIC 4217/02
Defiro, "Ad referendum" da Mesa
Em 9-4-02. - Aécio Neves, Presidente.
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COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA
A PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 306-A, DE 2000, DO SENHOR DEPUTADO

GILMAR MACHADO E OUTROS,
QUE "ACRESCENTA O PARÁGRAFO TERCEIRO
AO ARTIGO 215 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,

INSTITUINDO O PLANO NACIONAL
DE CULTURA". (PLANO NACIONAL DE CULTURA)

Ata da 1a reunião, realizada em 12 de de
zembro de 2001.

(INSTALAÇÃO DA COMISSÃO)

Aos doze dias do mês de dezembro de dois mil e
um, às quinze horas e cinqüenta e nove minutos, no
Plenário número catorze, do Anexo 11 da Câmara dos
Deputados, reuniram-se ordinariamente, os Deputa
dos membros da Comissão Especial destinada a pro
ferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição n°
306-A, de 2000, do Senhor Deputado Gilmar Macha
do e outros, que "acrescenta o parágrafo terceiro ao
artigo 215 da Constituição Federal, instituindo o PIa
no Nacional de Cultura". Na forma do § 4°, do art. 39
do Regimento Interno assumiu a presidência dos tra
balhos a Deputada Marisa Serrano. A lista de presen
ça registrou o comparecimento dos Senhores Depu
tados Ana Corso, Celcita Pinheiro, Antonio Cruz, Edu
ardo Campos, Gilmar Machado, Iara Bernadi, João
Matos, Joel de Hollanda, Jonival Lucas Júnior, José
Linhares, Lídia Quinan, Luiz Piauhylino, Márcio Ma
tos, Marisa Serrano, Nice Lobão, Osvaldo Biolchi,
Paes Landim, Rafael Guerra e Ricardo Ferraço, titula
res;~, De Velasco, suplente. Deixaram de compare
cer os Senhores Deputados Alexandre Santos, Ara
cely de Paula, Dino Fernandes, Gastão Vieira, Jandi
ra Feghali, João Sampaio, José de Abreu, Márcio For
tes, Marcus Vicente, Múcio Sá, Oliveira Filho e The
místocles Sampaio. Havendo número regimental, a
Senhora Presidente, Deputada Marisa Serrano, deu
poraberto os trabalhos destinados a instalação e elei
ção do Presidente e dos Vice-Presidentes da Comis
são. Em seguida, declarou instalada a Comissão e in
formou que a eleição dos membros da Mesa do Cole
giado ficaria para a próxima sessão legislativa, em ra
zão do processo de emendamento. Nada mais haven
do a tratar, a Senhora Presidente, encerrou a reunião
às dezesseis horas e dois minutos. E, para constar,
eu, ,Angélica Maria Landim Fialho Aguiar, secretá
ria, lavrei a presente Ata, que depois de lida e aprova
da, será assinada pelo Senhor Presidente e irá à pu
blicação no Diário da Câmara dos Deputados, junta
mente com as notas taquigráficas da reunião.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Marisa Serra
no) - Declaro aberta a presente reunião, convocada
para instalação da Comissão e eleição do Presidente
e Vice-Presidentes.

Tendo em vista ser humanamente impossível,
na última semana deste ano legislativo, colher as as
sinaturas necessárias para apresentarmos emendas
à PEC, vamos nos valer do Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados, que nos permite instalar a Co
missão nesta tarde e deixar a eleição do Presidente e
dos Vice-Presidentes para a próxima sessão legislati
va, no ano de 2002.

Acredito que dessa forma garantiremos o funci
onamento desta Comissão no próximo ano. Então,
vamos instalar a Comissão, e a eleição do Presidente
e dos Vice-Presidentes ficará para o próximo ano.

Esclareço aos nobres pares que esta Comis
são é composta por 32 Deputados titulares e igual
número de suplentes, em conformidade com Ato da
Presidência:

Ato da Presidência:

Nos termos do § 2° do art. 202 do Re
gimento Interno, esta Presidência decide
constituir Comissão Especial destinada a,
no prazo de quarenta sessões, proferir pare
cer à Proposta de Emenda à Constituição nO
306-A, de 2000, do Sr. Deputado Gilmar
Machado, que "acrescenta § 3° ao art. 215
da Constituição Federal, instituindo o Plano
Nacional de Cultura".

E resolve designar para compô-Ia, na
forma indicada pelas Lideranças, os Depu
tados constantes da relação anexa e convo
car os membros ora designados para reu
nião de instalação e eleição a realizar-se no
dia de hoje, quinta-feira, às 11h, no Plenário
nO 16, Anexo /I.

A leitura da composição ficará para a próxima
reunião desta Comissão.

Havendo número regimental, declaro instalada
a Comissão Especial destinada a oferecer parecer à
Proposta de Emenda à Constituição n° 306-A, de
2000, do Sr. Gilmar Machado e outros, que "acrescen
ta § 3° ao art. 215 da Constituição Federal, instituindo
o Plano Nacional de Cultura".

Está instalada a Comissão.

Nada mais havendo a tratar, encerrarei a pre
sente reunião.

Está encerrada a sessão.
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. Ata da 28 reunião, realizada em 20 de feve- dos os votos obteve-se o seguinte resultado: para
relro de 2002. Presidente, Deputado Osvaldo Biolchi; para Primeiro

(ELEiÇÃO DO PRESIDENTE Vice-Presidente, Deputado Joel Holanda; para Se
gundo Vice-Presidente, Deputada Iara Bernardi; e,

E DOS VICE-PRESIDENTES) Terceiro Vice-Presidente, Deputado Marcus Vicente

Aos vinte dias do mês de fevereiro de dois mil e - todos com 19 votos favoráveis. Participaram da vo-
dois, às quinze horas e vinte e quatro minutos, no tação os Senhores Deputados Márcio Fortes, Márcio
Plenário número doze, do Anexo 11 da Câmara dos Matos, Múcio Sá, Rafael Guerra, Carlos Nardes,
Deputados, reuniram-se ordinariamente, os Deputa- Joel de Holanda, Nice Lobão, Antonio Cruz, Gastão
dos membros da Comissão Especial destinada a Vieira, João Matos, Jonival Lucas Junior, Osvaldo Bi-
proferir parecer à Proposta de Emenda à Constitui- olchi, Ana Corso, Gilmar Machado e Dino Fernan-
ção n° 306-A, de 2000, do Senhor Deputado Gilmar des, titulares; e, Arolde de Oliveira, Roberto Pessoa,
Machado e outros, que "acrescenta o parágrafo ter- Padre Roque e De Velasco, suplentes. Proclamado o
ceiro ao artigo 215 da Constituição Federal, instituin- resultado, o Senhor Presidente, Deputado Arolde de
do o Plano Nacional de Cultura". Nos termos regi- Oliveira, convidou o Presidente eleito a tomar posse
mentais, assumiu a presidência dos trabalhos o De- no cargo, passando assim a Presidência ao Deputa-
putado Arolde de Oliveira. A lista de presença regis- do Osvaldo Biolchi. O Senhor Presidente, Deputado
trou o comparecimento dos Senhores Deputados Osvaldo Biolchi, deu posse aos Vice-Presidente e
Ana Corso, Carlos Nader, Celcita Pinheiro, Dino Fer- designou a Deputada Lídia Ouinan para relatoria. O
nandes, Antonio Cruz, Gastão Vieira, Gilmar Macha- Deputado Osvaldo Biolchi, Presidente, informou ao
do, Iara Bernadi, João Matos, João Sampaio, Joel de Plenário do prazo para apresentação de emendas.
Hollanda, Jonival Lucas Júnior, Márcio Fortes, Már- Nada mais havendo a tratar encerrou a reunião às
cio Matos, Marisa Serrano, Múcio Sá, Nice Lobão, dezesseis horas e doze minutos, antes convocando
Osvaldo Biolchi, Rafael Guerra e Themístocles Sam- outra para a próxima terça-feira, dia vinte e seis do
paio, titulares; e, Arolde de Oliveira, De Velasco, corrente mês. E, para constar, eu, , Angélica
Esther Grossi, Osmar Serraglio, Padre Roque e Ro- Maria Landim Fialho Aguiar, secretária, lavrei a pre-
berto Pessoa, suplentes. Deixaram de comparecer sente Ata, que depois de lida e aprovada, será assi-
os Deputados Alexandre Santos, Aracely de Paula, nada pelo Senhor Presidente e irá à publicação no
Eduardo Campos, Jandira Feghali, José de Abreu, Diário da Câmara dos Deputados, juntamente com
José Linhares, Lídia Ouinan, Luiz Piauhylino, Mar- as notas taquigráficas da reunião.
cus Vicente, Oliveira Filho, Paes Landim e Ricardo O SR. PRESIDENTE (Deputado Arolde de Oli-
Ferraço. Havendo número regimental, o Senhor Pre- veira) - Havendo número regimental, declaro aberta a
sidente, Deputado Arolde de Oliveira, deu por aberto presente reunião da Comissão Especial PEC n°
os trabalhos. ORDEM DO DIA: Eleição do Presiden- 306-A/OO - Plano Nacional de Cultura, convocada
te e dos Vice-Presidentes da Comissão. O Senhor para a eleição do Presidente e dos Vice-Presidentes
Presidente informou existir, por acordo de Lideran- da Comissão.
ças, a seguinte chapa: Para Presidente: Deputado Na forma do art. 39, § 4°, do Regimento Interno,
Osvaldo Biolchi, pelo PMDB; Para Primeiro compete-me assumir a presidência dos trabalhos, o
Vice-Presidente: Deputado Joel de Holanda, pelo que faço neste momento.
PFL; Para Segundo Vice-Presidente: Deputada Iara Esclareço aos nobres pares que esta Comissão é
Bernardi, pelo PT; Para Terceiro Vice-Presidente: composta de 32 Deputados titulares e igual número de
Deputado Marcus Vicente, pelo PPB. Informou, ain- suplentes, em conformidade com Ato da Presidência.
da, encontrarem-se na cabine de votação cédulas O quorum exigido para a eleição dos cargos
em branco, caso a escolha não recaia sobre os no- desta Comissão é de dezessete Deputados. Peço a
mes da chapa já mencionada. Em seguida, o Senhor compreensão dos Srs. Deputados no sentido de per-
Presidente procedeu a chamada nominal dos Se- manecerem no recinto até o término desta reunião.
nhores Deputados. Encerrada a votação, o Deputa- Antes de iniciarmos o processo de votação, de-
do Arolde de Oliveira, Presidente, convidou os Depu- sejo ainda esclarecer a V.Exas. que, por acordo de Li-
tados Gilmar Machado e Carlos Nardes para auxilia- deranças, se encontram sobre a mesa de votação cé-
rem os trabalhos da Mesa. Aberta a urna, verifi- dulas com a seguinte chapa resultante de acordo:
cou-se a coincidência entre o número de sobrecar- para Presidente, Deputado Osvaldo Biolchi, indicado
tas e o número de votantes: 19 (dezenove). Apura- pelo PMDB; para 1° Vice-Presidente, Deputado Joel
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de Hollanda, indicado pelo PFL; para 2a Vice-Presi
dente, Deputada Iara Bernardi, indicada pelo PT; para
3° Vice-Presidente, Deputado Marcus Vicente, indica
do pelo PPB. Há, ainda, cédulas em branco para Pre
sidente e Vice-Presidentes, caso a escolha não reca
ia nos nomes indicados.

À medida que forem sendo chamados, os Srs.
Deputados, depois de assinarem a folha de votação e
de posse da sobrecarta, deverão dirigir-se ao local da
votação e selecionar a cédula, colocando-a no mes
mo envelope que será depositado na urna.

Vou fazer a chamada nominal dos Srs. Deputa
dos para iniciarmos logo o processo de votação.

Vou primeiro chamar os Deputados que se en-
contram presentes.

Deputada Ana Corso. (Pausa.)
Deputado Joel de Hollanda. (Pausa.)
Deputado Osvaldo Biolchi. (pausa.)
Deputado Gilmar Machado. (Pausa.)
Deputado Jonival Lucas Junior. (Pausa.)
Deputado Múcio Sá. (Pausa.)
Deputado Dr. Antônio Cruz. (Pausa.)

Deputado Roberto Pessoa. (Pausa.)
Peço à Secretaria que, por telefone, convoque

os Deputados que já assinaram a lista de presença e
deram quorum a esta sessão para que prossigamos
a votação.

Enquanto isso, o processo de votação permane
ce em aberto. À medida que os Parlamentares chega
rem assinarão a lista de presença e de votação. Logo
em seguida, votarão.(Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arolde de Oli
veira) - Deputado João Matos, após assinar o livro de
presença, porfavor, assine a lista de votação.(Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arolde de Oli
veira) - Deputado Gastão Vieira, solicito a V.Exa. que
assine a lista de presença inicialmente. Em seguida, a
lista de votação.(Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arolde de Oli
veira) - Deputado Dino Fernandes, peço a VExa. que
assine a lista de presença. Seja bem-vindo e, por fa
vor, assine a lista de votação. (pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arolde de Oli
veira) - Deputado De Velasco, peço a VExa. que assi
ne a lista de presença. Se VExa. já o fez, assine a lista
de votação. (Processo de votação.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arolde de Olive
ira) - Deputada Nice Lobão, peço a VExa. que assine
o livro de presença e, em seguida, a lista de votação.

Obrigado. (Processo de votação.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arolde de Olivei
ra) - Deputado Padre Roque, peço a VExa. que assine
o livro de presença e, em seguida, a lista de votação.

Obrigado. (Processo de votação.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arolde de Oli
veira) - Deputado Carlos Nader, peço a VExa. que
assine o livro de presença e, logo após, a lista de
votação. (Pausa.)

Deputado Rafael Guerra, peço a V.Exa. que
assine o livro de presença e, logo após, a lista de
votação. (Pausa.)

Neste momento, vou exercer meu direito de
voto. Portanto, peço ao Deputado Carlos Nader que,
por alguns instantes, assuma a Presidência. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Na
der) - Deputado Arolde de Oliveira, peço a VExa.
que assine o livro de presença e, em seguida, a lista
de votação. (Pausa.)

Deputado Márcio Fortes, peço a VExa. que
assine o livro de presença e, em seguida, a lista de
votação. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arolde de Oli
veira) - Agradeço ao nobre Deputado Carlos Nader e
reassumo a Presidência da Mesa anunciando que já
temos uma lista de votação com dezenove votantes.

Está encerrada a votação.

Convido o nobre Deputado Gilmar Machado
para, juntamente com o Deputado Carlos Nader, pro
ceder à apuração dos votos. (Pausa.)

Foram encontradas dezenove sobrecartas, que
serão agora abertas. O número de sobrecartas coin
cide com o número de votantes.

Passa-se à apuração.
Foram apurados dezenove votos, quantidade

que coincide com o número de sobrecartas e de
presentes.

Vamos declarar eleito Presidente o Deputado
Osvaldo Biolchi, do PMDB do Rio Grande do Sul; 1°
Vice-Presidente o Deputado Joel de Hollanda, do PFL
de Pernambuco; 2° Vice-Presidenta a Deputada Iara
Bernardi, do PT de São Paulo, e 3° Vice-Presidente o
Deputado Marcus Vicente, do PPB do Espírito Santo.

Agradeço a contribuição aos Deputados que
constituíram nossa comissão de apuração, Deputa
dos Gilmar Machado e Carlos Nader.

Convido o Deputado Osvaldo Biolchi a assumir
o posto de Presidente. (Palmas.)

O Deputado Osvaldo Biolchi empossará os
Vice-Presidentes.

Obrigado.
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Ata da 38 reunião, realizada em 13 de março
de 2002.

Aos treze dias do mês de março de dois mil
e dois, às quinze horas e trinta minutos, no Plenário
número três, do Anexo 11 da Câmara dos Deputados,
reuniu-se ordinariamente, sob a Presidência do De
putado Osvaldo Biolchi, a Comissão Especial desti
nada a proferir parecer à Proposta de Emenda à
Constituição nO 30fi-A, de 2000, do Senhor Deputado
Gilmar Machado e outros, que "acrescenta o parágra
fo terceiro ao artigo 215 da Constituição Federal, insti
tuindo o Plano Nacional de Cultura". A lista de presen
ça registrou o comparecimento dos Senhores Depu
tados Carlos Nader, Celcita Pinheiro, Dino Fernan
des, Dr. Antonio Cruz, Gastão Vieira, Gilmar Macha
do, Joel de Hollanda, José Linhares, Lídia Quinan,
Luiz Piauhylino, Márcio Matos, Marcus Vicente, Mari
sa Serrano, Nice Lobão, Osvaldo Biolchi, Rafael Gu
erra e Themístocles Sampaio, titulares; e, Padre Ro
que, suplente. Deixaram de comparecer os Deputa
dos Alexandre Santos, Ana Corso, Aracely de Paula,
Eduardo Campos, Iara Bernardi, Jandira Feghali,
João Matos, João Sampaio, Jonival Lucas Júnior,
José de Abreu, Márcio Fortes, Múcio Sá, Oliveira Fi
lho, Paes Landim e Ricardo Fenaço. Havendo número
regimental, o Senhor Presidente, Deputado Osvaldo
Biolchi, deu por aberto os trabalhos. Ata: O Deputado
Gilmar Machado solicitou dispensa das leituras das
Atas das 1a e 2a reuniões, cujas cópias haviam sido
distribuídas antecipadamente. Em discussão e vota
ção, as atas foram aprovadas, sem restrições.
Expediente: O Senhor presidente comunicou que en
cerrado o prazo para apresentação de emendas, não
foram apresentadas emendas perante esta Comis
são, comunicou ainda, que a secretaria procedeu,
para conhecimento dos Senhores Deputados, cópia
do expediente. Ordem do Dia: Deliberação de Reque
rimento. O Senhor Presidente anunciou a votação do
Requerimento n° 1/2002, da Senhora Deputada Mari
sa Serrano, que "solicita a realização de Audiência
Pública onde seja convidado o Ministro da Cultura e
Secretários das 4 áreas". Encaminharam a votação
as Deputadas Marisa Serrano, autora, e Lídia Quinan,
Relatora. Em votação o Requerimento foi aprovado.
Usaram da palavra os Deputados Joel Holanda e Gil
mar Machado. Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente, Deputado Osvaldo Biolchi, encerrou a re
união às quinze horas e trinta e nove minutos, antes
convocando outra para a próxima quarta-feira, dia
vinte do corrente mês. E, para constar, eu, , Angéli
ca Maria Landim Fialho Aguiar, secretária, lavrei a

o SR. PRESIDENTE (Deputado Osvaldo Biolchi) Está encerrada a presente reunião.
- Muito obrigado.

Continuando as atividades, com muito prazer con
vido o Deputado Joel de Hollanda a participar da Mesa
corno 1° Vice-Presidente. A Deputada Iara Bernardi não
se encontra presente, bem como o Deputado Marcus
Vicente, que está fora da Casa, em missão especial.

Agradecemos a participação aos demais Depu
tados membros da Comissão. É uma honra, na quali
dade de Presidente, empossar os Vice-Presidentes
desta importante Comissão Especial.

Apesar de ser este um ano eleitoral, queremos,
com a maior brevidade possível, aprovar esta propos
ta do Plano Nacional de Cultura.

A partir de amanhã terá início o prazo de dez
sessões para apresentação de emendas.

Informo aos companheiros que, de acordo com
o art. 41, inciso VI, do Regimento Interno, designare
mos Relatora da proposta em exame a Deputada Li
dia Quinan, do PSDB, que, por motivos superiores,
não se encontra na Casa neste momento.

Esclarecemos que, a partir de amanhã, pelo pe
ríodo de dez sessões, estaremos recebendo emen
das, que deverão ser apresentadas com o número mí
nimo de assinaturas de um terço dos Srs. Deputados,
ou seja, 171 assinaturas.

Os formulários para apresentação de emendas
estarão disponíveis na Secretaria da Comissão, que
funciona no 2° andar, Sala n° 168, do Anexo 111. As
emendas deverão ser apresentadas em quatro vias,
uma original e três cópias. Solicitamos também que
juntamente com as emendas se apresente o disque
te, devidamente autenticado, conforme determinação
expressa do Ato da Mesa n° 49, de 2000.

O prazo para exame do mérito da proposição é
de quarenta sessões a partir da constituição da Co
missão. Conta-se o prazo por sessões ordinárias da
Câmara dos Deputados.

Antes de franquear a palavra aos membros da
Comissão, lembro que na próxima reunião definire
mos a agenda dos trabalhos. Sendo assim, solicito
que as Sras. e os Srs. Deputados que desejarem su
gerir nomes a serem ouvidos em audiência pública
apresentem requerimento por escrito na Secretaria
da Comissão. Peço ainda aos nobres pares que se
inscrevam caso queiram falar. A próxima reunião se
realizará na terça-feira que vem, dia 26, às 15h.

A palavra está disponível aos Deputados. (Pausa.)

Não havendo mais quem queira fazer uso da pa
lavra, encerraremos esta sessão agradecendo aos
membros da Comissão a presença maciça.



O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr.
Presidente, solicito a dispensa da leitura das atas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Osvaldo Biol
chi) - Os Srs. Deputados que as aprovam permane
çam como se encontram. (Pausa.)

Aprovadas as atas.
Comunico que, esgotado o prazo para apresen

tação de emendas à Proposta de Emenda à Constitu
ição n° 306/2000, não foi recebida nenhuma emenda.

Estamos com o parecer de nossa Relatora, De
putada Lidia Quinan.

Informo ainda que a Secretaria procedeu, para co
nhecimento dos Srs. Deputados, à distribuição da cor
respondência expedida e recebida por esta Comissão.

Deliberação de requerimento:
Sobre a mesa encontra-se o Requerimento nO 1,

de 2002, da Sra. Deputada Marisa Serrano, que soli
cita a realização de audiência pública em que sejam
convocados o Ministro da Cultura e os Secretários
das quatro áreas desse Ministério.

Concedo a palavra à Deputada Marisa Serrano
para pronunciar-se sobre o requerimento.

A SRA. DEPUTADA MARISA SERRANO - Sr.
Presidente, apresentei o requerimento com o objetivo
de que a Comissão pudesse ouvir o Ministério da Cul
tura - o Ministro e os Secretários das diversas áreas
que compõem o Ministério -, a fim de que tivéssemos
uma visão geral de como está sendo conduzida a
área cultural neste País.

Tenho firme convicção de que nenhum Deputa
do da Comissão irá se opor à idéia de que a Constitui
ção tem obrigação de oferecer a todos os que traba
lham com a cultura e aos cidadãos brasileiros um
rumo por meio de um Plano Nacional de Cultura. É
muito importante que isso aconteça, para que tenha
mos uma visão macro, e a cultura não seja apenas
vista de forma segmentada, como verificamos hoje,
quando cada área trabalha de uma forma. Vemos to-
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presente Ata, que depois de lida e aprovada, será as- dos os atores e produtores culturais deste País sem
sinada pelo Senhor Presidente e irá à publicação no uma vereda no qual possam se espelhar.
Diário da Câmara dos Deputados, juntamente com as O Plano de Cultura não seria apenas para o mo-
notas taquigráficas da reunião. mento atual, mas para os próximos anos também.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Osvaldo Biol- Nada mais importante do que, antes de discutirmos
chi) - Havendo quorum regimental, declaro aberta a qualquer outra coisa, tivéssemos pelo menos a idéia
21 a Reunião da Comissão Especial que estudará o de como se realiza o trabalho da cultura no País, que
Plano Nacional de Cultura. utiliza recurso público, proveniente dos orçamentos

Dia 7 transcorreu o prazo sem emendas. que votamos nesta Casa, e com o apreço, o apoio e o
Encontram-se sobre as bancadas cópias das conhecimento de todos os que trabalham na área.

atas da primeira e segunda reuniões. Essa a razão de meu requerimento. Adiantei-me
Em discussão as atas. um pouco e solicitei ao Ministério que marcasse um

dia para a vinda do Sr. Ministro a esta Casa. O Sr. Mi
nistro colocou-se à disposição desta Comissão para,
quarta-feira próxima, às 15 horas, estar conosco, par
ticipando de audiência pública com todos seus Secre
tários. S.Exa. já está pronto, esperando apenas nossa
confirmação e o convite formal do Sr. Presidente.

Obrigada a V.Exa., Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Osvaldo Biolchi)
- Concedo a palavra à ilustre Relatora, Deputada Lidia
Quinan, que tecerá comentários sobre o requerimento.

A SRA. DEPUTADA L1DIA QUINAN - Sr. Presi
dente, considero da mais alta relevância o convite fei
to pela Deputada Marisa Serrano ao Sr. Ministro Fran
cisco Weffort. É de fundamental importância também
a participação dos Secretários, como diz o próprio re
querimento: o Secretário do Livro e da Leitura; o Se
cretário do Patrimônio, Museus e Artes Plásticas; o
Secretário de Músicas e Artes Cênicas; e o Secretário
de Audiovisual.

Devemos ouvir todos esses segmentos, especi
almente o Sr. Ministro, sobre as ações executadas em
nosso País, para que possamos embasar o relatório.

Cumprimento a Deputada Marisa Serrano pelo
requerimento. E, repito, é de fundamental importância
para esta Comissão a participação desse segmento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Osvaldo Biolchi)
- Concedo a palavra ao Deputado Gilmar Machado.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr.
Presidente, concordo com o requerimento. As referi
das presenças servirão como subsídio na elaboração
do relatório pela Deputada Lidia Quinan.

É fundamental conversarmos com o Sr. Ministro,
sua Assessoria e seus Secretários, a fim de que, de
fato, não seja somente alterada a Constituição, mas
que seja realmente desenvolvida uma política, um
plano que não seja de um governo, mas da socieda
de. O Brasil precisa de um plano nacional, como dis
cutimos, há bem pouco tempo - o Plano Nacional de
Educação. A sociedade precisa de uma política que
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perpasse governos, que seja de fato algo que permita
a integração e a melhoria de qualidade da cultura,
para que seja difundida cada vez mais a cultura brasi
leira, inclusive para que a conheçamos. O eixo
Rio-São Paulo, às vezes, não conhece a cultura de
nosso interior brasileiro. No interior do Brasil, hoje, o
rodeio - que muitas pessoas consideram problemáti
co - é algo fortíssimo, com muitos praticantes, acom
panhado pela população mais até do que partidas de
futebol. No Triângulo Mineiro, até 10 mil pessoas fre
qüentam juntas os rodeios, dependendo do tamanho
do estabelecimento, enquanto em uma partida de fu
tebol oficial não se consegue esse público.

Parabenizo a Deputada Marisa Serrano. Espero
que o requerimento seja aprovado e o Sr. Presidente
dê os devidos encaminhamentos para que haja a re
ferida audiência na próxima semana.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Osvaldo Biolchi)
- Não havendo oradores inscritos, passa-se à votação.

Em votação o requerimento.
Os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Convoco os Srs. Deputados à reunião ordinária

a ser realizada às 15 horas do próximo dia 20, quar
ta-feira, em plenário a ser estabelecido, com a pre
sença do Sr. Ministro e dos Secretários.

Peço escusas aos senhores presentes porque
cheguei atrasado; estava em reunião da bancada
gaúcha.

A SRA. DEPUTADA L1DIA QUINAN - Sr. Presi
dente, apenas para fazer um esclarecimento. Tere
mos a presença do Ministro e dos Secretários juntos
ou ouviremos, primeiramente, o Ministro e, em outra
reunião, os Secretários?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Osvaldo Biol
chi) - Deputada Marisa Serrano, o Sr. Ministro e os
Secretários virão na mesma reunião?

A SRA. DEPUTADA MARISA SERRANO - Sr.
Presidente, a idéia é de que venham o Sr. Ministro e
os Secretários. S.Exa. o Ministro fará suas considera
ções, vai embora, e cada Secretário explicitará a sua.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Osvaldo Biol
chi) - Agradeço a presença dos Srs. Deputados.

Está encerrada a reunião.

Ata da 4& reunião, realizada em 20 de março
de 2002.

Aos vinte dias do mês de março de dois mil e
dois, às quinze horas e vinte e nove minutos, no Ple
nário número quatro, do Anexo" da Câmara dos De-

putados, reuniu-se, ordinariamente, a Comissão
Especial destinada a proferir parecer à Proposta de
Emenda à Constituição nO 306-A, de 2000, do Senhor
Deputado Gilmar Machado e outros, que "acrescenta
o parágrafo terceiro ao artigo 215 da Constituição Fe
deral, instituindo o Plano Nacional de Cultura". A lista
de presença registrou o comparecimento dos Senho
res Deputados Celcita Pinheiro, Dr. Antonio Cruz, Gil
mar Machado, Iara Bernardi, João Sampaio, Jonival
Lucas Junior, José Linhares, Lídia Ouinan, Luiz Pia
uhylino, Marisa Serrano, Nice Lobão, Oliveira Filho e
Osvaldo Biolchi, titulares; e, Roberto Pessoa, suplen
te. Deixaram de comparecer os Deputados Alexandre
Santos, Ana Corso, Aracely de Paula, Carlos Nader,
Dino Fernandes, Eduardo Campos, Gastão Vieira,
Jandira Feghali, João Matos, Joel de Holanda, José
de Abreu, Márcio Fortes, Márcio Matos, Marcos Vi
cente, Múcio Sá, Paes Landim, Rafael Guerra e The
místocles Sampaio. Havendo número regimental, a
Senhora Presidente, Deputada Marisa Serrano, deu
por aberto os trabalhos. ATA: O Deputado Gilmar Ma
chado solicitou dispensa da leitura da Ata da 33 reu
nião, cujas cópias haviam sido distribuídas antecipa
damente. Em discussão e votação, a ata foi aprovada,
sem restrições. EXPEDIENTE: O Senhor presidente
comunicou que a secretaria procedeu, para conheci
mento dos Senhores Deputados, cópia do expedien
te. ORDEM DO DIA: Audiência pública, nos termos do
art. 255, do RICO, destinada a ouvir os Senhores
Francisco Corrêa Weffot, Ministro da Cultura; Ottavia
no Carlos de Fiori, Secretário do Livro e da Leitura, do
Ministério da Cultura; Octávio Elísio Alves de Brito,
Secretário de Patrimônio, Museus e Artes Plásticas,
do Ministério da Cultura; Humberto Braga, Secretário
da Música e Artes Cênicas, do Ministério da Cultura; e
José Álvaro Moisés, Secretário de Audiovisual, do Mi
nistério da Cultura. Antes de franquear a palavra aos
oradores, a Senhora Presidente, Deputada Marisa
Serrano, esclareceu as normas regimentais que ins
truem a realização de audiências públicas. A seguir,
os convidados formularam suas considerações acer
ca da Proposta de Emenda à Constituição em trâmite.
Concluídas as exposições, passou-se à fase dos de
bates, tendo sido registradas as participações dos
Deputados Osvaldo Biolchi, Gilmar Machado, José Li
nhares, Virgílio Guimarães e Lídia Ouinan, Relatora.
O Deputado Osvaldo Biolchi, Presidente, apresentou
escusas pelo seu atraso a esta reunião e discorreu
acerca da importância da instituição de um Plano Na
cional de Cultura. Nada mais havendo a tratar, a Se
nhora Presidente, Deputada Marisa Serrano, encer
rou a reunião às quinze horas e trinta e nove minutos,
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antes convocando outra para a próxima quarta-feira,
dia três de abril do corrente ano. E, para constar, eu,
, Angélica Maria Landim Fialho Aguiar, secretária, la
vrei a presente Ata, que depois de lida e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente e irá à publica
ção no Diário da Câmara dos Deputados, juntamente
com as notas taquigráficas da reunião.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Marisa Serra
no) - Havendo número regimental, declaro abertos os
trabalhos da presente reunião da Comissão Especial
destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à
Constituição n° 306-A, de 2000, que "acrescenta o
parágrafo terceiro ao art. 215 da Constituição Federal,
instituindo o Plano Nacional de Cultura."

Convido para participar da Mesa as seguintes
autoridades: Dr. Francisco Corrêa Weffort, Ministro da
Cultura; Dr. Ottaviano Carlo de Fiori, Secretário do li
vro e Leitura; Dr. Octávio Elísio Alves de Brito, Secretá
rio de Patrimônio, Museus e Artes Plásticas; Dr. Hum
berto Braga, Secretário da Música e Artes Cênicas; e
Dr. José Álvaro Moisés, Secretário de Audiovisual.

Encontram-se sobre as bancadas cópias da ata
da 3a reunião. Pergunto aos Srs. Parlamentares se há
necessidade de sua leitura ou se podemos suprimi-Ia.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sra.
Presidenta, solicito dispensa da leitura da ata.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Marisa Serra
no) - Dispensada, a pedido, a leitura da ata.

Comunico aos nobres pares, ao Sr. Ministro e
aos Srs. Secretários aqui presentes que o Presidente
desta Comissão, Deputado Osvaldo Biolchi, teve um
imprevisto e não pôde vir. Nosso Vice-Presidente tam
bém está em reunião política com os pernambucanos.
Antes veio aqui, falou com o Ministro e pediu descul
pas. O Presidente e o Vice-Presidente pediram-me
que, como membro da Comissão, presidisse esta
Mesa, o que procurarei fazer da melhor forma possível.

Informo ao Sr. Ministro e aos Srs. Secretários
que a Relatora da PEC, Deputada Lidia Quinan, está
presente.

A Proposta de Emenda à Constituição nO 306,
relativa ao Plano Nacional de Cultura, foi assinada
pelo Deputado Gilmar Machado, do PT de Minas Ge
rais, e por esta Deputada que preside a Mesa, Marisa
Serrano, do PSDB de Mato Grosso do Sul. Vê-se que
o PT e o PSDB estão unidos a favor da cultura.

Na Comissão de Educação, da qual eu e o De
putado Gilmar Machado fazemos parte, trabalhamos
muito no sentido de aprovar o Plano Nacional de Edu
cação, que foi relatado pelo Deputado Nelson Mar
chezan. E a elaboração deste plano nada mais foi do

que a obediência a indicativo da Constituição de que
deveríamos ter um plano nacional para reger a educa
ção nos próximos anos. E a partir deste ano passa
mos a cobrar fielmente sua execução.

Temos aqui um arcabouço daquilo que a Câma
ra dos Deputados, que o Congresso Nacional espera
da educação para os próximos anos. Nós gostaría
mos de ter o mesmo em relação à cultura. Gostaría
mos ainda, se possível na sua gestão, de deixar para
o País um Plano Nacional de Cultura aprovado por
esta Casa e pelo Congresso Nacional, a fim de que
nos próximos anos os pares tivessem algo como uma
Constituição da cultura do País. Esta a razão por que
o Deputado Gilmar Machado e eu apresentamos
essa PEC que hoje está sendo discutida aqui.

Sr. Ministro, a idéia desta Comissão é ouvir
V.Exa. e os Srs. Secretários para que, após esta au
diência, a Deputada Lidia Quinan possa fazer seu re
latório sem que nos delonguemos em muitas audiên
cias. Somente esta audiência embasaria o relatório
da Deputada e, posteriormente, poderíamos votar a
PECo Sendo ela aprovada - tenho certeza que esta
Comissão tem o propósito de aprová-Ia por unanimi
dade -, teríamos a possibilidade de começar a elabo
rar, talvez ainda este ano, o Plano Nacional de Cultura
e terminar o ano de 2002 e o quadriênio do Governo
Fernando Henrique com sua apresentação.

Portanto, Sr. Ministro, V.Exa. é muito bem-vindo.
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. MINISTRO FRANCISCO CORRÊA
WEFFORT - Quero agradecer uma vez mais à Comis
são de Educação e Cultura a oportunidade de virmos
aqui falar aos Parlamentares, eu e os Secretários de
Estado da Cultura que se ocupam de diferentes seg
mentos da atividade cultural. O Dr. José Álvaro Moisés,
da parte de cinema e audiovisual; o Dr. Octávio Elísio
Alves de Brito, da área de patrimônio, museus e artes
plásticas; o Dr. Humberto Braga, que cuida da música
e das artes cênicas, e deve estar chegando o Dr. Otta
viano de Fiori, que se ocupa do livro e da leitura.

O Ministério, como sabem, tem essas secretari
as e, além disso, as fundações, quase todas elas no
Rio de Janeiro: a Biblioteca Nacional, a Casa de Rui
Barbosa, a FUNARTE, o Instituto do Patrimônio His
tórico e Artístico Nacional - IPHAN e a Fundação
Palmares.

Quero me congratular com o Deputado Gilmar
Machado e com a Deputada Marisa Serrano pela ini
ciativa desta proposta. Também quero expressar des
de logo minha convicção de que o Brasil está maduro
para ter um Plano Nacional de Cultura verdadeira
mente, porque nós já chegamos a certas convicções
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sobre os grandes objetivos da cultura, que são de al- nhas e que, evidentemente, como quaisquer convic-
cance nacional e que vão além de quaisquer diferen- ções em ambiente democrático, são passíveis de dis-
ças de natureza política, partidária, ideológica, regio- cussão e de mudança. Inclusive os nossos Secretári-
nal ou o que seja. os compartilharão conosco suas convicções, pois

Antes de adentrar o tema da cultura e do que de- têm experiência grande nisso. O Deputado João
veria constar, numa definição constitucional, de um Sampaio, que está aqui também, foi Secretário de
plano nacional de cultura, quero dizer que estamos Cultura no Estado do Rio. Enfim, todas as pessoas
seguindo uma vez mais, na área da cultura, os passos têm experiência nesses temas, que são delicados e
da educação. Se temos um Plano Nacional de Educa- devem ser discutidos com certo cuidado.
ção e se temos uma política nacional de educação Entendo que um ponto fundamental de um pla-
que já vem de alguns anos consolidada, é porque se no nacional de cultura no Brasil é a caracterização de-
formou no Brasil, a partir do início do século XX - mocrática da identidade nacional. Acho que isso é
1910, 1920 -, sobretudo com o manifesto da escola fundamental. Não se trata de questão de preferência
nova, uma consciência nacional sobre as carências ideológica, porque fulano é mais nacionalista, deu
brasileiras na área de educação. tudo na mesma. Não se trata disso. O fato é que o Bra-

Cito alguns nomes, como Lourenço Filho, Fer- sil é um país em formação. Somos uma nação em
nando de Azevedo e nosso grande educador da Ba - processo de formação, e a discussão da nossa identi-
hia, Anísio Teixeira. Temos outros grandes nomes da dade é parte da nossa vida como nação. Não significa
educação, mais recentes, como Paulo Freire. O Brasil que a imagem da identidade da Nação tenha que ser
tem grande tradição de reflexão nesta área sobre as a mesma para cada um de nós. Teremos imagens di-
necessidades da educação. Isso foi formando uma ferentes disso. O que importa é que temos que nos
consciência nacional, que deu origem, num certo mo- ocupar disso. Essa é uma questão estratégica do pon-
menta, já em 1930, 1931, ao Ministério da Educação to de vista de uma política nacional de cultura.
e Saúde, e depois ao desenvolvimento de uma políti- Não podemos trataro tema da identidade cultural
ca que levou a desdobramentos da estrutura do Mi- da Nação como se fôssemos uma nação antiga, urna
nistério da Educação para Ministério da Educação e nação do Velho Mundo, uma nação já formada. Esta-
Cultura. Tivemos o grande período Capanema, e daí mos em processo de formação. O Brasil é um país sur-
por diante. preendente para nós, brasileiros - aliás, graças a

O Brasil vem, ao longo da história, desenvolven- Deus. É um país surpreendente no sentido de que nós,
do as bases do que deveria ser uma política nacional que estamos vivendo aqui e lutando pelas nossas idéi-
de educação e nos leva à convicção de que, tanto na as. ~ós nos surpreendemos com as m~itas facetas da
área da educação quanto na área da cultura, a políti- realidade cultural e social do nosso Pais.
ca nacional da cultura, assim como a política nacional Também não significa nenhum ufanismo. Pode-
da educação, são políticas de Estado e não apenas mos e devemos reconhecer as mazelas e fazer críti-
de governo. Um governo pode infletir a curva um pou- cas, mas temos de nos esforçar para conquistarmos
co mais para lá ou um pouco mais para cá, mas os aquilo que consideramos ser objetivo nacional de cu 1-
grandes objetivos da cultura, assim como os da edu- tura verdadeiramente. Não significa também nenhu-
cação, são objetivos de Estado. Quer dizer, mude a ma xenofobia. O Brasil é um país formado por imi-
política governamental ou o governo, seja qual for o grantes. Portanto, longe de nós qualquer ojeriza ao
resultado desta ou daquela eleição, como é próprio estrangeiro.
do procedimento democrático, o Estado brasileiro Somos um País aberto, de cultura aberta, mas
terá de seguir determinadas metas na área da cultu- precisamos nos indagar sobre a identidade nacional.
ra, assim como no setor da educação. Sobre isso há Não devemos deixar esse tema jogado de lado. Esse
que se estabelecer - e acho que isso é verdadeira- é um assunto que merecerá muitas interpretações,
mente matéria constitucional- quais seriam os princí- mas é tema obrigatório numa política de Estado para
pios da cultura a que estaria obrigado um plano nacio- o desenvolvimento da cultura.
nal de cultura. Um segundo ponto que também considero de

Sob esse aspecto, evidentemente haverá mar- caráter estratégico é a difusão cultural no Brasil. Esse
gem para debate quanto à seleção das questões que tema é estratégico porque este é um país de tais di-
se destacam e se privilegiam na definição de um pia - mensões e de tal riqueza cultural regional que cada
no nacional de cultura. E eu gostaria de avançar, De- brasileiro - eu posso afirmar com certa segurança-
putada Marisa Serrano, para algumas convicções mi- ou a grande maioria dos brasileiros, para não cair
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nesse equívoco das afirmações absolutas, sempre ig
nora alguma coisa sobre o que o Brasil é em matéria
de cultura. A questão da difusão cultural no Brasil re
laciona-se com o esforço da política de Estado no
sentido de difundir para o próprio País o conhecimen
to do que é.

Para ser mais claro, determinadas regiões des
conhecem aquilo que se faz em outras regiões. E,
numa mesma região, há quem desconheça aquilo
que se faz ali dentro.

O fato de ter havido tão pouca preocupação, du
rante certa época, com a difusão cultural levou a que
muitos de nós viéssemos a desconhecer coisas tão
evidentes para quem mora no Centro-Oeste, como,
por exemplo, as Cavalhadas de Pirenópolis. Como es
tamos em Brasília, e Brasília está na Região Cen
tro-Oeste, é fácil falar disso. Mas venho de São Paulo
e sei que mesmo pessoas interessadas na cultura
brasileira - e não se trata de gostar ou não - não co
nhecem essa festa nunca ouviram falar dela. Hoje te
mos certa informação sobre algumas manifestações
culturais do Amazonas, como a de Parintins, mas isso
é muito recente. Eles estão lá há cinqüenta anos. O
conhecimento que se tem de Parintins provém dos úl
timos dez anos.

Eu poderia multiplicar os exemplos - não vou fa
zer, para não cansá-los - de que nosso conhecimento
a respeito daquilo que o Brasil tem como possibilida
des culturais é muito pequeno e superficial. Poderia
tomar como exemplo essa experiência cultural inte
ressantíssima, que são os CTGs, fenômeno caracte
rístico da Região Sul que se expande pelo Brasil, in
c�usive para outros países do mundo.

Há grande ignorância nossa em relação àquilo
que somos, por isso a discussão sobre a identidade
no Brasil é difícil de ser realizada, porque o sujeito
que tiver seriedade para abordar esse tema vai con
frontar-se com sua própria insuficiência de conheci
mentos a respeito do que é a cultura do País. O País
tem uma riqueza cultural que vai além da nossa capa
cidade de nos informarmos sobre ela.

Acho que a cultura é matéria de política de Esta
do. Teria de haver uma política nacional de cultura.
Considero que estes dois objetivos são estratégicos e
deveriam estar expressos em um plano nacional de
cultura - a questão da identidade e a questão da difu
são cultural. Entretanto, acho que a questão não pára
nesses pontos. O tema do patrimônio histórico tem
tradição na política da cultura brasileira, tradição essa
que vem desde a época da Revolução de 30, com a
criação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional, em 1937.

Essa tradição permanece. Por mais que se fa
çam ressalvas ao que já fez o IPHAN, pior seria se
não o tivéssemos. Pessoas fazem críticas porque o
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional,
na luta para preservar o que temos, às vezes, cria difi
culdades para esforços de renovação, que são tam
bém muito legítimos. Mas ele não tem muitas alterna
tivas; ele tem que trabalhar, na maior parte dos casos,
primeiramente na retranca, ou seja, numa atitude de
resistência em relação à novidade, porque, se ele ce
der no primeiro passo à novidade, a força do processo
renovador, que aparece com freqüência no desenvol
vimento imobiliário do País, o crescimento das gran
des cidades vai atropelando tudo o que encontra.

Nós já fizemos coisas na história brasileira que
só contando por escrito e assinando em baixo para se
acreditar. Já fizemos brutalidades com o patrimônio.
Digo "nós" referindo-me a nós, brasileiros - não signi
fica que seja nenhum dos presentes. De algum modo,
somos responsáveis pelos erros que outros tenham
cometido. Praticamos brutalidades imperdoáveis con
tra o patrimônio histórico brasileiro. Por exemplo, des
truímos o prédio do Senado no Rio de Janeiro, de
enorme significação histórica para o Brasil. Para
quê? Para nada! No Rio Grande do Sul, ao lado do Te
atro São Pedro, construiu-se o edifício do Judiciário,
em cima de antigo prédio que fazia equilíbrio arquite
tônico perfeito com o Teatro São Pedro, uma jóia da
arquitetura da região. Poderia haver dez prédios igua
is àquele a 1,5 quilômetro dali. A troco de quê?

Essa consciência a respeito do patrimônio tem
de fazer parte do nosso plano. Ela não depende de
partido, de ideologia, de preferência eleitoral ou de
qualquer outra coisa. Isso é parte de uma política de
Estado em relação à cultura que tem de ser cumprida,
qualquer que seja o Governo.

Estendo minha argumentação listando itens im
portantes para a discussão de matérias mais especí
ficas, que, eventualmente, serão passíveis de mais
questionamentos numa definição constitucional, mas,
creio, obrigatórias. Como exemplo cito a defesa e a
ampliação do idioma português que se fala no Brasil.
Isso tem de ser política de Estado.

O brasileiro tende a achar que o idioma portu
guês dá em árvore, que cresce igual a capim depois
da chuva. E não é assim. É necessária uma política
para o idioma português que seja capaz de preser
vá-lo e de garantir que a maior parte das pessoas te
nha acesso às riquezas do nosso idioma.

Somos herdeiros de uma jóia. Integramos o mai
or País do mundo de fala portuguesa. Portugal é um
país de proporções bem menores se comparado ao
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Brasil. Temos a missão de preservar esse grande idio
ma, que enriquecemos, porque o português falado no
Brasil tem influência africana e indígena, inexistente
em Portugal.

Quem examinar os nomes de cidades, rios e lu
gares do País perceberá a quantidade de nomes indí
genas incorporados ao nosso idioma. Do mesmo
modo, quem prestar atenção aos dicionários "Aurélio"
e "Houaiss", excelentes dicionários, perceberá a
quantidade de palavras de origem indígena e negra
que incorporamos ao idioma português. Também o
idioma português falado por nós tem sonoridade dis
tinta. Tudo isso faz parte da riqueza cultural brasileira,
essencial para nossa identidade.

Com toda franqueza, sou mais favorável a uma
política de difusão e de ampliação de conhecimento
do idioma português do que a políticas que brigam
contra a influência do idioma estrangeiro. Acho que
não temos de temer influência de idioma nenhum do
mundo. Temos é de prestigiar o nosso.

Acho, entretanto, que somos muito provincianos
em relação aos idiomas importados. Por exemplo, o
dono de uma pizzaria coloca uma placa com o nome
"Pizzaria da Nona", embaixo põe "delivery" e, por últi
mo, "entrega em casa". Isso é o supra-sumo do pro
vincianismo. Vamos perdoar essas coisas.

O importante é termos uma atitude mais agres
siva e criadora em relação à difusão do idioma portu
guês. Devemos fazer como os espanhóis, que difun
dem o idioma e querem que as pessoas o aprendam.
Isso se traduz em várias políticas práticas, como a
difusão da língua pelo rádio e televisão e também no
incentivo à tradução de obras da sua literatura para
outros países.

A defesa do idioma português tem de seguir
esse caminho. Castro Alves dizia: "Oh! Bendito o que
semeia livros... livros à mão cheia". Quer dizer, temos
de ter uma política forte no sentido da divulgação da
nossa literatura. Não venham me dizer que brasileiro
não gosta de ler, porque isso é bobagem. Dê uma
chance ao povo de comprar livros a um preço barato
que ele compra. Basta ir a uma banca de jornal para
comprovar isso.

Isso faz parte de uma política de promoção e
de defesa do idioma português. É besteira achar
mos que nascemos falando português. Não nasce
mos falando língua alguma. Nós aprendemos a falar
o idioma português.

Então, temos de abrir essa possibilidade a to
dos. Também não se trata de criar pedantismo sobre
o idioma português. O que importa é que a língua
viva, cresça no meio do povo, e não estarmos com

gramaticismo, criando problemas para as pessoas.
Trata-se de difundir o idioma.

Lembro, por exemplo, do programa de leitura de
Cervantes - Dom Quixote - na Espanha. Há dias em
que as rádios transmitem a grande obra do romance
moderno. Nunca fizemos isto com autor algum do
Brasil, nem com Camões. A obra de Camões é o iní
cio do Brasil. Não fizemos com Camões nem com
Carlos Drummond de Andrade. Não fizemos com au
tor nenhum. E seria importantíssimo podermos difun
dir nosso idioma, mostrar ao povo suas belezas.

Quanto à música brasileira, sustento que em país
como o Brasil especialmente a música popular é tema
de caráter estratégico. Nós aprendemos a falar o idio
ma português, tanto do ponto de vista cultural quanto
do ponto de vista econômico. O Brasil consome músi
ca brasileira numa proporção muito maior do que qual
quer outro produto cultural musical que venha de fora.
O Brasil consome por volta de 70% de toda a produção
musical. O País é de uma riqueza musical extraordiná
ria, que os brasileiros desconhecem.

Às vezes temos o preconceito de imaginar que
Rio de Janeiro e São Paulo acabam atropelando as
músicas regionais. Não é tão verdadeiro. O fato é que o
conjunto do País tem uma riqueza extraordinária. Acho
que isso é motivo de preocupação, sim, e merece polí
tica de Estado. Não sou tão velho, embora possa pare
cer, mas lembro-me de época em que a música italiana
era algo que todos nós conhecíamos, especialmente a
cançoneta napolitana. Hoje, pergunto: onde está a mú
sica popular da Itália, aquela música tão bonita? Onde
está a música popular da França? Essas riquezas cul
turais perderam-se na história. Não podemos perder
esse tipo de coisa. Temos a obrigação de estimular o
desenvolvimento dessa música, apoiá-Ia na sua difu
são interna e externa. Isso é matéria tanto de política
cultural quanto de política econômica, porque vivemos
comprando músicas de má qualidade. Mesmo consu
mindo mais nossa música, acabamos gastando dinhe
iro com músicas de má qualidade. Não somos capazes
de vender nossa música lá fora. Ou, se a vendemos, é
por esforço imediato do artista ou do produtor cultural.
Muito mais do esforço do artista do que do esforço de
uma política de Estado. Acho que teria de haver uma
política de Estado.

Outro item que considero extremamente impor
tante refere-se à imagem. A sociedade moderna é tec
nológica e superinformatizada. Um dos itens ao qual
ela é extremamente ligada é a produção de imagens.
Isso é extremamente importante. Quem tem hábito de
ver TV por assinatura percebe, em ponto pequeno, o
que isso pode tornar-se no Brasil daqui a cinco, dez
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anos. Quer dizer, começamos a receber imagens de mente, mas agora temos condições de ajudar no de-
todo o mundo - no caso do noticiário, como todo o bate sobre a instituição do Plano Nacional de Cultura.
mundo sabe, por intermédio da CNN, em linha direta, Deputada, agradeço a oportunidade de expres-
em tempo real; no caso do cinema, por intermédio de sar minha opinião sobre o tema.
sistemas de emissão que, localizados no exterior, che- A SRA. PRESIDENTA (Deputada Marisa Serra-
gam direto na casa de cada um. É difícil prever hoje no) - Esta Presidência agradece ao Sr. Ministro e
que transformações esse sistema terá num futuro pró- aproveita a oportunidade para agradecer a presença
ximo, porque há dez anos não havia TV por assinatu- à Deputada Celcita Pinheiro, ao Dr. Antônio Cruz, aos
ra. Não existia. Agora há. Não cresce muito porque o Deputados Gilmar Machado, autor da proposição,
mercado ainda é pequeno. Mas ao melhorar o merca- João Sampaio, Carlos Santana, Virgílio Guimarães,
do interno brasileiro, isso vai se tornar problema cultu- Simão Sessim, Oliveira Filho, Osvaldo Biolchi, Padre
ral de grande escala. Estaremos, digamos, recebendo José Linhares e Reginaldo Germano.
imagens do mundo. A pergunta a fazer não é se deve- Srs. Parlamentares, como o Sr. Ministro terá de
mos criar ou não dificuldades para que tais imagens retirar-se e os Secretários permanecerão para mani-
entrem, mas quais esforços estamos fazendo para festarem-se acerca das áreas que lhes são afins, para
transmitir nossas imagens para o mundo. que a Deputada Lidia Quinan possa fazer seu relatório,

Este o ângulo sob o qual, acho, uma política de pergunto se podemos quebrar a seqüência proposta e
Estado deve trabalhar. O que o Estado faz para traba- fazer ques~ionamentosprimeir~ ~o Sr. Min!stro, par~

Ihar nossas imagens? Isso é política de Estado. É da depOIS ouvirmos os Srs. Secretanos. Gostana d~ ou.w
maior relevância que se faça esforço nesse sentido. dos nobres Deputados se concordam em que pnmelro

O d M
. S I se façam questionamentos ao Sr. Ministro. (Pausa.)

eputa a ansa errano, com esses exemp os O d d d b Ih t d'
. ,. 'f' h . - e acor o com a or em os tra a os, em 1-e raCIOCInIOS, quero manl estar mln a convlcçao: pre- . . .. .

. . di' I d It E t relto de fazer uso da palavra, como pnmelro inscrito,
clsamos

d
, Sim, e u~ p aEno naclo_n?aTode cu .uhra. s a - o autor da proposição, Deputado Gilmar Machado. No

mos ma uros para ISSO. por que. a mln a expe- S E d b O d O I
Oh' b Ih C It h"t entanto, . xa. ce e a vez ao no re eputa o sva-nencla - tra a o com u ura a quase 010 anos - ... . _

I I . It B'I -, t" do BIOlchl, Presidente desta Comlssao, a quem estou
eva-me a conc ulr que cu ura no rasl nao e ma ena t . t b t't . d

d
· . b" 1" emporanamen e su SI Uln o.

de Governo, ~pe~a~; IZ respelt~ .tam em a po 1~lca O SR. DEPUTADO OSVALDO BIOLCHI- Obri-
de Estado. Nao ha diferença no dialogo sobre projeto . . .
d It I · d PMDB d PSB d PT do gado. Pnmelramente quero pedir escusas pelo meu

e cu ura com a guem o ,o ,o , E '- d b d . h
PDT d PPB O . .. . t atraso. stava em uma reunlao a anca a gauc aou o . s pnnclplos que onen am esses po- .. " _
. . .. , . mUito Importante, Inclusive devo retornar, mas nao

Iitlcos quando discutem projetos de cultura pratlcos d . d' d' . S M' . t S S t"
- N f d I po ena elxar e vir aqUi, r. InlS ro, rs. ecre an-

sao os mesmos. o un o, ~ es. q~~rem o mesmo em os, para agradecer a VExas. a presença nesta Casa.
termos de cultura, o que nao significa que os Gover- E' d . -' d' . . .._

. e extrema Importancla Iscutlr a InstltUlçao
nos que eventualmente possam apoiar tenham as d PI N' I d C It ' t' . . ". o ano aCiona e u ura, que sera o coroamen o
mesmas politlcas. Mas os pnnclplos gerais de Estado d t b Ih d S M' . t d d' . t -

- d t' o ra a o o r. InlS ro nas uas a miniS raçoes
sao o mesmo IpO. d F d H . C d S . - fe ernan o ennque ar oso. e assim nao osse,

~á grande consenso no Brasil em matéria de cul- sequer passaria pela cabeça do Deputado Gilmar
tura. E a síntese a que o desenvolvimento histórico nos Machado e da Deputada Marisa Serrano apresentar
conduziu. Devemos aproveitar a oportunidade para, a essa proposta de emenda à Constituição.
partir desta iniciat~va do Deputado Gilmar fv!a~hado e Sr. Ministro, tem plena razão V.Exa. quando diz
da Deputad~ .Man~a Serrano e com o relatono que a que a Assembléia Legislativa do Estado do Rio Gran-
Deputada Lldla QUlnan deve fazer,trabalhar real~~nte de do Sul e o Tribunal de Justiça vieram ofuscar o bri-
para que tenhamos esse plano, a fim de que o proXlrno Ihantismo e especialmente a tradição da grande Casa
G?verno..: seja ele ~ual for, ve~ha a Te!, d~ partida, uma de Cultura que temos em Porto Alegre. No entanto,
onentaçao. Acho ISSO da maior relevancla. minha região, Carazinho, reconhece os méritos de

Quando entrei no Ministério da Cultura, ele havia VExa.. Poucos são os Municípios que não têm Casa
sido criado fazia nove anos e tinha tido dez Ministros. de Cultura própria, ainda que pequena, isto graças ao
Era muito difícil começar uma discussão nesse senti- esforço e à contribuição do Ministério de VExa.
do, porque se tinha como precedentes a Lei do Cine- O PMDB incumbiu-me de presidir esta Comis-
ma e a Lei Rouanet, duas leis boas, criadas pelos Mi- são. Portanto, em nome de todos solicito a V.Exa. apo-
nistros anteriores. Começamos a trabalhar empirica- io. Nossa Relatora, na primeira quarta-feira depois da
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Páscoa, apresentará o substitutivo, para que em
2002, apesar de ser este um ano de eleições, se faça
o coroamento do trabalho de VExa. perante seu Mi
nistério, aprovando a PECo Se VExa. der um empur
rãozinho juntamente com o Presidente da Câmara,
ela será votada. Esta Casa tem vontade de implantar
o Plano Nacional de Cultura. Prova disto é que passa
ram por aqui muitos Deputados e autoridades. Apesar
de ser esta uma Comissão pequena, a presença de
VExa. aqui demonstra o interesse da Casa em ter um
Plano Nacional de Cultura.

VExa. me desculpe, mas bendito estou entre as
mulheres - Marisa Serrano e Lidia Quinan.

Obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Marisa Serra

no) - Obrigada, Sr. Deputado.
Passo a palavra ao autor da proposição, Depu

tado Gilmar Machado.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Se
rei breve, Sra. Presidenta.

Sr. Ministro, Srs. Secretários, a proposta de
emenda à Constituição visando a instituir o Plano Na
cional de Cultura, por mim elaborada juntamente com
a Deputada Marisa Serrano, surgiu a partir da I Con
ferência Nacional de Educação, Cultura e Desporto
que a Comissão realizou nesta Casa.

VExa. tem toda a razão quando diz que deve
mos ter um plano nacional que ultrapasse os Gover
nos. Este o nosso objetivo. Entendo que a cultura pre
cisa de fato de programas muito maiores, porque ne
cessitamos construir esse processo na área educaci
onal. Hoje temos um Plano Nacional de Educação.
Este Governo o executa, o outro vai executá-lo; os
Governos Estaduais o estão executando, e os diver
sos partidos. Trata-se de projeto de valorização da
educação no País. Entendo que a cultura também
merece essa preocupação. O Estado tem de ser pro
motor de fato do processo de desenvolvimento cultu
ral; deve garantir o acesso da população às diversas
manifestações culturais, porque infelizmente há re
giões em que não se conhece o movimento cultural
de outras regiões.

Este ano, se Deus quiser, em Uberlândia, tere
mos o I Encontro Nacional da Música Caipira, música
de viola. O Brasil tem muitos violeiros, músicas exce
lentes. Infelizmente, contudo, algumas rádios comer
ciais hoje não tocam esse tipo de música. Não há es
paço para a moda de viola. Nós que somos do interior
do Brasil, do Triângulo Mineiro ou do sul do Goiás,
gostamos muito de música de viola. E outras regiões
querem conhecê-Ia. Estamos impressionados com o
número de pessoas que estão se inscrevendo para

participar do Festival da Viola, em agosto, em Uber
lândia. Se Deus quiser, vamos fazer um grande en
contro lá.

Queremos essa diversidade e precisamos am
pliar esse espaço para que mais pessoas também
possam conhecê-Ia. Assim, nossos meios de comuni
cação terão uma outra visão, possibilitando que os
brasileiros dominem nossa riqueza e diversidade.

Estive fazendo uma palestra sobre esportes em
Mato Grosso do Sul, onde tive a oportunidade de as
sistir a um conjunto fantástico tocando "Chalana" e
outras músicas regionais do Pantanal. Fiquei encan
tado! Andando por este País descobrimos coisas no
vas. O Brasil é muito rico.

Sr. Ministro, agradeço a V.Exa. a presença. Fico
feliz em saber que vamos ter apoio do Ministério para
que a proposta seja aprovada. Posteriormente, tere
mos no Ministério um parceiro para a montagem des
se plano - isso é fundamental-, assim como tivemos
no Ministério da Educação estímulo para a montagem
do plano. E no Ministério temos um companheiro de
Minas Gerais, que foi um dos pioneiros dos planos mi
neiros de educação.

Era o comentário que tinha a fazer. Agradeço a
VExa. as sugestões, que, com certeza, nossa Relato
ra vai levar em consideração. Estamos acrescentando
parágrafo à Constituição. Logo, alguns pontos mere
cem ser observados. Mas tenho certeza de que nossa
Relatora saberá trabalhar.

Queremos, neste processo, contar com a par
ticipação da maior parcela possível desta socieda
de, para que o País tenha cada vez mais sua cultura
valorizada.

Muito obrigado.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Marisa Serra
no) - Obrigada, Deputado Gilmar Machado.

Passo, com muita honra, a palavra ao Deputado
Virgílio Guimarães.

O SR. DEPUTADO VIRGíLIO GUIMARÃES 
Sr. Ministro, Sra. Presidenta em exercício, na verdade,
Sr. Ministro, pensei que VExa. fosse falar sobre políti
ca. Eu vim falar de cultura e língua portuguesa. Mas
VExa. abordou o assunto.

A defesa da língua portuguesa não é questão do
Ministério da Educação, mas, fundamentalmente,
uma questão cultural. A cultura é global e envolve o
conjunto das formulações mentais e históricas que
passam pelas gerações de uma sociedade. É o Minis
tério da Cultura.

Concordo plenamente com sua opinião sobre
essa idéia meio xenófoba de impedir a evolução da
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língua ou de que se chegue à absorção de contribui
ções legítimas de línguas estrangeiras.

De fato, assistimos hoje à ausência de qual
quer política de defesa da língua portuguesa. E gos
taria de insistir nesse ponto. Não tenho projeto de
lei nesse sentido. Quem sabe faço um amanhã, dife
rente do que está tramitando e que tem caráter um
pouco xenófobo.

É impressionante como a língua portuguesa é
massacrada pela sociedade de comunicação - im
prensa, empresas de publicidade e redes de televisão
-, que acaba tornando-se um Ministério da Cultura 11.

Tentei passar um e-mail para a revista Veja,
porque insiste em não passar para o plural os nomes
próprios. A revista tem esse entendimento. Por exem
plo, escreve "os Siqueira". Eu tremo quando escuto
isso. Então vou ter que trocar o nome da minha queri
da cidade de Três Marias para Três Maria só porque,
na língua inglesa, não se flexiona o nome próprio?

No português, é assim: em Contagem, há um
Carrefour e, em Belo Horizonte, há dois Carrefoures.
O escritor Eça de Queirós nos ensinou isso em sua
obra "Os Maias". Mas a Veja insiste em dizer "os Si
queira". Por mais que queira falar mal da família, de
veria registrar: "os Siqueiras". Não há que se fazer
algo contra isso?

Em Belo Horizonte, há supermercado que se dá
o direito de escrever, sem acento agudo, a palavra "ex
tra", quando na publicidade fala-se "éxtra". Quase dou
um tiro na televisão por causa disso. Se quer se cha
mar éxtra, é direito dele - a Constituição dá essa liber
dade -, mas que pelo menos se coloque acento agudo
no "e". Outro dia flagrei minha filha falando "éxtra", refe
rindo-se a algo extraordinário. Não é possível.

A seguir essa regra, a sandália Azaléia deveria
ter a seguinte mensagem nas suas embalagens: "O
Ministério da Cultura informa que a flor chama-se
azálea." Que coisa linda a azálea! Perfumosa, leve!
Azaléia dá idéia de sandália. Como o nome "azaléia"
aparece repetidamente, já vi gente chamando a flor
de "azaléia'. Que raiva!

Mas não vou me prender somente a isso. Peguei
exemplos das coisas que me irritam no dia-a-dia, mas
o problema não é esse. Falta política nacional de pre
servação da cultura e divulgação da língua portugue
sa. Talvez esse seja um assunto para o Ministério da
Educação, mas a educação formal, que é o objeto es
pecífico do Ministério, engloba parcela muito peque
na de pessoas - formação na maneira de pensar e se
comportar. O Ministério da Cultura, sim, pega o con
junto, trata da educação no seu sentido mais comple
to e o que brota nos vários lugares.

Sr. Ministro, vim aqui para fazer uma cobrança e
VExa. não deixou, porque tratou antes do assunto.
Vim aqui exatamente para cobrar de VExa. uma polí
tica de defesa da língua portuguesa sem xenofobia.
Não quero criticar colegas. Até os apóio, se for o caso.
Falta algo em termos de valorização da língua.

Queria cobrar também uma parceria, porque
são fortes as influências dos jornais, das revistas, das
agências de publicidade e dos grandes meios de co
municação, sobretudo a televisão.

Não se põe mensagem educativa nos maços de
cigarros?

Esse supermercado, que se dá o direito de es
crever "extra" mas o locutor pronuncia "éxtra", tinha a
obrigação de transmitir nota do Ministério da Cultura
informando a pronúncia correta. Ou então teria que
obrigá-lo a pagar multa ou contribuição para um fundo
nacional de defesa da língua - quem sabe não entro
com projeto de lei estabelecendo que pronunciar pa
lavra de forma errada implica pagamento de contribui
ção para esse fundo?

Depois desse desabafo, peço a V Exa. que inclua
algo nesse sentido no seu trabalho. Que façamos a de
fesa da língua portuguesa de maneira construtiva, cri
ativa, mas ofensiva, patriótica e sobretudo cuhural.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Marisa Serra
no) - Obrigada, Deputado Virgílio Guimarães. Propo
nho a VExa. que faça parte desta Comissão. Dê um
jeito, não sei como, mas queremos V. Exa. conosco
discutindo essas causas todas. Está intimado a fazer
parte da nossa Comissão.

Sr. Ministro, como VExa. sabe, a PEC é apenas
para inclusão na Constituição da obrigatoriedade do
Plano Nacional de Cultura.

Deputado Virgílio Guimarães, quando formos
discutir esse plano, que vai ser destrinchado e acres
cido de todas essas coisas - e a Comissão toda vai
ter que se reunir -, V.Exa. vai estar intimado a partici
par conosco.

Com a palavra o Deputado João Sampaio.

O SR. DEPUTADO JOÃO SAMPAIO - Parabe
nizo a Comissão por esta audiência, que considero da
maior importância e do maior significado para nossos
trabalhos.

É sempre um prazer estar com o Ministro Fran
cisco Weffort, em cuja companhia tive a oportunidade
de estar, quando Prefeito de Niterói, na inauguração
do Museu de Arte Contemporânea. Depois tive rápida
passagem pela Secretaria de Estado da Cultura,
onde também pudemos fazer algumas parcerias. De
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maneira que temos sempre bom entendimento com que a cultura seja consumida, que as pessoas te-
relação a esse assunto. nham o hábito de pegar um livro, um disco.

Mais do que questionamentos, acho importante Fizemos a Niterói Discos também, que visava
apresentar aqui algumas vivências. Precisamos ter, exclusivamente aos artistas da cidade autores intér-
sim, Sr. Ministro, políticas de Estado, em todos os as- pretes etc. e que também foi import~nte no s~ntido
pectos da vida nacional: na área de saneamento, desse resgate da identidade.

trans~ortes públicos, cultura, p?~a que i~s? .não fi~ue Durante o curto período que passei na Secreta-
no val-e-vem das andanças polltlco-partldanas. Ha al- ria de Estado de C Itura d R' d J e'l o . . .. _ . P . . u o 10 e an r , iniCiamOS
gumas cOisaS que s~~ consensuais neste ais. Precl- um trabalho que posteriormente foi concluído um tra-
samos ter metas objetivas que ultrapassem a transito- balho de mais fôlego Esse trabalho sobr' _
. d d d . d d F" f . ., e a econo

ne a e e um peno o e ~ov~rno.. I~? satls elto em mia da cultura, ficou a cargo de Luiz Carlos Prestes
constatar que essa tambern e a oplmao de V.Exa.. F'lh d d f d - A I. .. I o, encarrega o e azer essa coor enaçao. cu -

Acho todos os p~ntos a.qUl t~atados mUito pe~l- tura gera emprego, receita, renda, mas quanto? Tí-
nentes. Sobre a q~estao da Identidade. cultural, ~a o nhamos na cabeça essa questão, mas ainda não nos
exemplo .de Nlterol, que, por ser uma cld~de de ~rea tínhamos debruçado sobre ela, não havíamos levan-
metropol~tana" tende a._se despersonalizar. A ar~ tado dados e coisas assim. E é surpreendente a
metro~olltana e uma reglao ~~de de um lado da rua ~ quantidade de recursos que se movimenta, através
uma cidade, e do outro lado J~ co~eça a outra. As ~I- da cultura, em qualquer de suas formas de expres-
d~des tendem a perder su~ Identidade cultural pro- são, a quantidade de recursos mobilizados, a quanti-
pna, ~obretudo quando.locallza~as em ag~omerados, dade de pessoas que se empregam. É muitofreqüen-
q~e tem se~pre ~ma cldade-p?lo, como e o caso do. te falar que o carnaval do Rio de Janeiro emprega mi-
RIo de Janeiro, Sao Paulo, ReCife, Belo Honzonte. FOI Ihares de pessoas e é verdade. Os aderecistas en-
graças a um trabalho muito sério - iniciado pelo Pre- fim uma quantidad' enor d essoas ' b'I'-
f' J R b 8'1' I d .., e me e p se mo I I
elto orge o erto I velra, ao qua emos contlnUl- zam num evento cultural importante como é o carna-

dade,e que ~ersiste até hoje - q.ue demos grande ên- vai do Rio de Janeiro. É uma forma de geração de
fase a quest~o cult~ral. E o conJunto?~ obras, servl- renda para a população.
ços etc. realizados Junto com essa atiVidade cultural, . . . ,
com essa programação, essa política cultural rnais . A~ho esse trabalho multo Interessante._Sugrro a
consistente, fez com que o niteroiense passasse a re- Com~ssao qU,e convldemo.s o LUIZ Carlos - nao sei se
cuperar um certo orgulho de pertencer àquele espa- ele ainda esta na Se~retana de Cultura -, ou ~utra pes-
ço, àquele território, àquela cidade. O Museu de Arte soa, para exp,or aq~1 alguns pontos daquel~ Imp~rtan-
Contemporânea é uma marca da qual o niteroiense te tra.balho la realizado, qu~ procura dlrnens~onar,
se orgulha muito. quantificar e estabelecer os vlnculos da economia, da

E I
- t" . h' t" h cultura, do que vem a ser a economia da cultura.m re açao ao pa nmomo IS onco, ouve a re-

cuperação do Teatro Municipal de Niterói, que tinha Além da rnúsica e da imagem, há outras áreas
sofrido, ao longo dos anos, diversas interferências importantes que se podem desenvolver, como o arte-
equivocadas. Havia até plástico nas paredes. A recu- sanato. Constatamos em diversos pontos do Estado
peração primorosa daquele teatro rendeu inclusive o do Rio de Janeiro certa decadência dos artesanatos
prêmio de arquitetura, de restauração para Niterói. locais, porque passou a ser algo que não dava mais
Tudo isso e também o funcionarnento do teatro con- renda ou dava uma renda muito pequena. Então, o fi-
tribuiu pa~a levantar a auto-estima do niteroiens~e cri- lho daquele ceramista de Itaboraí já não vai mais ser
ar esse sentido de pertencer, sentido de identidade. ceramista; o neto, muito menos, e vai caindo a quali-

Na área de livros criei no meu Governo o Niterói dade daquele trabalho. Algumas coisas precisam de
Livros, que visa basic~mente à edição, publicação de injeção, de assessoria técnica sobre como se prepara
assuntos relativos à história da cidade, à vida da cida- o barro, como se esmalta o forno, qual a temperatura,
de; não é muito aberto, o livro tern que estar dentro enfim, retomar certas coisas que se estão perdendo
desse tema, desse enfoque. Isso também contribuiu ao longo do tempo.
muito para a cidade se autodescobrir. Livros já esgo- Também os trabalhos na área de artefatos de
tados, que falavam da história da cidade, ou tratavam madeira estão se perdendo, porque como não há
de épocas importantes da vida da cidade, passaram mais um caminho para a comercialização daquele
a ser divulgados e consumidos pela população. Já produto, daquele artesanato, a família vai desistindo
que estamos numa sociedade de consumo, é preciso ao longo do tempo, com queda de qualidade.
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Há vários outros exemplos que poderíamos dar,
mas quero dizer do meu prazer de estar aqui hoje ou
vindo a opinião do Ministro e de seus assessores.

Muito obrigado.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Marisa Serra
no) - Deputado João Sampaio, V.Exa. deu várias idéi
as a esta Comissão. Esperamos que se desdobre na
Comissão para elaboração do Plano de Cultura, ou
que ele seja debatido na Comissão específica de
Educação, Cultura e Desporto. A idéia é que possa
mos ouvir, e é fundamental isso que V. Exa. disse, de
que um dos temas que deve fazer parte dessa discus
são é justamente o financiamento da cultura, e traba
lhar também no cálculo de quanto ela gera ao País
em termos de emprego e renda.

Deputado José Linhares, é um prazer ouvi-lo.
O SR. DEPUTADO JOSÉ UNHARES - Sra.

Presidenta, meus cumprimentos. Meu querido Minis
tro, minha querida Deputada Lídia Quinan, compa
nheira de outras Comissões, Sr. Octávio e demais
secretários que aqui se encontram, queremos ofere
cer contribuições. Sempre me preocupo quando fala
mos em cultura, porque nós, de certa modo, estigma
tizamos alguns comportamentos, determinadas re
giões, e temos esses comportamentos como se fos
sem expressões de cultura. Sou do norte do Ceará,
onde existe a maior miscigenação racial do mundo.
Temos as culturas holandesa, francesa e judaica, por
que somos judeus, cristãos novos, que fugimos e mu
damos de nome. Então, minha primeira preocupação,
ao pensarmos em cultura, seria pesquisar o que exis
te dentro desse aspecto, dentro desse espaço. Muita
coisa se perdeu, porque nosso tempo contemporâ
neo, que é por excelência consumista, vai deixando
aquelas expressões vagas, e não tem ninguém que
vá olhar para elas.

O Ministro tem uma sensibilidade muito grande,
já estivemos lá resgatando um museu, por sinal, um
patrimônio de mais ou menos 600 anos de cultura da
quele povo. Nesse museu estão recolhidos a arte sa
cra, a bijuteria, tudo aquilo que o povo usava há 600
anos, inclusive, material arqueológico. Hoje há uma
dificuldade muito grande de convencermos, por
exemplo, um garoto a se interessar pela cultura de
sua terra. Por quê? Porque a escola nâo o manda fa
zer pesquisa. Recentemente, fizemos um trabalho em
minha cidade para pesquisar seus vultos históricos.
Foi muito difícil eles saberem quem eram os vultos
históricos da cidade. Talvez, no romance, exista um
dos maiores vultos históricos, que é Domingos Olím
pio, que deu origem a filme, a vários romances, e eles
não o conheciam. Isso ocorre porque não só na uni-

versidade, mas na escola secundária e supletiva, os
professores não se interessam em fazer pesquisa.
Então, seria o caso de essa Comissão tentar resgatar
aquilo que estamos perdendo, que não seja para ati
vá-Ia, mas pelo menos que a memória não se extinga.
Como disse o Deputado Virgílio Guimarães, hoje as
expressões em inglês são tão fortes que mal sabe
mos dizer boa tarde, é good afternoon. Então, todo
mundo quer falar mais Inglês do que português. Qu
ando as lojas vão se instalar, colocam logo uma pala
vra em Inglês, não pensam em colocar em português.

Portanto, devemos fazer uma pesquisa para
resgatar a cultura, alimentada pelo próprio estudo dos
jovens. Estamos agora tentando fazer um tipo de qua
drilha, muito parecida com a quadrilha portuguesa,
mas temos tido dificuldade de conseguir pessoas
para ingressar nela. O jovem se acanha, a mocinha
também não quer usar a saia rodada. Aqueles movi
me,ntos, anavantu e anarriê, eles nem sabem o que
é. E muito triste perdermos esses elementos.

Outro aspecto também muito interessante é a
nossa diversidade. Cada região é realmente um mun
do totalmente diferente. Poderíamos ter um dicionário
como resultado dessa pesquisa. Afinal de contas a
cultura busca a identidade de cada um com a Pátria,
tão colorida e tão bonita.

Inclusive o Ministro e o Deputado Virgilio Gui
marães fizeram referência à questão da linguagem. A
palavra é cultura também. Por exemplo, na minha ter
ra, o homem do campo ainda trata as pessoas por
vosmecê. O interessante é que, se formos ver a eti
mologia, vosmecê é mais correto e mais nobre do que
você. E o pessoal leva ao ridículo o pobre do caboclo,
que diz: "vosmecê está aqui, Sr. Deputado, quero fa
zer uma pregunta".

Então, seriam estes três aspectos: fazermos
uma pesquisa do que existe, recuperar a cultura, e
tentar inserir isso no currículo - chamaria sistêmico,
não é mais uma cadeira. Fui diretor de colégio durante
muito tempo e ensinei os meninos a cantarem o "Hino
Nacional" e o "Hino à Bandeira". Ninguém sabe mais
cantar o "Hino à Bandeira", ninguém mais o canta. Um
dia desses fui a uma cerimônia à Bandeira Nacional e
não tinha quem soubesse cantar o "Hino à Bandeira"
tive que fazer um solo. Eu disse: pelo amor de Deus:
não sabem mais nem cantar. (Risos.)

(Intervenção inaudível.)
O SR. DEPUTADO JOSÉ UNHARES - O pro

blema é o esquecimento da cultura dos símbolos, que
é um~ coisa riquíssima. O símbolo traz lições profun
das. As vezes, num simples gesto existe uma série de
encantos que se perdem.
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Dentro do trabalho que estamos fazendo, quem
sabe, se, além da legislação, pudéssemos produzir
um dicionário que perpetue todo o acervo. Temo que
a cultura se perca por estar sendo marginalizada.

Parabéns, Sr. Ministro. Vamos para a frente.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Marisa Serra

no) - Obrigada, nobre Deputado. Gostaria de lembrar
que estamos vendo na televisão o "Hino de Pernam
buco" ser cantado em vários ritmos. Inclusive outro
dia ouvi as crianças cantando-o em ritmo diferente,
até me assustei um pouco no primeiro momento. Li,
numa revista de grande circulação nacional, que a
música mais vendida e mais cantada atualmente em
Pernambuco é o "Hino de Pernambuco".

Quero agradecer à Deputada Iara Bernardi a
presença e passar a palavra ao Sr. Ministro para suas
considerações acerca das observações feitas. Sei
que S.Exa. tem de sair, portanto, fique à vontade para
fazer seus comentários.

O SR. MINISTRO FRANCISCO CORRÊA
WEFFOT Infelizmente, um compromisso
pré-agendado obriga-me a sair, mas quero agrade
cer à Deputada Marisa Serrano a oportunidade do
diálogo com esta Comissão. A proposta de se criar
um Plano Nacional de Cultura é muito importante, e
o Ministério da Cultura vai se empenhar para ajudar
a Comissão neste trabalho.

O que me ocorre de imediato, levando em con
ta as várias ponderações feitas, é que, ao se definir
o objetivo, na Constituição, de se criar um Plano Na
cional de Cultura, deve-se levar em conta que essa
definição tem que ser genérica, ampla, abrangente.
A discussão substantiva - um pouco o que estamos
fazendo -, conduz, porém, a esse horizonte. Um dos
temores de uma definição na Constituição seria de
que ela fosse restritiva, porque os limites da cultura
são muito difíceis de se estabelecer. Entendo que
um plano nacional de cultura não deve estar impedi
do de tecer considerações econômicas sobre a cul
tura, como foi sugerido pelo Deputado João Sampa
io. Entendo também que a um plano nacional de cul
tura não se deveriam colocar limites que o impedis
sem de chegar a reconhecer a importância das reli
giões para a cultura. Existem várias festas populares
no Brasil que têm origem direta na religião e são, em
parte, profanas - o Círio de Nazaré, o Fogaréu de
Goiás, por exemplo. Em outra ponta, existe o tema
da tecnologia. Quer dizer, um plano nacional de cul
tura deve ser o mais abrangente possível em relação
a todos esses aspectos.

Quero, porém, agradecer a V. Exas. as observa
ções feitas e dizer que concordo inteiramente com o

meu amigo, Deputado Virgílio Guimarães, de que o
idioma português deve ser matéria do Ministério da
Cultura.

O que se tem feito na área é menos do que se
deveria. Tem-se trabalhado mais com as bibliotecas
públicas, uma maneira de difundir a possibilidade de
acesso à leitura. Tem-se trabalhado com a leitura. Te
mos dado prestígio e alguns recursos a essa área,
como o Prêmio Camões, por exemplo. Mas tudo isso
é pouco. O que temos feito é mais do que fazíamos,
mas é menos do que faz Portugal, país pequeno da
Europa onde se falam vários idiomas. Portugal tem
mais consciência de suas responsabilidades de na
ção para com o idioma português do que nós brasilei
ros, em geral.

Também quero manifestar o meu mal-estar em
relação ao que foi dito pelo Deputado Virgílio Guima
rães. O que me deixa indignado é o uso da expressão
"drive-thru". Realmente, vai além da minha capaci
dade de tolerância. Por mim, tanto faz; pode vir a in
fluência que vier, mas é muita caipirice nossa. Você
sabe o que é o drive-thru? O lugar onde se entra
sempre de automóvel. Para que usar a expressão
"drive-thru"? Seremos salvos pela boa vontade do
povo e pela infinita generosidade divina. (Risos.)

Enquanto isso, vamos trabalhar um pouco.
Enfim, estamos de acordo com essas e com muitas
outras coisas, mas a música brasileira tem que ser
vista como riqueza nacional, conforme já tinha menci
onado. Suponho que não vai estar em um artigo cons
titucional, mas deve haver definição, para que não
seja excluída a necessidade de tratar da música, urna
riqueza nossa. A música é tão rica que ficamos emba
raçados e temos dificuldade até de reconhecer isso.

A moda de viola é raiz de um dos maiores mer
cados musicais do Brasil, senão do maior, que vai
desde o interior de Minas Gerais até o interior de Mato
Grosso do Sul, passando pelo interior de São Paulo,
Goiás e Mato Grosso. Se trabalhamos menos do que
deveríamos, é por ignorância. A realidade está aí. Às
vezes, temos dificuldade de reconhecer coisas que
são importantes para nós.

Uma definição constitucional não deveria criar
impedimentos para o reconhecimento das muitas ori
gens do Brasil. Este é o País da diversidade na unida
de. A cultura brasileira é uma espécie de grande mila
gre da história. Com toda a violência, com toda a desi
gualdade que existe no País, a cultura brasileira é fe
nômeno histórico absolutamente surpreendente por
sua extraordinária diversidade e fantástica unidade.

O fato de um cearense olhar para um gaúcho e
sentir que é tão brasileiro quanto ele é um milagre.
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(Risos.) Explicar esse milagre é problema dos histori- trangeirismo da pior maneira possível, mais envene-
adores, mas não devemos impedir que o Ministério da nada e mais terrível.
Cultura coloque luz sobre esse grande esforço históri- Então, a defesa da língua portuguesa consiste
co do povo brasileiro, exemplar para o mundo. Uma em torná-Ia patrimônio, em propiciar a sua evolução,
das coisas bonitas que o Brasil tem a oferecer ao como megatarefa de geração de cultura própria pelo
mundo é a capacidade de sincretismo e de unidade, Ministério da Cultura.
que preserva as diferenças. É esse o sentido da minha intervenção, mais do

Com relação à diferença entre música erudrta e que protestar contra questões pontuais. Quis falar so-
popular no Brasil, só as pessoas que realmente não bre a política de desenvolvimento e de preservação
acompanham a música imaginam que estão separadas. da nossa língua portuguesa.
Mistura-se tudo. Este é o País das grandes misturas cul- O SR. MINISTRO FRANCISCO CORRÊA
turais, e precisamos reconhecer essa qualidade. WEFFORT - Entendo claramente. A sua intervenção

Então, o meu apelo é para que a introdução, na é boa e a réplica também, porque chama a atenção
Constituição, de um Plano Nacional de Cultura nos para outro aspecto a ser considerado quando se defi-
estimule e nos obrigue a dar atenção, com responsa- ne, na Constituição, a necessidade de elaboração do
bilidade e seriedade, aos grandes temas da cultura Plano Nacional de Cultura.
brasileira. Em sua observação final, mais do que a indigna-

o SR. DEPUTADO VIRGíLIO GUIMARÃES - ção com o uso, pelo Hipermercado Extra, da expres-
Permita-me V.Exa. uma rápida réplica. são "delivery", deste ou daquele estrangeirismo, está

O SR. MINISTRO FRANCISCO CORRÊA a preocupação com a capacidade de ação de uma
WEFFORT _ Pois não. instituição de Estado, com o objetivo de desenvolver,

promover e defender a língua portuguesa de organis-
O SR. DEPUTADO VIRGíLIO GUIMARÃES - mos da sociedade, instituições privadas que têm in-

Sr. Ministro, podemos até ficar irritados com o uso da fluência pública absolutamente excepcional. Esse é
expressão "delivery", quando podia ser usada a ex- um tema complexo e que deve ser considerado no
pressão "entrega"; ou com o uso da expressão "dri- Congresso Nacional. O meu entendimento em rela-
ve-thru", mas o mal maior é a deturpação da língua ção ao tema é o seguinte: ele tem que ser analisado
portuguesa. A essência do que eu disse é a seguinte: com muita seriedade, como disse o Deputado Virgílio
afora os Ministérios da Cultura e da Educação, a bibli- Guimarães.
oteca, os professores, existem os meios de comuni- Muitas pessoas pensam que o Estado são ape-
cação, as agências de publicidade. nas essas instituições que estão na Esplanada dos

Outra abordagem deveria preservar a língua Ministérios ou nos Palácios do Govemo. A estrutura
portuguesa nesses espaços. O mal causado pelo uso do Estado é muito mais ampla e, eventualmente, é
da palavra "delivery" é menor do que o mal causado exercida por poderes privados, que exercem funções
por um maluco que traduz directory para diretório, o públicas sem o controle exercido sobre Parlamenta-
que é uma aberração. Todos sabem o que é catálogo. res ou sobre agentes do Poder Público. Devemos ter
Diretório, em português, significa outra coisa. Isso, em mente esse aspecto importante e séria.
sim, é um grande mal. Quem optou por usar a expres- Devemos, a partir das instituições de Estado li-
são "mouse" causou mal menor. gadas à cultura, verdadeiramente prestigiar o idioma

A essência da minha observação é um pouco di- português, por intermédio de grandes leituras, por
ferente da sua, Sr. Ministro. Com o projeto da preser- exemplo, o que, aliás, já se faz no Rio Grande do Sul,
vação do estrangeirismo estou de acordo. A língua em Passo Fundo.
portuguesa é agredida por verdadeiros formadores O SR. DEPUTADO VIRGíLIO GUIMARÃES -
dos meios de comunicação de massa, que usam a Tarnbém podemos convidar Guimarães Rosa a ir ao
estrutura da língua inglesa. Por exemplo: não levam Morro da Garça ou a Curvelo, em Minas Gerais.
para o plural os topônimos, os antropônimos etc. Em O SR. MINISTRO FRANCISCO CORRÊA
Inglês, a palavra não vai para o plural, mas no portu- WEFFORT - Vamos a Minas Gerais também, no dia
guês vai, como é o caso da cidade Três Marias. O jor- em que multiplicarmos esses exemplos pelo País, de
nal Folha de S.Paulo e a revista Veja não flexionam tal maneira que as pessoas se encantem com a bele-
as palavras no plural. Esse, sim, é o grande mal, as- za do idioma e percebam que a tradução de directory
sim como dezenas de outras coisas que vêm do es- para o português não é diretório.
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Vamos ter que valorizar o idioma português mui- Tenho perguntas a fazer, mas vou deixá-Ias para
to mais do que o fazemos, para que a nossa atitude depois, quando V.Exa. retornar, com todo o tempo
restritiva em relação a esses erros mencionados não que tiver para conversar conosco, para nos ajudar na
passe de peteleco. Quando dermos o peteleco, o outro formatação do Plano Nacional da Cultura.
vai cair no ridículo porque não vai ter como se susten- Agradeço a V.Exa. a presença.
tar. Esse é um erro grosseiro que se passa no contexto A SRA. PRESIDENTA (Deputada Marisa Serra-
de subestimação do idioma. Num contexto de valoriza- no) - Obrigada, Deputada Lidia Quinan.
ção do idioma, será desprezado como matéria de igno- Agradecemos muitíssimo ao Sr. Ministro a pre-
rância, o que, aliás, é. O sujeito que diz "Fique em sença. Esta Casa é sua. V.Exa. é sempre bem-vindo.
stand-by, por favor", realmente será ridicularizado. Vamos continuar acompanhando seu trabalho.

Por que aconteceu isso? Porque vamos perden- Obrigado, Sr. Ministro.
do, aos poucos, as pessoas que têm responsabilida- O SR. MINISTRO FRANCISCO CORRÊA
de pública definida e o sentido de valorização do idio- WEFFORT - Obrigado.
ma. O número de expressões desse tipo, absoluta- A SRA. PRESIDENTA (Deputada Marisa Serra-
mente inúteis, inteiramente bobocas e completamen- no) - Peço ao nobre Deputado Virgílio Guimarães
te erradas que admitimos, não por tolerância, mas por que acompanhe o Sr. Ministro até a saída do plenário.
permissividade, é excessivo. Sugiro que ouçamos os Srs. Secretários durante

Quero, mais uma vez, agradecer à Deputada dez minutos, numa breve exposição. Em seguida, os
Marisa Serrano e aos Parlamentares aqui presentes Srs. Deputados fariam os questionamentos.
a oportunidade deste debate e dizer que até a vee- A SRA. DEPUTADA CELCITA PINHEIRO -
mência conta a favor daquilo que queremos: a cultura Será melhor assim, Sra. Presidenta. Todos os Srs. Se-
brasileira. cretários fazem suas exposições, e fazemos os ques-

Obrigado. (Palmas.) tionamentos depois.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Marisa Serra- A SRA. PRESIDENTA (Deputada Marisa Serra-
no) - Obrigada, Sr. Ministro. no) - Pergunto aos nobres Deputados Gilmar Macha

do, João Sampaio e Iara Bernardi se concordam com
A SRA. DEPUTADA L1DIA QUINAN - Antes de a proposta. (Pausa.)

o Sr. Ministro sair, quero agradecer a S.Exa. a presen-
Passo a palavra ao Dr. Ottaviano Carlo de Fiori,

ça e lamentar que não possa ficar conosco por duas Secretário do Livro e Leitura.
ou três horas, falando de suas experiências, ensinan-
do-nos como trabalhar com a cultura. Foi muito bom O SR. OTTAVIANO CARLO DE FlORI - Sra.

Presidenta, apresento duas questões: o significadoestar com S.Exa. aqui.
do Plano Nacional de Cultura no Brasil e a própria lín-

Gostaria de deixar também registrado que não gua portuguesa, tão debatida nesta reunião.
vamos ter dificuldade para aprovar a PEC nO 3ü6-A, Em relação ao Plano Nacional de Cultura, come-
porque há realmente consenso no Parlamento sobre çaria dizendo que a cultura de qualquer país enfrenta
a necessidade de elaboração da Política Nacional de dois tipos de problemas: verticais e horizontais. Os pro-
Cultura e de sua inclusão na Constituição. blemas verticais são aqueles que afetam, particular-

Vejo a importância disso, Sr. Ministro, também mente, um ramo da cultura, ou seja, o cinema, as artes
para o turismo brasileiro. A Deputado Marisa Serrano cênicas, a música, a literatura e daí por diante. Essas
e eu fazemos parte da Subcomissão de Turismo da questões afetam os escritores, os leitores, os diretores,
Comissão de Economia. Tivemos a oportunidade de os cineastas ou aqueles que vão aos cinemas.
visitar, no ano passado, vários Estados e conhecer Os problemas horizontais afetam absolutamente
várias culturas. Foi muito bom saber o que aconteceu todos os ramos da cultura - a língua nacional é um de-
no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, na Bahia, les -, e não só os da cultura, mas os da economia e mui-
no Ceará, no Rio Grande do Norte e no Amazonas. A tos outros. O turismo cultural é, tipicamente, questão ho-
nossa riqueza cultural deve ser valorizada, para que rizontal e não vertical, porque afeta todas as áreas.
possamos transmiti-Ia ao turista. Um bom Plano Nacional de Cultura deve levar

Tenho a convicção de que, para elaborar o Pla- em consideração essa grande diferença entre a solu-
no Nacional de Cultura, vamos ter muito trabalho. O ção de problemas verticais, que afetam o sistema par-
meu trabalho vai ser relatar a sua inclusão na Consti- ticular de produção de cultura - cinema, literatura, arte,
tuição, o que vou fazer com muita honra. etc. -, e a solução de problemas horizontais, que afe-
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tam a população. A língua é, essencialmente, proble
ma horizontal que afeta a totalidade da população.

Na discussão que precedeu a minha exposição,
tratamos da preservação da língua portuguesa. Esta
mos olhando pelo espelho retrovisor, ou seja, como
vamos cuidar da nossa herança? Conforme ressaltou
o Ministro Francisco Corrêa Weffort, o português do
Brasil- que não é o português de Portugal e também
não é o de Angola -, tem história e feição próprias,
que queremos preservar e desenvolver.

O segundo ponto: a imensa maioria dos cida
dãos brasileiros não tem acesso ao léxico e à gramáti
ca do português. O léxico é o significado das nossas
palavras. Quando lemos as memórias de Gregório
Bezerra - velho Deputado comunista que se
auto-educou no Exército -, percebemos que ele fala
daquela pequena região rural de onde se originou; faz
referência à falta de palavras adequadas em sua co
munidade. O Exército, para ele, foi uma revelação. No
Exército, finalmente, aprendeu a se exprimir. Tor
nou-se Deputado, exprimia-se muitíssimo bem e che
gou a ser escritor. Esse homem veio de uma região
pobre, do ponto de vista da língua. A compreensão de
mundo dessa gente estava limitada à compreensão
da linguagem. Esse não é um fenômeno brasileiro,
mas mundial. Em todos os lugares do mundo ocorreu
isso. Os chineses são um exemplo, enfrentam esse
enorme problema. A China tem colossal população e
é o único país com 3 mil anos de história. É como se o
Egito tivesse continuado vivo até hoje, com a sua civi
lização em pleno funcionamento.

Então, um país colossal e tão importante para a
cultura mundial como a China enfrenta esse problema
de frente. A imensa maioria dos chineses é desprovi
da lingüisticamente. O problema deles é que a escola
não basta. É necessária enorme infra-estrutura de bi
bliotecas, professores, divulgadores, escritores e agi
tadores culturais, tudo relacionado com a língua.

O Brasil deu grande salto: tornou-se a décima
economia do mundo. Quantos países conseguiram,
em cinqüenta anos, dar o salto que demos? Não per
demos o bonde da história, conseguimos nos indus
trializar e nos livrar da escravidão. Depois que nos li
vramos da escravidão ninguém mais nos segurou,
conseguimos nos manter, não nos transformamos em
Namíbia. Entretanto, neste momento, estamos seria
mente ameaçados pelo retrocesso, porque não capa
citamos a população brasileira para o uso da língua e
dos números. Essas são as duas capacitações bási
cas de qualquer país moderno.

Hoje, nos países avançados, quatro quintos da
população encontram-se no nível três do analfabetis-

mo funcional. Significa o seguinte: as pessoas passa
ram pela escola, são capazes de ler um anúncio, mas
não são capazes de ler no jornal quatro ou cinco fra
ses articuladas, uma após a outra. Não basta ter
aprendido a ler, é preciso ter o hábito da leitura.
Aprender a fazer contas não adianta; se não prati
cá-Ias, a pessoa esquece. Com a língua é a mesma
coisa. O resultado disso é que os operários têm difi
culdade de entender os manuais; os advogados têm
dificuldade de entender a lei; a dona de casa tem difi
culdade de orientar seu filho na escola.

O país que tem dificuldade com a língua não
progride econômica, social e politicamente. As popu
lações avançadas têm facilidade no uso da informa
ção escrita, que se encontra em livros, jornais, revis
tas e computadores. Precisamos de política que torne
letrada a população brasileira. E a política para a nos
sa língua deve ter como objetivo ensinar quatro quin
tos dos brasileiros a usar de forma desenvolta a lín
gua pátria, ou seja, escrever e falar. Isso significa em
pregos e salários melhores, política e economia me
lhores para o País.

Podemos dar esse salto. Países em condições
não tão más quanto a nossa conseguiram. Estamos
numa situação ruim com relação ao analfabetismo
funcional. Os poucos estudos que fizemos revelam
que 60% a 70% dos analfabetos brasileiros são funci
onais de nível 3, o que é muito grave. Estamos um
pouco abaixo do Chile, que também está numa situa
ção ruim, mas podemos dar esse salto.

Precisamos construir uma grande rede de infor
mação escrita acessível ao povo. O acesso do povo
aos livros tem duas vertentes: o livro barato e o livro
gratuito. O livro brasileiro custa o dobro do livro inter
nacional, em dólares. É caro para a população brasi
leira, que é mais pobre do que a do resto do mundo.
Então, a solução é o livro gratuito, ou seja, a biblioteca
pública e escolar. Demos um grande salto no que se
refere à biblioteca pública. Nos últimos dois anos
construímos uma biblioteca por dia no Brasil, o que é
razoável. Nunca se fez bibliotecas nessa velocidade.
Todavia, ainda é pouco. Estamos com um déficit de
dez mil bibliotecas públicas no Brasil.

As bibliotecas públicas têm que ser vivas, ani
madas, ter grande público e atingir muita gente. Esta
mos mostrando que pode ser feito. O problema da bi
blioteca escolar é gravíssimo. Existem em torno de 45
mil cadastradas, mas o MEC não sabe se naquele en
dereço existe, efetivamente, uma biblioteca. Sabe que
alguém recebe livro, mas se é uma biblioteca de ver
dade não sabe.
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Sem a biblioteca escolar, não daremos esse sal
to. O Brasil tem que criar um grande sistema nacional
de bibliotecas escolares sediado no MEC, e esse sis
tema tem de tornar a biblioteca escolar um centro vivo
da língua portuguesa; tem que servir aos professores,
aos alunos e à comunidade.

Além disso, temos de criar um fundo de financia
mento permanente para expansão do acesso do povo
brasileiro ao livro gratuito. Isso significa que temos de
criar um sistema permanente de financiamento, ex
pansão e treinamento das bibliotecas públicas. No
Brasil, precisamos de 15 mil bibliotecas públicas, no
mínimo, e bem treinadas, bem capacitadas, perma
nentemente renovadas, o que, em boa parte, significa
animar os funcionários. Já treinamos aproximada
mente 25 mil funcionários de bibliotecas, e o resulta
do foi muito bom. Onde treinamos os funcionários, as
bibliotecas se tornaram vivas; onde não treinamos, as
bibliotecas continuam naquele ramerrão.

Finalmente, existe um outro ponto fundamental,
além da biblioteca pública, da biblioteca escolar e do
financiamento do sistema: a Nação tem de dar fomen
to aos programas de incentivo à leitura. Temos 450
programas de incentivo à leitura cadastrados no
MEC, que atendem desde aquela senhora que lê livri
nhos na calçada para as crianças até grandes negóci
os, como bibliotecas circulantes com 10 mil membros,
etc. Para o País, 450 programas para 160 milhões de
pessoas é pouquíssimo. Temos que desenvolver pro
gramas de incentivo à leitura no Brasil especialmente
na escola, mas também fora dela. Os projetos têm
que chegar ao Governo Federal, e alguém tem que
julgá-los, qualificá-los e financiá-los. Se conseguir
mos um bom sistema nacional de bibliotecas escola
res e de bibliotecas públicas, ou seja, livros gratuitos
para o povo; se formos capazes de financiar os pro
gramas de incentivo à leitura que a própria população,
as igrejas, os sindicatos e os professores estão pro
duzindo no Brasil, vamos dar esse salto em 20 ou 25
anos, no máximo. Se não dermos esse salto em 25
anos, perderemos o bonde da história.

O Prof. Hélio Jaguaribe, que esteve recente
mente no Ministério, menciona a capacitação da po
pulação como o primeiro entre os fatores de desen
volvimento, relacionado diretamente com o uso da
palavra escrita e com a capacitação lingüística do
povo. Essa tarefa pode ser realizada.

No Plano Nacional de Cultura tem que ser incluí
da a questão-chave para a nossa economia, para o
desenvolvimento da nossa sociedade: o analfabetis
mo funcional. A escola não basta. Temos que desen
volver a auto-educação, que não virá, como dizia o

Deputado, da mídia, da cultura comercial, ou seja, da
televisão, do rádio. Ela tem que vir das instituições sé
rias da cultura: escola, Estado, Secretarias.

Peço aos Deputados que, ao pensarem no pia
no, não deixem de lado o analfabetismo funcional do
Brasil, principal praga, principal obstáculo ao nosso
desenvolvimento. Se formos capazes de vencer as
deficiências lingüísticas de nossa população, real
mente seremos a grande Nação deste século.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Marisa Serra
no) - Agradecemos muitíssimo ao Dr. Ottaviano a ex
planação. Gostaríamos de ouvi-lo mais durante a dis
cussão do Plano Nacional de Cultura.

O SR. OTTAVIANO CARLO DE FIORI- Estou à
disposição.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Marisa Serra
no) - Como a Ordem do Dia, no plenário, terá início
daqui a pouco, vou adiantar a chamada, para poder
mos ouvir todos os convidados.

Passo a palavra, com grande prazer, ao Dr.
Octávio Elísio Alves de Brito, Secretário de Patrimô
nio, Museus e Artes Plásticas e nosso companheiro
de Parlamento de outras épocas. Torço para que futu
ramente estejamos juntos novamente.

O SR. OCTÁVIO ElíSIO ALVES DE BRITO 
Prezada Deputada Marisa Serrano, Presidenta em
exercício desta Comissão, prezada Relatora, Sras. e
Srs. Deputados, o Ministro Francisco Weffort deixou
claro o compromisso do Ministério da Cultura com a
proposta de inclusão, na Constituição brasileira, de
dispositivo que torna obrigatória a elaboração do Pia
no Nacional de Cultura.

Isso é conseqüência do que a própria Constitui
ção estabelece. O que foi dito pelo Ministro e reforça
do pelas intervenções parlamentares? Fundamental
mente, o País só se desenvolverá se valorizar a sua
cultura. Falamos em desenvolvimento com educação,
saúde, transportes, mas precisamos introduzir nesse
discurso a cultura. A Constituição estabelece o direito
à cultura. E o Plano Nacional proporá diretrizes para
garantir à população o direito à cultura.

E o que é o direito à cultura? Fundamentalmen
te, é a identificação do povo com a realidade cultural
do País em que vive. Não oferecemos ainda à popula
ção essa oportunidade. O direito à cultura é a demo
cratização do acesso à produção cultural, àquilo que
acontece diariamente no teatro, na música, nas artes
plásticas, no cinema, etc., mas acima de tudo é o dire
ito da população de se identificar com a sua cultura.
Nesse caso, surge a característica brasileira, a sua di
versidade cultural - que foi citada aqui em diversos
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momentos e que quero ressaltar, valorizando a di
mensão da minha área no Ministério da Cultura -, o
seu patrimônio cultural.

No capítulo da Constituição brasileira relativo à
cultura está definido com muita clareza o seguinte: o
País tem uma matriz cultural amplamente diversifica
da, que, em primeiro lugar, deveria estar representa
da naquele patrimônio que assumimos o compromis
so de preservar. E o patrimônio cultural brasileiro pre
servado por lei através do IPHAN e dos órgãos esta
duais ou municipais de cultura de patrimônio não re
presenta a nossa matriz cultural. Só temos dois terrei
ros tombados representando a cultura negra no País;
só temos uma sinagoga representando a participação
da cultura judia no País; temos muitíssimos poucos
representantes da migração italiana e alemã, sendo
que a cidade Antonio Prado foi recentemente tomba
da pelo IPHAN; temos alguns monumentos da cultura
alemã tombados no Rio Grande do Sul, mas pouquís
simo ou nada da cultura indígena.

O que o País assumiu como seu patrimônio cul
tural pouco representa da nossa diversidade. Esse é
um compromisso previsto pela Constituição. Indepen
dente de Governo, é compromisso de Estado. Esse
patrimônio cultural tem que ser ampliado da arqueolo
gia maravilhosa que temos no Nordeste brasileiro e
que retrata a população que já existia antes da vinda
de Cabral até o moderno. Temos o privilégio de contar
com a primeira arquitetura moderna preservada inter
nacionalmente como patrimônio mundial: Brasília.
Para nós, o patrimônio cultural não pode ser restrito
ao barroco católico português de Ouro Preto, OIinda,
Recife, Mariana etc. É muito mais do que isso.

A prioridade nessa preservação foi uma estraté
gia política de Gustavo Capanema e de Rodrigo Melo
Franco, mas temos de ter a responsabilidade de fazer
isso. E a outra responsabilidade é entender que patri
mônio cultural não é só o material, mas também o
imaterial: é a linguagem, que está se extinguindo. Te
mos uma língua comum no País, o português, mas te
mos 150 línguas sendo faladas - algumas com 25 fa
lantes - e que estão se esgotando.

Existem dialetos alemães e italianos falados e
não falados no Brasil e em outros países. Temos res
ponsabilidade nessa preservação. Este é o primeiro
ponto fundamental: é compromisso de Estado fazer
com que o patrimônio tombado represente a nossa di
versidade cultural.

Outra questão: falar em Plano Nacional de Cul
tura é falar também em mecanismos de financiamen
to à cultura. É fundamental que isso seja estabelecido
de forma absolutamente clara. Hoje, o Ministério da

Cultura vive, fundamentalmente, do Fundo Nacional
de Cultura e do mecenato, da Lei Rouanet, através da
qual se financiam, via mecanismos de mercado, os
projetos encaminhados ao Ministério da Cultura. São
dois avanços fundamentais e excepcionais, mas te
mos de ter claro que são essenciais os mecanismos
de apoio ao desenvolvimento da cultura e não apenas
recursos financeiros, mas recursos em geral, que per
mitam o desenvolvimento da cultura no País.

Considero fundamentais esses dois aspectos,
que estão amarrados na Constituição. E só eles já jus
tificariam a elaboração de um Plano Nacional de Cul
tura e o compromisso público do País, mediante o
Parlamento, de elaborar e aprovar um plano de cultu
ra que retrate compromissos efetivos de Estado com
o desenvolvimento da cultura, a democratização do
acesso à cultura, a valorização daqueles que fazem
cultura e, acima de tudo, a responsabilidade de esta
belecer mecanismos que façam com que a população
brasileira se identifique com o seu valiosíssimo patri
mônio cultural, preservado e valorizado por uma polí
tica de Estado.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Marisa Serra
no) - Agradecemos ao Dr. Octávio Elísio a participa
ção. Vamos ouvi-lo em outras oportunidades. Esta
mos felizes porque vamos trabalhar juntos na elabo
ração do Plano Nacional de Cultura.

Vamos ouvir agora o Dr. Humberto Braga, Se
cretário de Música e Artes Cênicas. É um prazer rece
bê-lo em nossa Casa.

O SR. HUMBERTO BRAGA - Srs. Parlamenta
res, ouvindo todas as observações que estavam sen
do feitas, lembrei-me de que a minha trajetória profis
sional vem primeiro do próprio meio artístico e depois
passa para o serviço público, no qual estou há quase
30 anos, desde o início da década de 70.

Eu digo isso para explicar que conheço não só o
lado dos artistas, as dificuldades para fazer a sua
arte, de buscar apoio, a relação com os órgãos públi
cos de todas as esferas, mas também a experiência
no serviço público, querendo desenvolver programas,
criar projetos, oferecer apoio aos artistas e sempre
enfrentando a dificuldade dos pequenos orçamentos.

Participar desta reunião hoje, com a experiência
de artista e de servidor público, é um momento históri
co. Vejo a criação do Plano Nacional de Cultura como
uma mudança de visão sobre a área de cultura do
País. Isso sinaliza o que foi dito sobre a visão de Esta
do em relação à cultura. É trazer a cultura para a di
mensão de importância, de dignidade e de compro
misso com o desenvolvimento cultural e social do
País. Tenho certeza de que esta iniciativa marca um
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momento extremamente significativo de toda a traje
tória nacional. Como disse o Ministro Francisco Wef
fort, estamos bastante amadurecidos para enfrentar
uma discussão nesse sentido, para atender ao anseio
da comunidade artística do País. Portanto, cumpri
mento a Comissão por esta iniciativa.

No caso específico da Secretaria da Música e
Artes Cênicas nem precisaria fazer grandes conside
rações quanto à música, porque todos sabemos o
quanto o brasileiro é musical; sabemos da importân
cia da música na cultura brasileira, tanto na sua ver
são erudita quanto popular e do esforço que vem sen
do desenvolvido no apoio às orquestras, às bandas
de músicas, que têm merecido apoio muito grande
por parte dos Parlamentares nas emendas, para am
pliar o seu número, o que significaria uma banda de
música em cada Município, em cada cidade. Enfim,
seria a difusão da música popular brasileira, sobretu
do a que não é atendida pelo mercado. Como foi dito
aqui, a moda de viola e todas as manifestações são
importantes para a música brasileira.

Como definir as artes cênicas? Elas se con
substanciam como arte na relação direta e ao vivo en
tre artista e público. É a arte que não tem qualquer su
porte para ser apresentada. O fenômeno artístico só
acontece quando estão presentes o público e o artis
ta. Isso promove uma vivência, uma experiência, um
exercício de sensibilidade e crítica insubstituíveis.
São essas artes que, pelo fato de aparecerem assim,
formam também economia própria que precisa de
atenção muito especial por parte das políticas cultura
is do País. O teatro, a dança, o circo e a ópera são as
artes que se caracterizam como cênicas.

Não vamos nos deter mais nas especificidades
das políticas para a música e as artes cênicas. Num
outro momento podemos conversar mais sobre isso.
Mas nós da Secretaria estamos à disposição para
continuar a discussão e cumprimentamos a Comis
são por esta excelente iniciativa.

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Marisa Serra

no) - Muito obrigada, Dr. Humberto Braga. Fico feliz
em ouvi-lo. Não sei se VSa. conhece, mas em meu
Estado há uma viola nativa chamada viola de cocho.
Quem a conhece acha interessantíssima. Vale a pena
conhecê-Ia.

Concedo a palavra ao Dr. José Álvaro Moisés,
Secretário de Audiovisual, que falará sobre o cinema
nacional no Plano Nacional de Cultura.

O SR. JOSÉ ÁLVARO MOISÉS - Deputada Ma
rina Serrano, Presidenta em exercício desta Comis
são, Sra. Relatora, Deputada Lidia Quinan, Sras. e

Srs. Parlamentares, demais amigos e amigas presen
tes, como estou falando no final da reunião, já existe
um acúmulo de observações extremamente impor
tantes. Por isso, vou fazer uma intervenção muito cur
ta e muito pontual sobre dois ou três aspectos que
merecem ser enfatizados.

Em primeiro lugar, o Secretário Ottaviano de Fi
ori fez uma observação metodológica muito interes
sante: podemos tratar os problemas levando em con
ta a sua verticalidade e a sua horizontal idade.

Com relação à sua horizontal idade, ou seja,
àquilo que afeta o conjunto da sociedade, embora já
tenham sido mencionados, eu gostaria de chamar a
atenção para dois pontos que me parecem absoluta
mente centrais e que devem fazer parte do Plano Na
cional de Cultura por terem uma relação forte com a
opção escolhida pela Constituição de 1988 na área
da cultura.

Nos artigos que tratam dessa área existem basi
camente duas idéias centrais: a de que os cidadãos
têm direito ao usufruto da sua cultura na sua diversi
dade e de criar novas oportunidades de cultura. Isso
tem relação com a extraordinária diversidade da cul
tura brasileira.

Muitos países do mundo contemporâneo têm
diversidade cultural, mas o Brasil tem um diferencial
que o distingue dos demais. Nossa diversidade, ao
contrário de certas experiências dos povos europeus
ou mesmo do multiculturalismo norte-americano, in
tegra as pessoas. Ela não separa, como no caso dos
Estados Unidos, anglo-saxões, negros, asiáticos, his
pano-americanos em guetos. O Ministro Francisco
Weffort tem sempre chamado a atenção para um pon
to: temos exclusão social e econômica, contra a qual
estamos lutando, mas temos profunda inclusão cultu
ral. As diferenças da Nação são reconhecidas por ele
mentos comuns de uma cultura compartilhada.

Em relação ao Plano Nacional de Cultura, é ab
solutamente indispensável reconhecer, proteger, cri
ar condições de fomento e expansão. Esta é a carac
terística diferencial da cultura brasileira: a diversida
de. Segundo o Secretário Ottaviano de Fiori, é uma
consignação de natureza horizontal, pois pertence a
todos os setores, classes e partidos e tem de ser tra
tada por uma política de Estado.

No plano do que foi chamado de verticalidade,
eu diria que a questão consiste em saber, entre as vá
rias áreas da cultura, quais são as que devem ter pro
teção e resguardo num plano, devido a sua especifici
dade. Portanto, vou me reservar a falar exclusivamen
te da área ligada à Secretaria que coordeno no Minis-
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tério da Cultura, de certa maneira, setor de ponta da Os cineastas lembram sempre que o cinema,
indústria cultural. assim como os produtos audiovisuais em geral, funci-

Há uma certa literatura, não só no Brasil, mas ona como uma espécie de espelho. Podemos nos ver,
também no mundo, que tende a satanizar, a criar uma podemos nos identificar e também fazer a distinção,
imagem extremamente negativa das indústrias cultu- identificar nossas diferenças dos outros. Portanto,
rais, devido à sua capacidade de penetrar na intimida- em certo sentido, um país sem cinema forte, sem au-
de das pessoas, em áreas que já não têm mais capaci- diovisual, é uma casa sem espelhos. É como se, em
dade de proteção, muitas vezes de culturas originárias. nossas casas, no dia-a-dia, não pudéssemos nos ver.

Eu gostaria de defender o outro lado da moeda, Foram mencionadas aqui a indústria editorial,
que diz respeito ao fato de que as indústrias culturais, que tem uma forte relação com a produção da cultura
do ponto de vista de sua presença mecânica e física escrita no País; a indústria musical e a indústria fono-
no mundo contemporâneo, são extremamente demo- gráfica. No caso do Brasil, 75% do produto fonográfi-
cratizadoras do acesso à cultura. Basta olhar o caso co consumido pela população são de origem nacio-
do Brasil. A população tem várias características cul- nal. Mas não ocorre o mesmo com o cinema. Penso
turais, mas certamente ninguém poderia dizer que que, se soubermos inserir esse cruzamento, como foi
não é uma cultura perpassada de alto a baixo pelo sugerido, de tarefas de natureza horizontal com es-
produto audiovisual, particularmente pela televisão. sas específicas, no Plano Nacional de Cultura, dan-
Ela está presente em quase 100% dos lares brasilei- do-lhe o devido peso, teremos a possibilidade de
ros, para o bem e para o mal. cumprir a missão prevista na Constituição, de propici-

ar o direito ao conhecimento e à cultura e, ao mesmo
Desse ponto de vl'sta, penso que temos de I'nse- tempo, criaremos novos mecanismos e circunstânci-

rir no Plano Nacional de Cultura a forte marca de de- as de produção cultural para a população brasileira.
fesa dos conteúdos nacionais. Não vamos poder im-
pedir que produtos audiovisuais, por meio da televi- A SRA. PRESIDENTA (Deputada Marisa Serra-
são e da Internet, penetrem no País e cheguem aos no) - Agradecemos ao Dr. José Álvaro Moisés.
mais diferentes setores da população. É impossível, Creio que ouvimos a síntese das Secretarias
tendo em vista o modelo da economia e mesmo a tec- que atuam nas diversas áreas do Ministério da Cultu-
nologia moderna, construir uma parede e brecar essa ra e com as quais vínhamos trabalhando há tanto
penetração. Mas podemos, sim, incluir no Plano Naci- tempo. Quando fui Presidenta da Subcomissão de
onal de Cultura a defesa dos conteúdos nacionais, Cultura, trabalhamos mais de perto com cada área, e
não apenas no sentido amplo, mas também regional, isso foi muito importante.
aquele que diferencia etnias e experiências próprias, Passo a palavra à nossa Relatora, para as suas
de formação do País. Ao inscrever isso como meta considerações finais.
fundamental de defesa do conteúdo, podemos criar A SRA. DEPUTADA L1DIA QUINAN - Agrade-
filtros para a televisão, a Internet, os diferentes avan- ço a todos a participação nesta reunião. Teremos
ços que decorrem da tecnologia moderna e da nova grande prazer em relatar esta matéria e, certamente,
economia aos quais estamos sujeitos; podemos criar de ver aprovada a inclusão, em nossa Constituição,
circunstâncias para que as pessoas tenham acesso do Plano Nacional de Cultura.
mais qualificado ao que chega no País.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Marisa Serra-
Penso que deveríamos ter cuidadosa atenção no) - Obrigada, Deputada.

com a necessidade de fomentar a indústria de cinema
no Brasil, retomada nos últimos anos, depois da ava- Há dois inscritos para esta segunda fase.
lanche do início da década de 90 Nesses sete anos Com a palavra o Deputado Virgílio Guimarães.
de Governo, nas duas administrações do Prof. Fer- O SR. DEPUTADO VIRGíLIO GUIMARÃES -
nando Henrique Cardoso, houve enorme retomada Sra. Presidenta, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Secretá-
de produção e mudança na qualidade, mas ainda pre- rios, sei que o tempo está esgotado, e também tenho
cisamos avançar muito no sentido de transformar de passar pela Comissão Mista de Orçamento antes
essa reação, essa resistência do setor em indústria. E de me dirigir ao plenário, mas não poderia deixar de
isso exige políticas específicas. Só teremos políticas dizer, Sr. Humberto Braga, que chamou minha aten-
específicas se incluirmos no Plano Nacional de Cultu- ção a relação entre as artes cênicas, área da qual é
ra a produção das imagens com as quais nos identifi- VSa. é diretor, e a propriedade clássica: dança, tea-
camos, em que nos vemos. tro, circo e ópera.
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VSa. deixou de fora, de maneira inexplicável mas
não inusitada - porque todos a deixam -, uma arte cê
nica que não se confunde com as outras. Inicialmente,
o cinema era o teatro de sombras, projetado na pare
de. Depois, evidentemente, ganhou a sua autonomia,
deixou de ser o teatro das sombras, ultrapassou o pal
co e ganhou, enfim, sua expressão popular.

Mas a nossa escola de samba não é ópera, não
é teatro, não é dança e não é circo; é uma arte cênica,
conta uma história, tem enredo e música com enredo.
Não é um filme, ma nos recusamos a reconhecer isso.
Se fosse algo que acontecesse na França ou nos
Estados Unidos, já seria a quinta arte cênica. É uma
arte cênica, tem linguagem própria, forte. Não sei de
deveria ser chamada de escola de samba. Seria pre
ciso inventar um nome. Seria a arte peripatética, tal
vez. De qualquer maneira, é cênica e é distinta das
outras. Trate, portanto, VSa. de descobrir um nome
para ela, porque é nossa quinta arte.

Quanto à outra bronca, vou dar pelo telefone,
depois. V.Sa. falou da contribuição dos Parlamenta
res, das emendas, mas deixo claro que sou um dos
poucos que fazem emenda individual para o Ministé
rio da Cultura, que atende aos outros e não executa
as emendas individuais.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Marisa Serra
no) - O Dr. Humberto Braga quer fazer uma réplica.

O SR. HUMBERTO BRAGA - Na minha visão, a
escola de samba se caracteriza, cada vez mais, como
uma ópera popular, sim.

O SR. DEPUTADO VIRGíLIO GUIMARÃES 
Tem linguagem própria. A ópera tem início fixo, e as
cenas passam no palco.

O SR. HUMBERTO BRAGA - Tem dança, mú
sica e teatro.

O SR. DEPUTADO VIRGíLIO GUIMARÃES 
Mas a outra passa; ela se repete.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Marisa Serra
no) - Réplica dos dois. Réplica daqui, réplica dali.

O SR. DEPUTADO VIRGíLIO GUIMARÃES 
Depois discuto isso. Mas ela tem linguagem própria.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Marisa Serra
no) - Deputado Virgílio Guimarães, creio que VExa.
tem mais uma obrigação no Plano Nacional de Cultu
ra: trazer esse ponto para discutirmos. Quem sabe
possamos incluir no Plano Nacional de Cultura uma
nova versão da arte cênica? E isso é possível. Pode-

mos discutir, junto com o Ministério, e oferecer à Na
ção outra arte cênica, inovada e bem brasileira.

Com a palavra a Deputada Celcita Pinheiro.

A SRA. DEPUTADA CELCITA PINHEIRO 
Sra. Presidenta, Sra. Relatora, senhores convidados,
é muito importante o Plano Nacional de Cultura, e não
quero que aconteça com ele o que quase aconteceu
com o Plano Nacional de Educação. Para termos um
plano de cultura forte, precisamos de financiamento.
Sem recursos, não vamos a nenhum lugar. O Plano
Nacional de Educação não tem fundo de investimen
to. Sem isso, não vai adiantar nada o nosso trabalho.

Depois que esse plano for elaborado, podere
mos passar para os planos estaduais e municipais.
Vamos, então, formar bandas com os instrumentos da
nossa região, do nosso Município. Talvez, Deputado,
possamos definir o que é escola de samba, que con
sidero espetacular, e criar outras oportunidades.

O Plano Nacional de Cultura é prioridade, Sra.
Presidenta, Deputada Marisa Serrano, Sra. Relatora,
Deputada Lidia Quinan, e todos os convidados sa
bem disso. Também concordo que devemos batalhar
para que esse plano saia do papel.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Marisa Serra
no) - Obrigada, Deputada Celcita Pinheiro.

Em nome do 10 e do 20 Vice-Presidentes da nos
sa Comissão, agradeço muitíssimo aos representan
tes do Ministério da Cultura a participação. Todos nós
conhecemos, numa tarde, mesmo que sinteticamen
te, um pouquinho de cada área. Acredito que é uma
das primeiras vezes que uma Comissão desta Casa,
pelo menos nos sete anos em que estou aqui, recebe
representantes de todas as áreas de um Ministério no
mesmo dia.

Todos os membros da Comissão também deve
riam estar presentes. Nisso falhamos. Portanto, agra
deço muitíssimo a todos os nossos convidados. Fica
mos felizes em saber que podemos contar com vSas.
na elaboração desse plano. A Comissão entende que
é fundamental incluir na Constituição brasileira o Pia
no Nacional de Cultura. E vamos lutar, Deputada Cel
cita Pinheiro, para que esses planos não fiquem no
papel. A criação do plano nacional já é um avanço.
Depois, vamos brigar pelo resto.

Nossa próxima reunião será realizada no dia 3
de abril. VExas. serão comunicados oficialmente.

Agradecemos a todos a presença.

Está encerrada a reunião.



Ata da 28 reunião, realizada em 5 de março
de 2002.

Aos cinco dias do mês de março de dois mil e
dois, às quinze horas e trinta minutos, no plenário treze
do anexo 11 da Câmara dos Deputados, em Brasília-DF,
sob a presidência do Deputado Delfim Netto, reuni
ram-se os Deputados membros da Comissão Especial
Destinada a Estudar as Propostas Existentes e Apre
sentar Projetos Legislativos que Amenizem os Efeitos
da Tributação Cumulativa sobre a Economia Nacional,
usando como Compensação a Tributação de Importa
ção. Estiveram presentes os Deputados Armando
Monteiro, Carlito Merss, Custódio Mattos, Delfim Netto,
Edinho Bez, Fetter Junior, Germano Rigotto, João
Eduardo Dado, Jorge Khoury, Luiz Carlos Hauly, More
ira Ferreira, Mussa Demes, Ricardo Berzoini, Ricardo
Ferraço e Ronaldo Vasconcellos, titulares. Deixaram
de comparecer os Deputados Adolfo Marinho, Alexan
dre Cardoso, Aloízio Mercadante, Antonio Kandir, Be
nito Gama, Eni Voltolini, Eujácio Simões, José Pimen
tel, Márcio Fortes, Márcio Matos, Márcio Reinaldo Mo
reira, Marcos Cintra, Milton Monti, Nelson Trad, Pedro
Novais, Rodrigo Maia, Rubem Medina, Sampaio Dória
e Sérgio Miranda. Havendo número regimental, o Se
nhor Presidente declarou aberta a presente reunião.
ATA: Com a palavra, o Deputado Armando Monteiro
solicitou a dispensa da leitura da ata da reunião anteri
or. Não havendo quem quisesse discuti-Ia, foi aprova
da sem restrições. EXPEDIENTE: 1) at. n° 16, de
1%3, do Sr. Ricardo J. P. Rodrigues, Diretor da Consul
toria Legislativa, informa a designação do Dr. João da
Silva Medeiros Netto para prestar assessoramento e
consultoria técnica especializada; 2) 01. n°
29/02-L1D-PUPSL, de 1%3, do Deputado Valdemar
Costa Neto, Líder do Bloco PUPSL, indica os Deputa
dos Ronaldo Vasconcellos e João Caldas na qualidade
de membros titular e suplente, respectivamente.
COMUNICAÇÕES: O Senhor Presidente comunicou
que, por acordo de lideranças, foi designado o Deputa
do Mussa Demes para a relatoria da Comissão em
substituição ao Deputado Marcos Cintra. Lembrou aos
Srs. Deputados que esta é uma Comissão de estudo,
devendo, ao final, apresentar medidas legislativas que
serão encaminhadas à Mesa para serem autuadas e
terem tramitação regimental de acordo com a natureza
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COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ESTUDAR da proposta a ser adotada. Disse ainda que para ins-
AS PROPOSTAS EXISTENTES E APRESENTAR truir os trabalhos a Comissão poderá realizar audiênci-
PROJETOS LEGISLATIVOS QUE AMENIZEM OS as públicas, bem como os senhores parlamentares en-
EFEITOS DA TRIBUTAÇÃO CUMULATIVA SOBRE caminharem sugestões para subsidiar o trabalho do Sr.

A ECONOMIA NACIONAL, USANDO COMO Relator, uma vez que não terá a fase regimental de
COMPENSAÇÃO A TRIBUTAÇÃO DE apresentação de emendas. Comunicou também que

IMPORTAÇÃO. (TRIBUTAÇÃO CUMULATIVA) os requerimentos a serem deliberados por esta Comis
são deverão ser encaminhados à secretaria até às
quinze horas da véspera da reunião para serem im
plantados no sistema legislativo, pautados e divulga
dos na Ordem do Dia das Comissões, a fim de cumprir
o que estabelece o Regimento Interno desta Casa. A
seguir, passou-se à ORDEM DO DIA: Estudo das pro
posições que tramitam na Casa e que amenizam os
efeitos da tributação cumulativa sobre a economia na
cional, usando como compensação a tributação de im
portação. O Senhor Presidente informou que havia so
bre as bancadas uma coleção das proposições que
tratam de tributação cumulativa. Dando prosseguimen
to à reunião, o Senhor Presidente concedeu a palavra
ao Deputado Mussa Demes para suas considerações.
Logo após, o Senhor Presidente sugeriu reunir as pro
posições sobre o objeto de constituição da Comissão e
encaminhá-Ias ao Relator para apresentar um texto a
ser discutido na próxima reunião. O Deputado Mussa
Demes disse já ter material suficiente para elaborar um
texto e submetê-lo aos membros para discussão e agi
lizar o mais rápido possível os trabalhos da Comissão.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente en
cerrou a reunião às quinze horas e quarenta minutos,
antes convocando a próxima a realizar-se no dia 12 de
março, às quinze horas, do que, para constar, eu,
,Mário Drausio Coutinho, secretário, lavrei a presente
Ata, que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente e encaminhada à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados. O inteiro teor da reunião foi
gravado e as notas taquigráficas, após decodificadas,
farão parte integrante desta Ata.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto)
Havendo número regimental, declaro aberta a segun
da reunião da Comissão Especial destinada a estudar
as propostas existentes e apresentar projetos legisla
tivos que amenizem os efeitos da tributação cumulati
va sobre a economia nacional, usando como com
pensação a tributação de importação.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - Sr.
Presidente, peço dispensa da leitura da ata.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto)
Muito obrigado.

Os Srs. Deputados têm alguma observação so
bre a ata? (Pausa.)
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observação, está Antes de passar a palavra aos Srs. Deputados,
gostaria de propor que entregássemos ao Relator
todo o material recolhido.

Se S.Exa. considerar razoável, na próxima ter
ça-feira poderemos fazer reunião para discutir versão
ainda muito preliminar sobre sua proposta.

V. Exa. concorda com essa proposição?

O SR. DEPUTADO MUSSA DEMES - Em pri
meiro lugar, gostaria de agradecer a confiança do
Presidente Delfim Netto ao me designar Relator des
sa matéria, uma das mais importantes, com toda a
certeza, para fortalecer a economia do País, especial
mente no que diz respeito às exportações, que an
dam patinando há mais de 5 anos devido à perversa
forma como o setor tem sido tratado no Brasil.

É bom lembrar que a maior parte dos presentes
pertence também à Comissão do Sistema Tributário e
à Comissão de Finanças e Tributação. Quanto ao
substitutivo que apresentamos à reforma tributária,
acabou aprovado pela Comissão Especial por 35 vo
tos a um. Aliás, diga-se de passagem, quase por una
nimidade. Só não tivemos, na oportunidade, o voto do
Deputado Marcos Cintra, cuja opinião é inteiramente
diversa da nossa em relação ao problema da não-cu
mulatividade.

Naquela época, no texto que submetemos à
apreciação de todos os membros daquela Comissão,
já havíamos tratado, com toda propriedade, do desa
parecimento dessa forma de cobrança de tributos, ou
seja, do desaparecimento da cumulatividade. No ano
passado, a Comissão de Finanças e Tributação apro
vou projeto de lei do então Presidente da Comissão,
Deputado Michel Temer, que também desaparecia
com a cumulatividade.

Portanto, dispomos de material suficiente para
coordenar esses textos e submeter aos companhei
ros algo sobre o qual se possa trabalhar. Ou seja, um
texto concreto que possa ser analisado e discutido e
que seguramente haverá de ser melhorado pelos
companheiros, de modo que possamos encerrar este
trabalho o mais rapidamente possível, porque urge fa
zer com que essa nossa pretensão se transforme em
lei e com isso venhamos a favorecer as exportações
que hoje se debatem com dificuldade, porque conti
nuamos exportando tributos que não vêm sendo co
brados nas ímportações.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto)
Agradeço a V.Exa.

Concedo a palavra a quem quiser usá-Ia.

Não havendo nenhuma
aprovada.

Dr. Ricardo Rodrigues, Diretor de Consultoria
Legislativa, informa a designação do Dr. João da Silva
Medeiros Neto para prestar assessoramento e con
sultoria técnica especializada. O Ofício n° 29/02, da
Liderança do PUPSL, e o Ofício n° 01/03, do Deputa
do Valdemar Costa Neto, Líder do Bloco PLlPSL, indi
cam os Deputados Ronaldo Vasconcellos e João Cal
das para serem titular e suplente, respectivamente.

Conforme acordo das Lideranças, designo o
Deputado Mussa Demes para a Relatoria desta Co
missão, em substituição ao Deputado Marcos Cintra.

Lembro a todos os Deputados que esta Comis
são é de estudo, devendo ao final apresentar medidas
legislativas que serão encaminhadas à Mesa, a fim de
serem autuadas e terem tramitação regimental de
acordo com a natureza da proposta a ser adotada.

Em virtude de já termos recolhido grande quan
tidade de material, se todos estiverem de acordo, não
realizaremos nenhuma audiência pública neste mo
mento. Uma vez que o projeto esteja pronto, podere
mos dar andamento aos trabalhos com realização de
audiências públicas.

Comunico ainda aos membros que os requeri
mentos a serem deliberados por esta Comissão deve
rão ser encaminhados à Secretaria até as 15h da vés
pera da reunião, a fim de serem implantados no siste
ma legislativo, pautados e divulgados na Ordem do
Dia das Comissões. Dessa forma, cumpriremos o que
estabelece o Regimento Interno da Casa.

Passa-se à Ordem do Dia.

Esta reunião foi convocada para iniciar os traba
lhos de estabelecimento de uma proposição que re
duz os efeitos da tributação cumulativa sobre a eco
nomia nacional. Todos estamos plenamente cientes
de que esse é um dos fatos mais desagradáveis do
pior sistema tributário do mundo, o instalado no Bra
si�' e além de ser quantitativamente exagerado, ou
seja, com a maior carga tributária do m~nd? no que
diz respeito ao patamar de renda do PaIs, vIve ainda
qualitativamente o pior de todos. De forma que qual,
quer pequena contribuição que possamos dar ~er~

importante para aceleração do crescimento economl
co do nosso País.

Fico muito feliz pelo fato de o ilustre Deputado
Mussa Demes, a quem conheço há muitos anos, ser o
Relator. S.Exa. é renomado e competente técnico nos
assuntos tributários. Vamos trabalhar de acordo e
com muita rapidez.



Ata da 38 reunião, realizada em 19 de março
de 2002.

Aos dezenove dias do mês de março de dois mil
e dois, às quinze horas e quarenta e quatro minutos, no
plenário nove do anexo 11 da Câmara dos Deputados,
em Brasília-DF, sob a presidência do Deputado Delfim
Netto, reuniram-se os Deputados membros da Comis
são Especial Destinada a Estudar as Propostas Exis
tentes e Apresentar Projetos Legislativos que Ameni
zem os Efeitos da Tributação Cumulativa sobre a Eco
nomia Nacional, usando como Compensação a Tribu
tação de Importação. Estiveram presentes os Deputa
dos Adolfo Marinho, Carlito Merss, Delfim Netto, Edi
nho Bez, Fetter Junior, João Eduardo Dado, Jorge
Khoury, Luiz Carlos Hauly, Márcio Matos, Moreira Fer
reira, Mussa Demes, Ricardo Berzoini, Rodrigo Maia,
Ronaldo Vasconcellos e Rubem Medina, titulares; Do
miciano Cabral, suplente. Deixaram de comparecer os
Deputados Alexandre Cardoso, Aloizio Mercadante,
Antonio Kandir, Armando Monteiro, Benito Gama, Cus
tódio Mattos, Eni Voltolini, Eujácio Simões, Germano
Rigotto, José Pimentel, Márcio Fortes, Márcio Reinal
do Moreira, Milton Monti, Nelson Trad, Pedro Novais,
Ricardo Ferraço, Roberto Brant, Sampaio Dória e Sér
gio Miranda. O Senhor Presidente declarou aberta a
presente reunião. ATA: Com a palavra, o Deputado Ru
bem Medina solicitou a dispensa da leitura da ata da
reunião anterior. Não havendo quem quisesse discu
ti-Ia, foi aprovada sem restrições, EXPEDIENTE: 1) Of.
08/02, de 4/03, do Sr. Eugênio Greggianin, Diretor da
Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira,
designa o Dr. José Fernando Cosentino para prestar
consultoria e assessoramento técnico à Comissão; 2)
Of. 224-L-PFU02, de 12/03, do Deputado Inocêncio
Oliveira, Líder do PFL, indica o Deputado Roberto
Brant para integrar a Comissão na qualidade de mem
brotitular, em substituição ao Deputado Marcos Cintra;
3) Of. 15, de 12/03/02, do Deputado João Paulo, Líder
do PT, indica o Deputado Pedro Eugênio para integrar
a Comissão na qualidade de membro suplente.
ORDEM DO DIA: Análise do texto a ser apresentado
pelo Relator. O Senhor Presidente concedeu a palavra
ao Deputado Mussa Demes, que expôs as duas ver
tentes de trabalho possíveis para se alcançar o objeti
vo da Comissão. A primeira é a de se aproveitar o Pro
jeto de Lei n° 3926/00 de autoria do Deputado Michel
Temer, que se encontra na Comissão de Const~uição

e Justiça e Redação, cuja propositura é a de transfor-
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Se ninguém quiser fazer uso da palavra, antes mar o PIS e a Cofins em tribu~os não cumulativos,
de encerrar os trabalhos, marcamos a próxima reu- S,Ex.a ponderou sobre a necessidade ~e se f~z.er al-
nião para terça-feira, às 15h, neste mesmo recinto. guns ajustes no referido projeto por Intermedlo de

Está encerrada a reunião. emendas, necessitando a aprese,ntação do recurso
previsto no § 2° do art. 132 do Regimento Interno para
emendar a matéria ao ser apreciada pelo Plenário, A
segunda vertente é a de se produzir um texto pela Co
missão em concordância entre o Poder Executivo e
esta Casa, a fim de assegurar a sua tramitação com ur
gência. Logo após, fizeram uso da palavra os Deputa
dos Rubem Medina, Luiz Carlos Hauly e Fetter Junior,
que demonstraram sua preocupação com a viabilidade
técnica da extinção do PIS e o impacto que essa medi
da poderá causar na economia. O Senhor Presidente
teceu considerações sobre a dificuldade em se calcu
lar uma alíquota de compensação para os recursos
que deixarão de ser arrecadados com a extinção do
PIS. Com a palavra, o Deputado Ricardo Berzoini de
monstrou sua preocupação com o impacto que a extin
ção do referido tributo causaria na arrecadação, rela
tou a difícil experiência ocorrida durante a reforma tri
butária e também na correção da tabela do imposto de
renda. S.Exa ponderou ser necessário obter um com
promisso da parte do Poder Executivo para este não
inviabilizar a aprovação da medida. O Senhor Presi
dente convidou o Dr. Everardo Maciel, Secretário da
Receita Federal, para vir à Comissão debater o texto a
ser apresentado pelo Deputado Mussa Demes, Nada
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a
reunião às dezesseis horas e vinte e três minutos, an
tes convocando a próxima a realizar-se no dia 26 de
março, às quinze horas, do que, para constar, eu,
,Mário Drausio Coutinho, secretário, lavrei a presente
Ata, que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente e encaminhada à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados. O inteiro teor da reunião foi
gravado e as notas taquigráficas, após decodificadas,
farão parte integrante desta Ata,

O SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto)
Havendo número regimental, declaro aberta a 3a Re
união da Comissão Especial destinada a estudar as
propostas existentes e apresentar projetos legislati
vos que amenizem os efeitos da tributação cumulativa
sobre a economia nacional, usando como compensa
ção a tributação de importação.

Informo aos Srs. Parlamentares haver cópia da
ata da reunião anterior sobre as bancadas. Indago ao
Plenário se há necessidade de leitura da ata.

O SR. DEPUTADO RUBEM MEDINA - Sr. Pre
sidente, peço a dispensa da leitura da ata.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto) 
Se todos estiverem de acordo, está dispensada a le~ura.
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Algum Sr. Parlamentar deseja discutir a ata?
(Pausa.)

A ata está aprovada.

Ofício n° 02, de 4 de março de 2002, do Sr. Eu
gênio Greggianin, Diretor da Consultoria de Orça
mento e Fiscalização Financeira, designando o Dr.
José Fernando Cosentino para prestar consultoria e
assessoramento técnico à Comissão.

Ofício n° 224-L, PFL-02, de 12 de março de
2002, do Deputado Inocêncio Oliveira, Líder do PFL,
indicando o Deputado Roberto Brant para integrar a
Comissão, na qualidade de membro titular, em substi
tuição ao Deputado Marcos Cintra.

Ofício nO 15, de 12 de março de 2002, do Depu
tado João Paulo, Líder do PT, indicando o Deputado
Pedro Eugênio para integrar a Comissão, na qualida
de de membro suplente.

Ordem do Dia.

Esta reunião foi convocada para que S.Exa., o
Sr. Relator, apresente aos nossos companheiros uma
visão geral daquilo que pretende apresentar como
proposta para a substituição dos impostos em casca
ta ou impostos sobre valor adicionado.

Tem a palavra o ilustre Relator, Deputado Mus
sa Demes.

O SR. DEPUTADO MUSSA DEMES- Sr. Presi
dente, demais companheiros desta Comissão, trans
formar em tributos de natureza não-cumulativa os
existentes no nosso sistema tributário foi uma das
nossas maiores preocupações - minhas e de alguns
dos que hoje estão também neste plenário - ao longo
da tramitação do projeto de reforma tributária que ain
da hoje está por ser votado nesta Casa.

Como todos sabem, o substitutivo que apresen
tamos naquela oportunidade e que acabou aprovado
na Comissão Especial, por 35 votos contra 1, resolvia
esse problema. Todavia, encontramos naquela opor
tunidade, como também todos sabem, uma resistên
cia muito forte da equipe econômica do Governo, que
via com preocupação a alteração na forma como a
havíamos concebido. Isso deu lugar, durante alguns
meses, a reuniões de membros desta Comissão com
a equipe econômica do Governo e também com re
presentantes dos Estados, reuniões que acabaram
por se revelar infrutíferas, de vez que o desinteresse
do Governo em dar seguimento e complementar
aquele trabalho aqui iniciado, com mobilização de sua
base parlamentar nesta Casa, acabou fazendo com
que o projeto, há cerca de dois anos, continue nas ga
vetas da Câmara dos Deputados.

No ano passado, por iniciativa pessoal do ex-Pre
sidente da Câmara dos Deputados, Deputado Michel
Temer, quando então era eu Presidente da Comissão
de Finanças e Tributação, aprovamos projeto de lei de
sua autoria, que tomou o n° 3.926-A, de 2000, e que
resolvia, pelo menos na nossa imaginação, naquela
época, o problema da não-cumulatividade. Esse proje
to encontra-se hoje na Comissão de Constituição e
Justiça, com parecer favorável do saudoso Deputado
Nelson Marchezan, aguardando oportunidade de ser
colocado em pauta para a votação.

No final do ano passado, por iniciativa do Depu
tado Delfim Netto, constituiu-se esta Comissão Espe
cial para analisar a possibilidade de encontrarmos um
meio mais rápido e mais efetivo de transformar esses
tributos em não-cumulativos, especificamente o PIS e
a COFINS. Imaginei que deveríamos partir do projeto
de autoria do Deputado Michel Temer, até porque já
foi votado nesta Casa. Todavia, o mesmo necessitava
de alguns ajustes, ainda que nos obrigassem a apre
sentar emendas quando viesse a ser aprovado na
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.

Em conformidade com o Regimento e para que
essas emendas pudessem ser apresentadas, haveria
necessidade de algum de nós apresentar recurso, a
fim de que se reabrisse o prazo para apresentação de
emendas. Por isso, estamos trabalhando com duas
possibilidades hoje: a primeira é de aproveitamento
do projeto do Deputado Michel Temer, tendo ainda de
submetê-lo à apreciação do Plenário da Câmara,
para que receba as emendas necessárias; ou traba
lhar com um projeto de lei novo, formulado nesta Co
missão. Esse projeto deveria ter não apenas a con
cordância da área econômica do Poder Executivo,
sem dúvida importante para que o resultado seja o
que esperamos, e do Presidente da Casa, dando-lhe
tramitação prioritária, em regime de urgência urgen
tíssima, dispensando-se, portanto, a sua apreciação
nas Comissões.

Estive duas vezes com o Ministro Pedro Malan e
sua equipe, a convite do mesmo, na semana passa
da. Hoje pude perceber em S.Exa. - e dou meu teste
munho, diferentemente do que ocorreu nas ocasiões
anteriores, quando votávamos o projeto de reforma
tributária - o genuíno interesse de ver esse problema
equacionado. Se não todo resolvido, pelo menos par
cialmente, ainda na atual administração.

Do ponto de vista conceitual, todos nós estamos
de acordo. Achamos que essa medida é necessária,
pois sem ela não protegeremos nossas exportações e
enfrentaremos as mesmas dificuldades de hoje, uma
vez que tudo que existe em matéria de apoio às expor-
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tações é O crédito, mediante cálculo matemático. Esse
crédito fica ao sabor das conveniências do Executivo e
pode ser alterado, substituído e até temporariamente
suspenso, como já aconteceu em outra ocasião.

Necessário se torna, portanto, que se resolva o
problema em caráter definitivo. Por isso mesmo, pelas
conversas que tivemos, imaginamos que o importan
te também é estabelecer uma forma de testar o siste
ma que pretendemos apresentar. Isso só seria possí
vel se nós, num primeiro momento, utilizássemos o
PIS como laboratório de experiência, já que a sua alí
quota é bem inferior à da COFINS. Precisamos co
nhecer, em primeiro lugar, o impacto nas diversas ati
vidades sobre as quais ele incide, se realmente pode
ria alcançar arrecadação no nível que imaginamos,
ou seja, que essa alíquota fosse a mais neutra possí
vel, de modo a permitir arrecadação nos níveis atua
is. Em segundo lugar, precisamos saber se a forma de
cobrança, na prática, também propiciaria as facilida
des que imaginamos em relação aos contribuintes no
cumprimento de suas obrigações.

É esse o nosso pensamento. Se tudo correr
bem, como esperamos, será cumprido o compromis
so da área econômica do Governo - e nós devemos
materializar isso no texto que pensamos em produzir
- de estender à COFINS, em etapa seguinte, tudo
aquilo que estivermos fazendo agora em relação ao
PIS. Só que em relação à COFINS, que incide apenas
sobre faturamento, não utilizaremos lei ordinária, mas
lei complementar, com o objetivo de fazer com que
isso também se estenda à receita, uma vez que seria
impossível cobrar esse tributo por meio de lei ordiná
ria, sem alteração na Constituíção. Não temos como
tributar o faturamento em território estrangeiro.

Se algum companheiro tem alguma sugestão a
dar, eu gostaria de ouvi-Ia.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto)
Agradeço a V.Exa.

O SR. DEPUTADO RUBEM MEDINA - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto)
Tem VExa. a palavra.

O SR. DEPUTADO RUBEM MEDINA - Sr. Pre
sidente, pergunto ao Relator se já teremos esse esbo
ço na próxima reunião. A idéia seria elaborar projeto
próprio da Comissão, deixando de aproveitar o proje
to do Deputado Michel Temer ou de qualquer outro
Parlamentar?

O SR. DEPUTADO MUSSA DEMES - Deputado
Rubem Medina, o projeto do Deputado Michel Temer
já é conhecido e soluciona parcialmente o problema,

porque alguns pontos devem ser alterados, adaptados.
Por exemplo: não há nenhuma exclusão. Como faría
mos com o SIMPLES, que já está devidamente incor
porado e compreende a tributação do PIS, da COFINS
e de todas as contribuições federais nelas incluídas, ou
seja, Previdência Social e Imposto de Renda?

Nós ganharíamos mais tempo com o projeto
novo, desde que houvesse colaboração do Govemo,
do que com a tramitação do projeto antigo na Comis
são de Constituição e Justiça e de Redação e com a
votação do recurso em plenário. Tenho certeza de que
o Deputado Michel Temer será o primeiro a ajudar esta
Comissão na elaboração do texto, porque S.Exa. tam
bém quer que a tributação atual seja modificada.

O SR. DEPUTADO RUBEM MEDINA - Não te
nho dúvida disso.

A intenção de VExa. é apresentar, já na próxi
ma reunião, algum esboço, alguma idéia, algum
cronograma?

O SR. DEPUTADO MUSSA DEMES - Sim.

O SR. DEPUTADO RUBEM MEDINA - Ótimo.

O SR. DEPUTADO MUSSA DEMES - Se
VExas. me autorizarem, eu o farei, a fim de trabalhar
mos no texto efetivo, de iniciativa nossa. Depois ouvi
ríamos o Poder Executivo, por intermédio de suas li
deranças nesta Casa, sobre aquilo que estivermos fa
zendo aqui.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto)
Concedo a palavra ao Deputado Luiz Carlos Hauly.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY - Sr.
Presidente, Sr. Relator, tenho muitas questões a
apresentar. Começo pela experiência do ICMS e do
IPI. Fundamentalmente, a questão do crédito não é
honrada neste País. Hoje, a manipulação do crédito
do ICMS é a maior do sistema tributário brasileiro. Cri
am-se dificuldades e vendem-se facilidades. Real
mente, o crédito está desmoralizado pela dificuldade
de ser encontrado.

Recentemente, aprovamos o REFIS, que há três
ou quatro anos também resolveria a questão do crédi
to, principalmente porque a alíquota de exportação é
menor do que a da matéria-prima que entra no País.

Os estoques de crédito geralmente ficam mica
dos, não podendo ser utilizados. Com o REFIS, cri
ou-se uma negociação, o pacto de uma dívida negoci
ada, contratada, parcelada, por um percentual x do
faturamento mensal. Nesse caso, há fluxo de crédito
mensal no IPI, que não pode ser utilizado na dedução
dos próprios tributos federais. Em seguida, tem-se
também a experiência "consagrada" - entre aspas 
contra o interesse da economia, com o objetivo de au-
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mentar a arrecadação por meio da alíquota de entra- público brasileiro, e a nossa economia não é competi-
da e da alíquota de saída. tiva, definitivamente,

Então, Deputado Mussa Demes, peço a VExa. Na semana passada, fui ao México, que tem
que observe com bastante cuidado essas licitações e, uma carga tributária muito menor do que a nossa,
se puder, corrija também as distorções existentes no mas está exportando 170 bilhões de dólares, enquan-
sistema de crédito federal, principalmente do IPI. Isso to estamos exportando 58 bilhões de dólares.
seria importante. Quando o crédito é manipulado, alte- Com essas ponderações, o meu objetivo era
ra-se o preço e a carga tributária da empresa. A merca- dissecar cada imposto do Brasil: começo, meio e fim
doria, o bem ou o serviço terão os preços alterados. do tributo; onde impacta; como afeta a economia e os

Evidentemente, PIS/COFINS geraram volume preços; a carga tributária real e a efetiva. Nesse pro-
muito grande de arrecadação, porque os dois soma- blema todo, como não temos a concepção do objetivo
dos resultam em dois terços do ICMS, sem dúvida, o maior, vamos ficar com o possível. Se o ideal não é
maior imposto do Pais, cuja arrecadação é de quase possível, ficamos com o que dá para fazer. Vamos fa-
100 bilhões. Talvez os dois impostos gerariam 67 bi- zer a experiência. Concordo com V.Exa. no sentido de
Ihões de arrecadação por ano. Essa estruturação vai optar pela experiência.
ocasionar, evidentemente, a avaliação dos preços re- Eram essas as minhas palavras.
lativos da economia, da formação do preço de cada O SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto)-
mercadoria. Vai entrar na seara dos serviços e dos Com a palavra o Deputado Fetter Júnior.
Municípios? O SR. DEPUTADO FETTER JÚNIOR- Sr. Presi-

V.Exa. analisa bem a questão no âmbito da mi- dente, Sr. Relator, não vou entrar numa abordagem tão
croempresa. Hoje, quase 90% das empresas brasilei- técnica quanto a do Deputado Hauly. Farei apenas
ras são de pequeno porte e estão credenciadas no uma consideração política a respeito do que disse o
SIMPLES. Então, essa configuração tem de ser muito Relator, que nos proporcionou, ao mesmo tempo, moti-
bem calibrada. Concordo com V.Exa. que tem de ser vos de alegria e preocupação. Alegria com a notícia,
feita em etapa. Como o PIS é bem menor do que a confirmada pelos jornais de hoje, de que o Ministro
COFINS, ficando mais ou menos na faixa de 10 para Malan disse, em palestra realizada na Federação das
46, é válida a intenção de VExa. de fazer o trabalho Indústrias, no Rio Grande do Sul, que o Governo aceita
por etapa. discutir e se compromete com mudanças no que se re-

Na verdade, todos sonhamos com a reforma do fere à cumulatividade de tributos; preocupação porque
sistema tributário, para torná-lo mais direto e objetivo, a existência desta Comissão gerou expectativas na so-
como nos países desenvolvidos, que, por isso mes- ciedade de que conseguiríamos dar um impacto signi-
mo, crescem. Quanto maior a regressividade do siste- ficativo na competitividade dos produtos brasileiros.
ma, tanto mais afetada de morte é a empresa, como Quando aceitamos fazer isso por partes, come-
já vimos aqui em relação aos preços. Tira-se o poder çando pela menor, sabíamos que, sem dúvida, o im-
de compra de milhões de trabalhadores pela excessi- pacto ficaria aquém do desejável ou esperado, se
va carga tributária regressiva. É claro! comparado com a expectativa gerada.

Está provado que, quanto mais direto e mais Sr. Presidente e Sr. Relator, temos de mostrar
progressivo o imposto, muito mais justa é a tributação, isso ao Governo. Talvez o caminho seja fazer primeiro
o que colabora com a desconcentração da renda no o PIS e depois negociar a COFINS, mas não pode-
País e facilita a sua distribuição por meio do sistema mos de imediato concordar que seja assim. Acho que
tributário. O nosso simplesmente é muito negativo, o Governo tem de ser chamado. Na realidade, já cria-
pois é um amontoado de impostos consagrado a pa(- mos expectativas demais em relação à reforma tribu-
tir de 1988, quando os Estados avançaram na receita tária. Fiz parte daquela Comissão - e VExa. foi o Re-
da União, que não deixou por menos: vingou-se, bus- lator -, trabalhamos um ano e no fim propiciamos
cando a mesma receita. Em conseqüência, Estados e grande frustração à população brasileira.
Municípios aumentaram a receita e as despesas. Isso Ainda ontem, debatendo com auditores fiscais do
é infinito. Quando arrecadávamos 22% ou 23%, havia Rio Grande do Sul, ouvi a seguinte cobrança: "Afinal, o
uma despesa adequada a essa porcentagem. Hoje Congresso Nacional tem ou não o senso de urgência
arrecadamos 33% e temos despesas para 33%, mais da reforma tributária?" Eu respondi que tem. O Con-
4% ou 5% de déficit. Estamos permanentemente em gresso Nacional sabe da importância do seu papel. Só
expansão de despesa. No nosso País, um terço de não temos o senso da oportunidade, ou seja, uma coi-
tudo que é arrecadado se destina a bancar o setor sa é saber que algo é urgente e necessário; outra é ter
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as condições materiais para fazê-lo. Entendo que te- mentira, mas tinha a fama. O Dr. Bulhões me encarre-
mos de fazer aos pedaços. Uma reforma tributária glo- gou de fazer o cálculo. Cheguei ao número 12, quer
bal gera tantas resistências que pode ser inviabilizada, dizer, o IVC era de 32% ou 3.3%, e chegamos ao nú-
a exemplo do nosso trabalho na Comissão anterior. Se mero 12. Esse é um multiplicador mágico que V. Exas.
vamos tratar apenas do PIS e de 10 bilhões de arreca - vão ver se repetir. Eu, muito inseguro, acrescentei um
dação, como disse o Deputado Hauly, será muito pou- coeficiente de mais 2% e coloquei 14%. Foi daí que
co em relação à expectativa gerada. começamos a fazer as coisas.

Gostaria de ponderar a V.Exa. e aos demais Era um momento curioso, porque tinha termina-
membros da Comissão que o Governo já aceitou par- do o Governo Castello Branco, e o Dr. Bulhões e eu to-
te do processo, e não devemos recusá-Ia. Também maríamos posse no dia 15 de março. A reforma tributá-
estamos cientes de que mudança dessa magnitude ria não entrou em vigor no dia 1° de janeiro, mas no dia
não será feita sem a concordância do Governo. Con- 16 de março. Bulhões disse: "Você que fez o filho que
siderando essas duas questões, penso que a Comis- se arrume com ele". Isso mostra o enorme risco que se
são não pode automaticamente dizer que aceita a corre quando se calcula multiplicador como esse.
idéia do PIS e não discute o resto. Precisamos avan- A minha convicção é a seguinte: se tentarmos
çar um pouco mais. O Brasil precisa ter maior compe- alguma coisa muito superior ao que estamos tentan-
titividade. Estamos analisando a situação dos nossos do fazer aqui, provavelmente não teremos nada. Qual
vizinhos, em especial da Argentina, e percebendo é o inconveniente? Como não temos nada, um dia
que um estrangulamento externo pode causar proble- qualquer, vai sair a reforma tributária, que é uma das
mas dramáticos numa economia. piores coisas que temos. Mas se não tivermos os pa-

Em virtude disso, eu sugeriria a quem está con- râmetros que vão ser construídos com a substituição
duzindo as negociações com o Governo - seja o Pre- do PIS, cuja arrecadação é de 10 bilhões de reais-
sidente, seja o Relator- que ponderasse sobre a pos- sabemos que é de 0.65% a alíquota -, como vai ficar
sibilidade de essa estratégia ser acertada politica- o negócio? Multiplica isso por 2,5 ou por 3. Vai ficar
mente, para viabilizar algo mais. Sem dúvida, é clara- muito próximo à alíquota de substituição. Mas se er-
mente insuficiente para atender às expectativas da rarmos, vai ser por 500 milhões, 1 bilhão; para cima
sociedade em relação a esta Comissão. Não podere- ou para baixo.
mos aceitar, de imediato, apenas isso. Temos de mos- Hoje deixamos claro o seguinte: o segundo
trar ao Governo que não queremos prejudicá-lo, nem round não será como se imaginava, ou seja, 10%
o atual, nem o sucessor, mas precisamos dar maior este ano e 15% no ano que vem. O segundo round é
competitividade à atividade produtiva brasileira. de uma vez por todas. Quer dizer, quando aplicarmos

Muito obrigado. na COFINS, já teremos os cálculos feitos. Teremos
O SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto) - um universo impunível e também a alíquota. Então,

Gostaria de acrescentar que, na verdade, não concor- vai ser feita a substituição de uma vez.
damos com absolutamente nada. Ouvimos o que o O Relator quer acrescentar ao projeto dispositi-
Governo quer e com o que concorda; discutimos e vo que prevê, mais ou menos, o seguinte: quando for
compreendemos o seguinte: provavelmente, o PIS é o feita a reforma constitucional, que permitirá a cobran-
limite superior a que poderemos chegar numa expe- ça sobre as importações, isso se aplicará à COFINS.
riência como essa. Nenhum de nós ousaria se meter O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY _
na brincadeira de calcular um multiplicador para Esse percentual entrará em vigor ainda este ano?
substituição instantânea de mais de 60 bilhões de re- O SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto)-
ais de receita. O Relator calcula que entrará em vigor em outubro.

Quando se substituiu o IVC pelo ICM - eu era O SR. DEPUTADO MUSSA DEMES - Vencidas
Secretário da Fazenda do Estado de São Paulo e o essas etapas, se viermos a adotar o projeto, cujo texto
Dr. Octávio de Bulhões era o Ministro da Fazenda -, o espero trazer na semana que vem, nós poderíamos
problema era exatamente igual a este: qual deveria tê-lo aprovado até o meio do ano, ou seja, levaria três
ser a alíquota do novo imposto de valor adicionado, meses para entrar em vigor. A partir de setembro ou ou-
para substituir o velho IVC, que era valor... tubro, já poderia estar sendo cobrado. Nos três meses

O SR. DEPUTADO JOÃO EDUARDO DADO - do ano de arrecadação, poderíamos saber se a alíquota
O art. 20. está efetivamente calibrada, de modo a atender às ne-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto) - cessidades de caixa do Tesouro e se ela não estaria
É, art. 20. Eu tinha a fama de mexer com números. Era sendo excessiva, para que se possa fazer a alteração.
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Seria muito bom que isso acontecesse, Deputa- O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - Sr.
dos Fetter Júnior e Luiz Carlos Hauly, que se manifes- Presidente, estou de acordo com essa cautela e com
taram sobre isso, porque enquanto o PIS pode serfei- a estratégia da Presidência e da Relatoria, tanto na
to mediante legislação ordinária, a COFINS só pode tratativa com o Governo quanto no encaminhamento
ser feita mediante lei complementar. Se nós fizésse- de mudanças e impactos que ocorrerão no sistema
mos tudo de uma vez só, por lei complementar, e as de arrecadação de tributos e na economia.
coisas não funcionassem bem, imaginem a dificulda- Cautela nunca é demais, especialmente quando
de que teríamos para alterar, também por lei comple- se fala de Pedro Malan e de Everardo Maciel, cujas
mentar. Por isso, a prudência recomenda que come- experiências anteriores de negociação foram muito
cemos pelo PIS. Deu tudo certo? Então, façamos de traumáticas, tanto da reforma tributária quanto do re-
uma vez a COFINS. Tudo por lei complementar e com ajuste da tabela do Imposto de Renda, no ano passa-
alíquota já definida. do. Traumáticas em que sentido? Nem sempre aquilo

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY - que se manifesta publicamente corresponde às ope-
Por lei complementar? rações políticas do quotidiano.

O SR. DEPUTADO MUSSA DEMES - Exata- Portanto, seria interessante que houvesse na
mente. A primeira, por lei ordinária. É a maneira mais própria Comissão diálogo público com urna represen-
rápida que o sistema permite. tação do Governo, preferencialmente com o Ministro

A votação da lei complementar tem que ser feita Pedro Malan, para obtermos, da maneira mais trans-
na etapa seguinte. Não que possamos fazer agora, parente possível, o compromisso com essa estraté-
para valer depois como lei complementar. Assim não gia. Caso contrário, poderemos trabalhar aqui mais
pode ser feito. Nós teremos uma espécie de solução um ou dois meses. Nesse caso, preocupo-me com o
de compromisso para votar a lei complementar em desgaste da imagem do Poder Legislativo, não da
seguida. Oposição ou da Situação. É a preocupação com en-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto) _ caminhamento do debate, com a repercussão na im-
prensa - editoriais a favor e contra -, para depois o

E há mais um pequeno aspecto: vão mudar os preços
Governo manobrar e inviabilizar o projeto, esvaziando

relativos, e nós sabemos o que isso significa. Quando
se transforma esse imposto em cascata em valor adici- o debate junto à sociedade.
onado, os preços que devem baixar ficam onde estão; Quando se fala do impacto da cumulatividade
os que devem subir, sobem. O mais provável é que se sobre as exportações - o Deputado Hauly falou do
tenha, na verdade, uma pressão inflacionária derivada impacto sobre um terço de tudo o que se produz para
disso. Qual é a vantagem de analisar com microscó- financiar o setor público -, quero lembrar que esta-
pio? É que, num universo como o do PIS, saberemos mos financiando política econômica de superávit pri-
exatamente quais são os preços que subiriam e os que mário. Portanto, não é para financiar apenas o setor
baixariam. Isso dá grande segurança ao Governo. público. Lembrou aqui o Deputado Hauly que, na ver-

O SR. DEPUTADO MUSSA DEMES _ E tam- dade, é um círculo vicioso, ou seja, o impacto no de
sempenho das nossas exportações aumenta a ne-

bém ao segmento produtivo, que saberá qual é o im- cessidade de financiamento externo, portanto, induz
pacto em cada setor da economia. ao aumento da taxa de juros, que aumenta a necessi-

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY - Te- dade de superávit primário para equilibrar o mercado.
mos de pagar para ver. Não ternos bola de cristal. Essa questão, evidentemente, revela que so-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto) - mente o PIS não tem impacto macroeconômico signi-
E não há como substituir essa experiência. Se não fi- ficativo. Abrimos uma janela e apontamos para a solu-
zermos isso, não sairemos dessa encrenca do impos- ção rnais estrutural, que seria adotada num segundo
to em cascata. A idéia está madura. Nós temos tudo momento, em 2003, com a perspectiva de fazermos
para fazer isso. não apenas essa reforma no sistema cumulativo de

Deputado Fetter Júnior, o Governo não está im- tributos, mas também de darmos início a outra refor-
pondo. Ele sabe que não pode segurar mais isso. Nós ma mais estrutural, que inclui a superação da CPMF,
produziríamos emenda que, bem ou mal, acabaria sen- a discussão sobre Imposto de Renda de pessoas físi-
do aprovada. Então, é muito melhor fazer o entendimen- cas e jurídicas, a estrutura tributária em geral, impos-
to completo com o Executivo e a Comissão, ou seja, to- tos sobre grandes fortunas e outras questões impor-
dos poderão participar da discussão e acelerá-Ia. tantes para o futuro do País.
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Faço esse registro em nome da bancada do PT,
porque acho que o esforço é posrtivo. Não devemos
nos preocupar com a disputa política, mas com o resul
tado. Quero alertar que a experiência de relaciona
mento com a área econômica do Governo e com a Re
ceita. Federal é excessivamente traumática, e eu não
desejo novamente me frustrar, ainda que minha expec
tativa já não seja tão grande assim, nem frustrar quem
está acompanhando pela imprensa esse debate, que
pode significar para muitos, particularmente para o se
tor produtivo, a possibilidade de finalmente encontrar
mos uma solução para a cumulatividade tributária.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto)
Gostaria de acrescentar a V.Exa. que foi aprovado
hoje cedo o convite ao Dr. Everardo Maciel para que
compareça à reunião da próxima terça-feira. Pode ser
na quarta-feira, se quiserem V.Exas. A minha idéia é
que S.Exa. deve assistir à exposição e dizer com o
que concordo ou se dúvidas sobre o assunto. É um
companheiro nosso e que vai nos ajudar a fazer isso.

Não tenho nenhuma razão para duvidar da pala
vra do Ministro Malan, a exemplo da expressão "com
relação ao inocente". O nosso Relator Mussa Demes
insistiu para que eu diga ao Ministro que não confio
no Governo. E já disse isto aqui: nem quando estava
nele confiava; imaginem agora, que estou fora dele.

Acho que o Governo deve dizer aqui com clare
za: "Esse é um processo com o qual concordamos e
vamos ajudar a fazê-lo".

O SR. DEPUTADO MUSSA DEMES - Pelo vis
to, nessa reunião de terça-feira, vou ficar em situação
oposta à de sempre, quando o Secretário Everardo
Maciel chega aqui, ou seja, de crítico das suas pro
postas. Desta vez, S.Exa. vai ser o crítico da proposta
que eu devo apresentar, o que é muito bom também.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto)
Mas a Comissão será o fator catalítico de união. Não
vai haver divergência nenhuma entre a conclusão da
Receita Federal e a desta Comissão.

Alguém mais deseja fazer uso da palavra? (Pau-
sa.)

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os tra
balhos, antes convocando reunião para a próxima ter
ça-feira, às 15h, neste auditório.

Está encerrada a reunião.

Ata da 48 reunião, realizada em 2 de abril de
2002.

Aos dois dias do mês de abril de dois mil e dois,
às quinze horas e dez minutos, no plenário dez do
anexo 11 da Câmara dos Deputados, em Brasília-DF,
sob a presidência do Deputado Delfim Netto, reuni-

ram-se os Deputados membros da Comissão Especi
al Destinada a Estudar as Propostas Existentes e
Apresentar Projetos Legislativos que Amenizem os
Efeitos da Tributação Cumulativa sobre a Economia
Nacional, usando como Compensação a Tributação
de Importação. Estiveram presentes os Deputados
Aloizio Mercadante, Antonio Kandir, Armando Montei
ro, Carlito Merss, Custódio Mattos, Delfim Netto, Edi
nho Bez, Eni Voltolini, Fetter Junior, Germano Rigotto,
João Eduardo Dado, Jorge Khoury, José Pimentel,
Márcio Matos, Milton Monti, Moreira Ferreira, Mussa
Demes, Ricardo Ferraço e Ronaldo Vasconcellos, ti
tulares; Domiciano Cabral, Pedro Eugênio e Silvio
Torres, suplentes. Presença eventual do Deputado
Augusto Nardes. Deixaram de comparecer os Depu
tados Adolfo Marinho, Alexandre Cardoso, Benrto
Gama, Eujácio Simões, Luiz Carlos Hauly, Márcio
Fortes, Márcio Reinaldo Moreira, Nelson Trad, Pedro
Novais, Ricardo Berzoini, Roberto Brant, Rodrigo
Maia, Rubem Medina, Sampaio Dória e Sérgio Miran
da. Havendo número regimental, o Senhor Presidente
declarou aberta a 4a reunião. ORDEM DO DIA: Apre
sentação pelo Relator, Deputado Mussa Demes, de
proposição que amenize os efeitos da tributação cu
mulativa e debate com a presença do Dr. Everardo
Almeida Maciel, Secretário da Receita Federal. O Se
nhor Presidente concedeu a palavra ao Deputado
Mussa Demes, que teceu considerações a resperto
da proposição apresentada pelo Deputado Michel Te
mer e possíveis medidas legislativas para adequá-Ia
ao objetivo da Comissão. Com a palavra, o Deputado
Ricardo Ferraço solicitou ao Relator fazer uma sínte
se da sua proposta enquanto se processava xerocó
pias da mesma. O Deputado Germano Rigotto falou
sobre o trabalho desenvolvido por esta Casa em rela
ção à reforma tributária, sobre a proposta do Relator e
sugeriu ouvir em seguida a exposição do Dr. Everardo
Almeida Maciel. Dando prosseguimento à reunião, o
Senhor Presidente concedeu a palavra ao Relator,
que apresentou anteprojeto de lei para tornar não cu
mulativa, nos casos em que especifica, a cobrança da
contribuição para os Programas de Integração Social
(PIS) e de Formação do Patrimônio do Servidor Públi
co (Pasep), instituídos pelas Leis Complementares
nOs 7, de 7 de setembro de 1970, e 8, de 3 de dezem
bro de 1970, e dá outras providências, e uma propos
ta de emenda à constituição, que altera o art. 195 da
Constituição Federal. Após a exposição do Dr. Everar
do Almeida Maciel, ele foi interpelado pelos Deputa
dos Germano Rigotto, João Eduardo Dado, Antonio
Kandir, Custódio Matos, Sílvio Torres e Augusto Nar
des. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
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encerrou a reunião às dezessete horas, antes convo- vo, Amaury Bier, tentaram chegar a um entendimento
cando a próxima a realizar-se no dia 10 de abril, às que pudesse fazer com que aquilo que a Comissão
quinze horas, no plenário 5, para debater sobre a pro- havia aprovado pudesse ser efetivamente decidido
posta apresentada pelo Relator, do que, para constar, pelo Plenário.
eu, ,Mário Drausio Coutinho, secretário, lavrei a Cerca de três meses depois, chegou-se à con-
presente Ata, que, lida e aprovada, será assinada c1usão de que era praticamente impossível o projeto
pelo Senhor Presidente e encaminhada à publicação ser votado naquelas circunstâncias. A verdade é que
no Diário da Câmara dos Deputados. O inteiro teor da esse texto ainda dorme nas gavetas desta Casa.
reu~i.ão foi grav~do e as ~otas taquigráficas, após de- Sabemos que é virtualmente impossível, em
codificadas, farao parte Integrante desta Ata. ano eleitoral e com a pauta travada por sucessivos

O SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto) - problemas de ordem política, votarmos agora aquele
(Início não gravado.) ...que tem ajudado fortemente texto na forma em que se encontra, até mesmo por-
na construção desse projeto. Trata-se de projeto im- que, ao longo desse tempo, alguns dos projetos foram
portante e significativo que representa o primeiro pas- votados por esta Casa, o que nos obrigaria a fazer a
so para a eliminação dos impostos em cascata. revisão de proposta já aprovada.

Devemos muito ao Deputado Germano Rigol- Foi nesse momento que o atual Presidente da
to, que, na Comissão da CPMF, insistiu para que os Comissão de Finanças e Tributação, Deputado Mi-
estudos pudessem caminhar. Dessa forma, o Sr. chel Temer, que acabara de deixar a Presidência da
Everardo Maciel, o Deputado Mussa Demes e ou- Casa, teve a idéia de, já que não havia sido possível
tros companheiros encontraram um caminho que em sua administração aprovar o texto em sua inteire-
me parece muito frutuoso. za durante sua gestão, de, pelo menos, tentar aprovar

Então, o melhor seria que o Deputado Mussa tema altamente significativo contido naquele projeto:
Demes expusesse o tema do projeto; em seguida, o a não-cumulatividade de determinados tributos, como
Sr. Everardo Maciel comentaria o texto; e, por fim, fa- PIS, COFINS, salário-educação, o que faria com que
ríamos os debates. Se todos estiverem de acordo, po- nossos produtos fossem mais competitivos lá fora, se-
demos caminhar nessa direção. gundo muitos especialistas.

Concedo a palavra ao Deputado Mussa Demes. Realizamos essa tarefa em curto espaço de
O SR. DEPUTADO MUSSA DEMES - Sr. Presi- tempo. Tanto isso é verdade que no primeiro semestre

dente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Secretário da Re- do ano passado aprovamos, na Comissão de Finan-
ceita Federal, Everardo Maciel, senhoras e senhores ças e Tributação, projeto do Deputado Michel Temer,
presentes, antes de falar sobre o texto que acabamos a quem rendo minhas homenagens - e tenho certeza
de produzir, gostaria de lembrar o trabalho da Comis- de que outros aqui farão o mesmo. De lá o projeto se-
são da Reforma Tributária. Naquela ocasião, acabou guiu para a Comissão de Constituição e Justiça, onde
por merecer a aprovação do Plenário, por 35 a 1, o recebeu parecer favorável do saudoso Deputado Nel-
substitutivo que apresentamos. son Marchezan. A Comissão não votou o projeto no

Aquele trabalho foi realizado graças ao empe- ano passado e, portanto, ele ainda está pendente de
nho extraordinário de um grupo comandado pelo De- apreciação.
putado Germano Rigotto e apoiado de forma especial Num primeiro momento, imaginamos que a me-
e decisiva pelo então Presidente da Casa, Deputado Ihor solução seria adotar o projeto do Deputado Mi-
Michel Temer. chel Temer como base para esse texto que iremos

A aprovação daquele texto se deu, como todos apresentar hoje a V. Exas. Realmente, do ponto de
devem lembrar, sem que houvesse participação efetj- vista conceitual, o projeto tem muito do texto elabora-
va da equipe econômica do Governo. Problemas que do pelo Deputado Michel Temer e aprovado pela Co-
surgiram ao longo daquele período - não vale a pena missão de Finanças e Tributação. Entretanto, é bem
serem relembrados - contribuíram para que isso verdade que, ao estudar com afinco a matéria nas úl-
acontecesse. E tão logo o texto ficou em condições de timas três semanas, chegamos à conclusão de que
ser discutido pelo Plenário, o Ministro Pedro Malan melhor seria que apresentássemos novo texto, e por
fez contato com o Presidente da Câmara dos Deputa- uma série de razões. Primeiro, na forma em que o tex-
dos e iniciamos rodadas seguidas de negociações. to se encontra, teríamos necessidade de apresentá-lo

A Mesa da Comissão, representando o grupo, e ao Plenário. Ainda que o texto do Deputado Michel Te-
o Ministro da Fazenda, na companhia especial do Se- mer venha a ser aprovado, teríamos necessariamen-
cretário Everardo Maciel e de seu Secretário-Executi- te de discuti-lo em plenário, porque as emendas de
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que certamente necessita nos obrigariam a recorrer
da decisão da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação por razões de natureza regimental. Sem
isso não teríamos oportunidade de apresentar emen
das visando seu aperfeiçoamento.

Nas conversas que mantive com o Ministro Pe
dro Malan, com o Secretário Everardo Maciel e o Sr.
Amaury Bier debatemos o assunto e chegamos à
mesma conclusão. É desejo do Poder Executivo que
iniciemos esse projeto de desaparecimento da cumu
latividade, mas de maneira gradual, porque os valo
res envolvidos são altamente significativos.

A proposta do Poder Executivo é iniciarmos com
o PIS. Por que o PIS? Porque esse tributo representa
aproximadamente 10 bilhões de reais por ano, en
quanto a COFINS representa 47 bilhões. Assim, o PIS
serviria como uma espécie de laboratório até que ti
véssemos definido quais os setores que mais irão so
frer com a decisão e também como seria a adminis
tração desse tributo.

É importante saber como a Secretaria da Recei
ta fará para administrar os recursos da forma mais se
gura e mais conveniente, bem como será aplicada a
alíquota a ser adotada para a COFINS mais adiante.

Se tudo correr bem - espero que isso aconteça
- e houver consenso entre as Lideranças da Casa, te
nho certeza de que ainda este ano teremos condi
ções de aprovar a matéria.

Além disso, poderíamos começar a avaliação do
sistema ainda ao longo de 2002. Para não perdermos
tempo, acertamos ontem à noite que iremos encami
nhar proposta de emenda constitucional que visa a
tributar as importações. Com isso, ganharíamos tem
po suficiente para concluir o trabalho em relação ao
PIS. Assim, a parte da COFINS não terá condições de
entrar em funcionamento antes que o projeto de lei re
lativo ao PIS tenha sido aprovado, sancionado e colo
cado efetivamente em vigor.

Em alguns momentos VExas. estarão receben
do esse texto. O Sr. Secretário da Comissão está me
dizendo que o texto está praticamente pronto. Cada
um receberá cópia para fazer suas observações. Se o
Presidente Delfim Netto quiser, poderemos ouvir as
opiniões do Secretário Everardo Maciel sobre o proje
to ainda nesta sessão.

O SR. DEPUTADO RICARDO FERRAÇO 
Não seria importante V. Exa. fazer algumas premissas
sobre as diretrizes?

O SR. DEPUTADO MUSSA DEMES - Dá para fa
lar alguma coisa sobre o texto, mas não especificamente.

Há determinadas atividades que não deverão
ser alcançadas por isso. Listamos aqui, por exemplo,
que vão continuar sob o regime atual de lucro presu
mido ou arbitrado as empresas enquadradas no
SIMPLES, aquelas sujeitas à substituição tributária e
as sujeitas à tributária monofásica, como combustíve
is e remédios. O sistema dispensaria, pela maneira
como vem sendo efetuada a cobrança dos tributos so
bre essas atividades, a cumulatividade, que se aplica
praticamente a todas as empresas que fazem decla
ração com base no lucro real, a não ser que alguém
que esteja fazendo declaração com base no lucro pre
sumido deseje mudar.

Também na oportunidade estamos incluindo na
não-cumulatividade o salário-educação. Talvez essa
seja a novidade maior.

Não estamos incluindo o Sistema "S", porque
imaginamos que isso poderia provocar maiores dis
cussões talvez dentro do próprio segmento empresa
rial. A experiência da época da reforma tributária nos
mostra que muitos desejam que o Sistema "s" seja
mantido pela maioria do grupo, embora ainda exista
importante parcela desse setor que acha que agora
ele deveria ser alcançado. Na nossa opinião isso
pode ser objeto de apreciação quando tivermos inclu
indo a COFINS, o que deverá acontecer mais adiante.

Segundo nossa proposta, a COFINS deverá ser
objeto de projeto de lei, a ser encaminhado pelo Po
der Executivo a esta Casa, adotando como base a ex
periência acumulada ao longo desse tempo em que
estaremos convivendo com a não- cumulatividade
relativa ao PIS.

Como todos sabem, essa é uma operação de
débito e crédito. Passaremos agora a ter um sistema
parecido com o que temos hoje para o ICMS, com
operações de débito e crédito. E a alíquota a que che
gamos, após estudos feitos, é de 1,65 para um siste
ma não-cumulativo.

Como V.Exas. podem notar, ela não deve alcan
çar número significativo de empresas, até porque o
percentual de empresas que fazem declaração com
base no lucro real foi da ordem de 6,9% apenas. Algu
mas seriam alcançadas, mas nem todas, uma vez
que aquelas que acabei de mencionar, que têm tribu
tação monofásica, estariam excluídas do procedi
mento, assim como as instituições financeiras.

Basicamente é isso que estamos tentando pro
duzir aqui. Esperamos contar com a contribuição de
VExas. Ninguém tem a pretensão de ter esgotado o
assunto. Por isso, estaremos deixando à considera
ção de todos a análise e as sugestões para que pos
samos aperfeiçoar o texto.
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Nosso pensamento é de sair daqui com um tex
to que possa ser subscrito por praticamente todos.
Não vai ser um projeto de lei de autoria do Relator ou
do Presidente da Comissão, mas de todos aqueles
que efetivamente desejarem fazer dele o seu projeto.

Passamos agora a distribuir o texto. E peço ao
Presidente que suspenda a reunião por alguns mo
mentos a fim de que os Deputados possam lê-lo. De
pois, ouviremos o Sr. Everardo Maciel.

O SR. DEPUTADO RICARDO FERRAÇO - Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto)
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO RICARDO FERRAÇO - Do
ponto de vista processual, podemos considerar que o
parecer está oficialmente apresentado, sendo que a
partir deste momento abre-se prazo para emendas?

Peço à Presidência que demarque muito bem
esses limites, para que possamos estabelecer os pra
zos que teremos para trabalhar sobre a proposta
apresentada pelo eminente Deputado Mussa Demes.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto)
Esta Comissão é absolutamente informal. Estamos
preparando um projeto coletivo. Por isso, a partir des
te instante está aberto o prazo para apresentação de
sugestões e de emendas. Não creio que precisemos
obedecer àqueles prazos mínimos, porque, uma vez
pronto o projeto, a Comissão vai elaborar o substituti
vo a ser apresentado. Não há restrição de qualquer
natureza. Na hora em que quiserem apresentar algu
ma sugestão, fiquem à vontade.

Esse é um assunto cuja discussão começou de
forma muito complicada, e está terminando tão sim
p�esmente que é difícil acreditar.

A sugestão do Relator é interessante. Vamos
suspender a reunião por dez minutos. A partir das
15h43, reabriremos os trabalhos para ouvir o Sr. Eve
rardo de Almeida Maciel e depois V. Exas.

(A reunião é suspensa.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto)

Está reaberta a reunião.
Este foi um trabalho coletivo. Algo assim jamais

progrediria se não houvesse, na verdade, o desejo do
Executivo de realizar este trabalho. A proposta do Depu
tado Germano Rigotto é bastante razoável, porque nin
guém esperava que os debates se esgotassem hoje.

Concedo a palavra ao Sr. Everardo de Almeida
Maciel.

O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL 
Exmo. Sr. Deputado Delfim Netto, Exmo. Sr. Deputado
Mussa Demes, Exmos. Srs. Parlamentares, senhoras

e senhores, farei comentários de ordem geral e outros
mais específicos sobre a matéria hoje aqui tratada.

É praticamente pacífica na literatura a vantagem
dos tributos sobre o valor agregado em relação aos
tributos cumulativos. Não há qualquer contestação
quanto a isso na literatura. Entretanto, é preciso con
siderar alguns aspectos que informam um pouco a
condução do que é hoje aqui apresentado.

As teorias tributárias mais recentes estão sujei
tando-se a uma profunda revisão, devido principal
mente a dois fatores. O primeiro deles é a consciência
cada vez mais forte e mais clara de que os sistemas
tributários devem considerar os fatores de natureza
cultural; ou seja, um sistema tributário não pode natu
ralmente ser transposto de um país para outro, ou de
um tempo para outro.

O elemento cultural é decisivo na informação de
um sistema tributário. Países com tradição tributária
fraca têm naturalmente exigências de sistemas tribu
tários de natureza diferente da dos sistemas de paí
ses com tradição tributária forte. É por isso que em
países como Brasil, por exemplo, temos a tributação
na fonte, com razoável dose de êxito e aceitação qua
se universal. Até bem pouco tempo atrás, a tributação
na fonte nos países do Primeiro Mundo era um tipo de
arrecadação absolutamente rejeitada. No plano inter
nacional, preferia-se sempre a tributação na residên
cia vis-à-vis a tributação na fonte. A cobrança na fon
te do Imposto de Renda das pessoas físicas não
ocorre em países como a França, onde a tributação
só se opera por ocasião da declaração de ajuste, ao
contrário do que fazem, devo dizer, todos os outros
países da União Européia.

Quase sempre a forma tributária que se elege
para tributar os contribuintes espelha a tradição da
quele determinado país. Evidentemente, existem
princípios gerais internacionais, ou seja, pressupos
tos que não alcançam apenas um certo país, mas inú
meros outros.

Outro aspecto a se considerar naquilo que de
nominei fraca tradição tributária é que não resta dú
vida quanto ao fato de que, por razões que não cabe
aqui discutir, alguns países possuem tradição tribu
tária mais fraca do que a de outros. Esse é o caso
dos países em desenvolvimento, quando compara
dos aos de Primeiro Mundo. Os aspectos citados
explicam os diferentes desenhos alcançados pelo
sistema tributário.

As mudanças extraordinárias que se operam
em todo o mundo também explicam as grandes dife
renças verificadas entre as nações. Urna dessas alte
rações é a globalização, que trouxe mudanças de
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grande intensidade. Vale lembrar que um terço dos
negócios referentes ao comércio internacional ocorre
entre as firmas, outro terço refere-se a operações
com empresas transnacionais e o último terço com
porta o comércio ainda não concretizado com empre
sas transnacionais. Tais fatores demonstram acres
cente importância dessas empresas transnacionais,
que trazem a moderna e preocupante questão do fu
turo do Imposto de Renda das pessoas jurídicas, ou
do preço de transferência.

Essa é uma matéria extremamente complexa,
para a qual não há solução pronta. De fato, os países
têm dificuldades para administrar essa questão. Hoje
alguns países afirmam que fatores como o preço de
transferência apontam para a baixa possibilidade de
sobrevivência de tributos como o Imposto de Renda
das pessoas jurídicas no futuro. Comentários fre
qüentemente suscitados na imprensa, em seminários
internacionais e em congressos tributários internacio
nais apontam para esse fato como algo novo, que leva
à revisão dos modelos tributários tradicionais, em sua
maioria de extração anglo-saxônica.

Fiz esses comentários para poder comentar de
forma circunstanciada o modelo brasileiro, que - tal
vez seja pretensioso dizer - é mais simples.

Uma mudança de sistemas de bases cumulati
vas para o de valor agregado, à parte todos os aspec
tos que devem ser considerados e relacionados na dis
cussão, como o federalismo fiscal brasileiro, deve tra
zer à preocupação três pontos. O primeiro deles é a
possibilidade de a mudança se operar à custa do au
mento da sonegação de impostos. Como todos sa
bem, sistemas mais complexos são também mais sus
cetíveis à sonegação do que sistemas mais simples. A
sonegação não decorre necessariamente da fraqueza
do aparelho arrecadador ou da fiscalização; ela pode
ser fruto da própria concepção do tributo, inserida no
contexto de um país de fraca tradição tributária.

O segundo ponto a se considerar é que, quando
acontece qualquer tipo de mudança - e isso ocorre
em todos os lugares do mundo -, a preocupação
sempre presente é a da possível repercussão da mu
dança em termos de resultados fiscais. Como a socie
dade e os fatos econômicos são complexos, ninguém
pode dizer quais as regras de passagem de um siste
ma para outro de tal sorte que se possa garantir de
terminado nível de arrecadação. Ninguém consegue
fazer tal previsão, até mesmo porque as novas situa
ções ocorrem em função da própria mudança, ou
seja, qualquer mudança de base faz com que os
agentes econômicos também se organizem de forma

diferente, o que, portanto, gera impactos fiscais abso
lutamente distintos.

Essa consideração deve estar presente particu
larmente no Brasil, onde todo o cuidado é pouco no
que se refere à segurança fiscal. E este ano merece
especial atenção, devido a uma série de fatos, tais
como a discussão sobre a data a partir da qual será
eficaz a Contribuição Provisória sobre Movimentação
Financeira, e todo um conjunto de fatores que não
são absolutamente controláveis nem previsíveis.

O terceiro ponto refere-se ao impacto sobre os
preços relativos. Se faço determinada mudança da
base de cálculo de qualquer sistema - e pouco impor
ta que a alteração seja na direção de valor agregado
para cumulativo ou na de cumulativo para valor agre
gado -, é evidente que isso causará impactos tributá
rios diferenciados sobre os contribuintes. Alguns con
tribuintes terão aumento da carga tributária individual,
outros terão redução. Ou isso ocorre, ou não há mu
dança.

Ao citar a preocupação com os preços relativos,
vale lembrar que a experiência ensina que freqüente
mente a redução da carga tributária individual não
tem repercussão proporcional positiva nos preços, ou
seja, freqüentemente os preços não caem na mesma
proporção. Per outro lado, a repercussão nos preços é
mais direta no caso de haver aumento de carga tribu
tária, ou seja, nesse caso geralmente os preços au
mentam. Portanto, a recíproca não é verdadeira. Isso
é o que mostra a experiência não apenas brasileira,
mas de todo o mundo. Então, a mudança da base de
cálculo - por exemplo, quando se sai de um regime
cumulativo para um de valor agregado - terá algum
tipo de implicação, não necessariamente mensurável,
em termos de estrutura de preços relativos.

À luz dos dados debatidos com esta Comissão,
em especial com os Deputados Delfim Netto e Mussa
Demes, verificamos que alguns setores terão signifi
cativa redução de carga tributária individual, enquan
to outros terão significativo aumento dessa carga.
Entretanto, ressalto que a metodologia aqui emprega
da se limitou ao tratamento tributário do PIS, portanto,
de parcela que corresponde, grosso modo, a 20%
do total dos impostos ditos cumulativos, como a
CPMF e o próprio PIS. Então, como a parcela é pe
quena em relação ao custo total das empresas, ainda
que o reflexo seja grande, a repercussão nos preços
não será significativa.

Reafirmo que os dados considerados para os
experimentos foram tomados com base em declara
ções apuradas. Assim sendo, deve-se tomar cuidado
quando da apreciação desses números.
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No Brasil, há muitos fatores circunstanciais e
conjunturais que podem alterar significativamente a
participação relativa do tributo arrecadado por deter
minado setor em certo ano. Por exemplo, temos de
considerar que o PIS de certa instituição financeira de
1999 estará deformado, pois boa parte do que foi ar
recadado é, na realidade, tributo do passado. Então,
teremos de fazer alguns tipos de ponderações e com
pensações dessa natureza; do contrário, os números
ensinarão algo diferente.

Outro desses fatores conjunturais é a mudança
decorrente, por exemplo, da maior ou menor partici
pação das exportações de um setor em dado ano. É
preciso lembrar que, qualquer que seja o conceito
apurado em tributação sobre valor agregado ou cu
mulativo, as exportações são excluídas ou deduzidas
da base de cálculo. Portanto, se determinado setor
exporta mais em dado ano, ele produzirá número dife
rente do alcançado num ano em que exportou menos.

Citei esses aspectos para, antecipadamente, fa
lar sobre o cuidado com que esses números devem ser
observados; ou seja, é preciso haver o maior cuidado
com relação aos próprios números que menciono.

Feitas essas considerações, posso dizer que,
em um pólo, o comércio varejista seria o setor a obter
a maior redução de carga tributária - refiro-me espe
cificamente aos supermercados. No outro pólo, o se
tor a receber a maior carga tributária seria o de servi
ços escolares e hospitalares. Observe-se que ambos
os setores são de serviços e que entre uma faixa e
outra há todo tipo de solução e de repercussão possí
vel. Por exemplo, se estivesse incluído, o setor de dis
tribuição de combustíveis teria redução de carga tri
butária. Em contrapartida, o setor de telecomunica
ções teria aumento de carga tributária (por carga tri
butária entenda-se aquela individual). Isso ocorreria
exatamente em função da composição da repercus
são que tem o imposto cumulativo na cadeia de deter
minado setor; portanto, as repercussões são distin
tas, de acordo com os setores. Esse aspecto demons
tra, mais uma vez, o cuidado que deve haver em uma
mudança de tal magnitude.

A partir daqui, passo a discutir especificamente
o relatório do Deputado Mussa Demes. As considera
ções feitas, que muitas vezes resultaram de trabalho
cooperativo entre esta Comissão e o Poder Executivo,
contêm sugestões, importantes observações e dis
cussões pontuais feitas pelos Deputados Germano
Rigotto e Antonio Kandir, pessoas com quem tive o
privilégio de conversar e cujas contribuições incorpo
rei às sugestões que ofereço.

De acordo com o que pude perceber, o universo
imponível desse sistema são as empresas tributadas
no lucro real, exclusive as instituições financeiras,
aquelas objeto de substituição tributária - é o caso do
setor de cigarros - e setores tributados monofasica
mente, como combustíveis, medicamentos, cosméti
cos, perfumarias e o setor automotivo, a ser incluído
em breve, no caso de ser aprovado o projeto em tra
mitação na Câmara dos Deputados, que incluirá tam
bém o setor de autopeças, revendas de automóveis e
fabricação e revenda de pneus. Hoje, o caso dos auto
móveis exemplifica o que ocorre não em relação à ca
deia para trás, isto é, no setor de autopeças, mas para
a frente, isto é, no setor de revendas, que é alcançado
pelo regime de substituição tributária, algo que esta
ria sendo aqui excluído. Portanto, refiro-me a todas as
empresas de lucro real, à exceção das monofásicas,
daquelas de substituição tributária, das instituições fi
nanceiras, das empresas imunes, das cooperativas
(que possuem tratamento tributário específico), das
empresas tributas pelo lucro presumido e das empre
sas que aderiram ao SIMPLES.

Essas duas tributações são formas de tributa
ção cumulativa, mas resultam de opção da empresa;
ou seja, a empresa elege a forma de pagar impostos.
Evidentemente, considero muito pouco provável que
qualquer empresa abdique da solução do SIMPLES,
mas a adesão é voluntária; é claro que a empresa
pode renunciar a isso a qualquer instante. Da mesma
forma, é muito pouco provável que alguma empresa
renuncie à sua opção em favor do lucro presumido.
Isso ocorre em virtude da simplicidade e de todo um
conjunto de argumentos em favor desse regime tribu
tário. Mas essa opção também é facultativa, ou seja,
se a empresa preferir, ela pode passar a ser tributada
pelo lucro real; nesse caso, não pela via eletiva, mas
definitivamente pelo regime de valor agregado. O fato
gerador é o faturamento. Seriam deduzidos da base
de cálculo todos os créditos decorrentes da aquisição
de mercadorias e de serviços e todos os bens desti
nados a ativos imobilizados. Aí passaria a ser utiliza
do um conceito contábil, que é mais moderno.

Como será aproveitado o crédito? Por exemplo,
no caso do crédito de um equipamento, ele será apro
veitado no periodo de um ou dois anos? Ele será
aproveitado na razão de um quinto por ano? Não, ele
seria aproveitado exatamente em função de amorti
zação e depreciação - portanto, utilizando-se um cri
tério estritamente contábil, direto e específico para
aquele tipo de equipamento.

Seriam deduzidas também as despesas finan
ceiras. Qual é o cuidado, ao se permitir essa dedução



.\lxil de 2002 ()Ilarla-feml lO I'iOX<)

de despesas financeiras? Ao se fazer isso, inclu
em-se as receitas financeiras na outra ponta do fatu
ramento. Assim, evita-se que a eliminação das recei
tas financeiras da base de cálculo com repercussão
sobre a dedução de despesas financeiras finde reper
cutindo sobre o tomador de empréstimo. Isso equivale
a dizer que aquilo que é hoje tributado do lado do apli
cador passaria a ser tributado do lado do tomador. Ao
se fazer isso, previne-se essa situação; portanto, isso
também não aconteceria.

Eu diria que a base seria a mais ampla e moder
na possível, relacionada com custos, despesas finan
ceiras, aquisição de bens destinados a ativo mobiliza
do - logo, um pouco mais que ativo físico - e também
aquisição de mercadorias e de serviços.

Chamo atenção para um detalhe que considero
um elemento extremamente precioso nesse projeto
que está sendo apresentado pelo Deputado Mussa
Demes. Trata-se de uma solução que assegura a har
monia do sistema inteiro, com independência de regi
mes. Explico com precisão: uma empresa que está no
SIMPLES, por hipótese, não quer abdicar de sua con
dição de optante do SIMPLES; ela quer continuar
nele. Uma empresa que está no lucro real passaria a
ser tributada nesse regime de valor agregado. Ora, no
momento em que ela for adquirir uma mercadoria no
modelo convencional, vai preferir adquiri-lo de uma
empresa tributada no seu mesmo regime, e não de
uma empresa tributada no SIMPLES, porque a trans
ferência de crédito seria menor, já que a tributação é
menor. Qual foi a solução que se deu aqui? O crédito
deve ser apurado em função da natureza do optante
do regime, do destinatário, assim entendido: se a em
presa está no lucro real e é tributada sobre o regime
de valor agregado, o crédito será apurado à sua alí
quota, aquela da empresa do lucro real, não à alíquo
ta de quem vendeu a mercadoria. Portanto, não inte
ressa se a empresa que vendeu a mercadoria está no
SIMPLES, no lucro presumido, se é imune, não faz di
ferença. Isso é indiferente para a aquisição, pois ela
se dará à alíquota de quem adquiriu, e não à de quem
vendeu. Permitam-me dizer que isso é um achado, do
ponto de vista da técnica tributária, que consiste em
se conseguir uma harmonização de sistemas que en
tretanto são independentes. Ou seja, cada um preser
va sua autonomia e não transfere sua natureza para o
outro; no entanto, a despeito disso, o sistema é har
mônico. Do ponto de vista de concepção de técnica
tributária, considero isso um avanço.

Outro ponto a ser mencionado é o fato de que a
alíquota calculada para tornar equivalente aquilo que
é hoje alíquota sobre regime de faturamento - 0,65 -

seria de 1,65. Essa seria a alíquota equivalente entre
uma coisa e outra para quem está no regime de valor
agregado.

Saliento que tudo isso envolve um enorme traba
lho para calcular, conceber, imaginar, mas é evidente
mente de natureza experimental, como foi exposto
pelo Deputado Mussa Demes. Esse aprendizado não
se dá apenas na administração do regime ou da solu
ção. Dá-se também no conhecimento da definição das
alíquotas, no conhecimento que se passa ter em fun
ção do que deve a administração tributária fazer ou uti
lizar para prevenir soluções que resultem em evasão
fiscal. Portanto, tudo isso tem essa dita natureza expe
rimentaI. Por isso, essa operação dá-se com um tributo
íntegro, como o PIS, e não com um pedaço de qual
quer coisa, servindo como algo que possa ensi
nar-nos, para o desenvolvimento de soluções que pos
sam repercutir sobre outros impostos cumulativos.

Outro ponto da maior relevância a ser destaca
do diz respeito ao tratamento tributário que dispensa
mos à folha de salários. Hoje, usando uma frase não
técnica, mas política, eu diria que exportamos
mão-de-obra, e esse custo não é desonerável num
processo de exportação. Sendo significativa a reper
cussão de toda a tributação sobre a folha de salários
e portanto sobre o custo da mão-de-obra dela decor
rente, não conseguimos desonerar a folha. Ao contrá
rio, temos um sistema tributário que antagoniza o em
prego e a utilização de mão-de-obra, situação essa,
entretanto, resolvida quando tratamos do SIMPLES.
Nesse sistema de imposto, de um lado, não existe in
cidência sobre a mão-de-obra na contribuição patro
nal para a Previdência Social; de outro, há desonera
ção integral nas contribuições para o salário-educa
ção e para o chamado Sistema S, afora também as
contribuições ditas sindicais patronais, para as quais
existe isenção integral.

Essa iniciativa é merecedora de registro especi
al. Apelo para o Deputado Mussa Demes no sentido
de que estude a possibilidade de estendê-Ia a todo o
Sistema S, ainda que não seja uma solução inteira.
Quer dizer, toda a questão da contribuição patronal
para Previdência Social está excluída desse modelo.
Na minha opinião, não é o momento de se tratar de
um problema dessa dimensão e dessa gravidade,
mas pode-se dar um passo nessa direção. O salá
rio-educação já é bom, positivo, caminha bem, e
aponta nessa mesma direção. O apelo que formulo é
no sentido de que S.Exa. examine a possibilidade de
dar um passo adiante, de ir além, adotando um siste
ma de valor agregado, tal como preconizado para a
substituição do PIS em relação às empresas de lucro
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real, também para as contribuições relacionadas com
o chamado Sistema S. Trata-se de um passo não ex
traordinário, mas cuidadoso, prudente, sempre com
vista a rever aquilo que verdadeiramente é uma tribu
tação. Isso não é nem mais nem menos do que uma
forma peculiar de tributação sobre a folha de salários
que elegemos.

Não me refiro à contribuição individual dos em
pregados. Essa, em qualquer sistema previdenciário,
é inevitável que aconteça. Refiro-me à utilização des
sa mesma folha de salário para servir de base àquilo
que verdadeiramente são tributos de natureza com
plementar a todo o sistema de Previdência Social.

Esses eram os apelos que eu tinha a fazer ao
Deputado Mussa Demes.

Ao fim e ao cabo, registro ainda que o relatório
encaminhado pelo Deputado Mussa Demes preen
che as condições para modernizarmos o sistema sem
necessariamente deixarmos de estar atentos a todos
os aspectos que possam resultar de uma mudança
abrupta, de grande dimensões. Portanto, o relatório é
cauteloso e ao mesmo tempo moderno. Servirá para
que todos nós possamos entender e aprender que
política tributária não é coisa óbvia, e sim algo sobre o
que temos de refletir bastante, sendo cautelosos para
que as mudanças sejam eficazes sem, entretanto, ge
rarem um conjunto de outros problemas.

Agradeço a todos, em particular à Presidência
desta Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto)
Somos nós que agradecemos a V.Exa. Essa excelen
te exposição foi extremamente esclarecedora. Vimos
nosso Everardo realmente dar um passo avante e
descobrir uma espécie de crítica de Lucas nas mu
danças tributárias. A mudança na tributação muda
mesmo o regime. O cidadão comporta-se de outro jei
to. Assim sendo, as previsões com base nos velhos
modelos são impossíveis. É uma contribuição muito
importante e arguta.

Convidamos os colegas desejosos de expor o
seu ponto de vista para falarem. Estão inscritos qua
tro Deputados. Concedo a palavra ao primeiro, o ilus
tre Deputado Germano Rigotto.

O SR. DEPUTADO GERMANO RIGOTTO - Sr.
Presidente, em primeiro lugar, cumprimento V.Exa. Em
segundo, ressalto que apresentamos três emendas,
na Comissão da CPMF, que iam na direção da retirada
da cumulatividade da COFINS e do PIS, com transi
ção, e com a possibilidade de termos uma espécie de
colchão, que seria a tributação sobre o produto impor
tado, e não sobre o insumo. Na verdade, teríamos o cu-

idado de não tributar o insumo, pois isso prejudica a
produção nacional. Mas existe solução para isso.

De qualquer forma, Sr. Presidente, essas três
emendas que apresentei, é bom recordarmos isso,
são diferentes da proposta de Michel Temer. Essa
proposta avançou no colchão, na busca de uma base
para conseguir a retirada de cumulatividade da
COFINS e do PIS. V.Exa., deforma inteligente, achou
por bem não incluir na PEC da CPMF a retirada da cu
mulatividade da COFINS e do PIS, e apontou no seu
relatório que estaria sugerindo ao Presidente Aécio
Neves a criação de um grupo de estudos especifica
mente para discutir essa cumulatividade; criou-se en
tão a Comissão.

Sr. Presidente, fico muito feliz ao ver o avanço
da discussão sobre a retirada de cumulatividade da
COFINS e do PIS. É claro que preferiria estar deba
tendo, e já no plenário, inclusive depois das discus
sões que fizemos com o Secretário Everardo Maciel,
as posições divergentes, mas indo a matéria ao ple
nário no processo de votação de uma reforma mais
ampla, até estrutural, em que a cumulatividade esta
ria presente.

Tínhamos uma previsão de em até cinco anos
terminar a cumulatividade da COFINS e do PIS, evi
dentemente, porém, criando uma contribuição não-cu
mulativa, em vez de duas contribuições. Estamos
avançando, num primeiro momento, com o trabalho
apresentado pelo Deputado Mussa Demes, nosso Re
lator, para que tenhamos a retirada de cumulatividade
do PIS, numa experimentação. Acho a idéia positiva.
Eu tinha inclusive uma emenda pronta para apresen
tar, principalmente porque, nesses últimos dias, li na
imprensa que o Governo só aceitaria retirar a cumu/ati
vidade do PIS, e não aceitava ainda falar na COFINS,
até pela repercussão que haveria com a transforma
ção da COFINS numa contribuição sobre valor agrega
do não-cumulativa. Poderia haver recursos da seguri
dade em jogo, e existe por parte do Poder Executivo a
preocupação de que isso possa ter desdobramentos
negativos. Então, o Poder Executivo não quer mexer na
COFINS, e eu tinha uma emenda preparada para que,
no prazo de 14 meses após o início da retirada de cu
mulatividade do PIS, pudéssemos ter a retirada em re
lação à COFINS também. Achava que isso deveria
constar do texto. Precisávamos sinalizar a retirada de
cumulatividade da COFINS. Mas vejo que o nosso Re
lator, Deputado Mussa Demes, estabeleceu no art. 20
o seguinte texto:

"Art. 20. O Poder Executivo submeterá ao Con
gresso Nacional projeto de lei tornando não-cumulati
va a incidência da Contribuição para o Financiamento
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da Seguridade Social- COFINS, no prazo de quator- fazer uma análise do texto para ver se há alguma alte-
ze meses contado do início da aplicação desta Lei. ração a ser feita -, pode significar efetivamente a de-

Parágrafo único. O projeto conterá também a soneração das nossas exportações, e depois pode-
modificação, se necessária, da alíquota da contribui- ríamos ter a retirada de cumulatividade da COFINS.
ção do PIS/PASEP e do salário-educação, com a fina- Sr. Presidente, é claro que gostaria de estar dis-
lidade de manter constante, em relação a períodos cutindo o todo, com essa proposta inserida em uma
anteriores, a parcela da arrecadação afetada pelas al- mais ampla, de mudança do sistema tributário nacio-
terações introduzidas por esta lei." na!. Mas isso não está sendo possível, e o assunto

Na verdade, o texto da minha emenda está prati- está ficando para o próximo Governo. Espero que os
camente contemplado no texto do Deputado Mussa candidatos à Presidência da República não apenas
Demes. Não tenho condições de dizer que concordo assumam um compromisso com a reforma tributária,
com essa proposta. Acho que temos de analisá-Ia e mas também digam que tipo de reforma pretendem fa-
avaliá-Ia em razão da novidade do salário-educação e zer. Que não fiquem só com essa história de dizer: "Eu
da impactação que haveria sobre alguns setores, quero uma reforma tributária". Que tipo de reforma?
como diz o Secretário Everardo Maciel. Assim, tere- Obrigatoriamente, essa tarefa terá que ser cumprida
mos que fazer a análise da impactação; por isso, sem- no primeiro ano do próximo Governo. Quem acred~ar

pre falamos em transição. A transição poderia signifi- que poderemos em ano eleitoral fazer uma reforma
car a calibragem de alíquota sem determinar a possi- ampla estará sonhando. Não a fizemos quando pode-
bilidade de aumento da carga tributária de forma ab- ríamos tê-Ia feito; não a fizemos em 1999, nem em
surda para determinados setores. 2000, nem em 2001. E já em 1999 poderíamos ter

Vamos destacar muito claramente o que signifi- avançado na reforma tributária. Não será agora, em
ca a retirada de cumulatividade. A defesa que ouvi o 2002, que avançaremos na reforma ampla, não quan-
Secretário Everardo Maciel fazer das contribuições do já estão na rua candidatos a Presidente e a Gover-
cumulativas tem como base a facilidade de cobrança nadores que não vão aceitar uma mudança profunda
e o valor da alíquota, que é menor do que seria a de no sistema para entrar em vigor nos seus mandatos.
uma contribuição de valor agregado. Sempre disse ao Sr. Presidente, cumprimento V.Exa pela iniciati-
Secretário Everardo e aos defensores de contribui- va de ter reunido este grupo, em face de uma decisão
ções cumulativas que esse tipo de contribuição na do Presidente Aécio Neves, para discutirmos com
verdade diferencia o sistema tributário brasileiro de mais profundidade o PIS e a COFINS, as duas contri-
outros sistemas tributários do mundo, e isso num mo- buições. Não estamos aqui discutindo uma terceira
mento em que estamos um processo de globalização, cumulativa, que é a CPMF, que, de prorrogação em
num momento em que não podemos exportar tribu- prorrogação, vai transformando-se num tributo que
tos, num momento em que temos que ser competiti- tira a competitividade da economia brasileira, urna
vos para exportar e para enfrentar o produto que vem contribuição que é cumulativa, e é ruim por ser cumu-
de fora. Sem a retirada da cumulatividade, sem o fim lativa. É boa porque tem aquilo que o Secretário Eve-
desses tributos, não teremos condições de ser com - rardo Maciel descobriu. Digo isso para vermos como
petitivos como precisamos ser. nossas posições, às vezes muito duras, muito fortes

Estamos comemorando um superávit na balan- com relação ao sistema tributário nacional, não de-
ça comercial, previsto para este ano, de 5 bilhões de vem ser tão duras, tão firmes assim. O Secretário
dólares. Precisaríamos ter um superávit de 20 bilhões Everardo era contra a CPMF e hoje é um grande de-
de dólares para enfrentar o déficit em conta corrente e fensor dela, principalmente porque é uma contribui-
não ficarmos dependentes do capital especulativo in- ção que instrumentaliza a Receita Federal para ata-
ternaciona!. Não tenho dúvidas de que o sistema tri- car a evasão fiscal...
butário nacional é responsável, sim, por não termos A CPMF, dentro de um sistema tributário novo,
esse ganho de competitividade, pelo fato de o nosso poderia ter uma alíquota simbólica, até compensável
setor exportador não estar mais aquecido, pela falta com outro tributo federal, dando o mesmo instrumen-
de isonomia, de competitividade do produto nacional to à Receita Federal para enfrentar a evasão. Mas, in-
perante o importado. felizmente, está aí o Governo precisando dos 20 bi-

Vamos ter correções. A tributação sobre o im- Ihões que a CPMF pode gerar de receitas, e está aí o
portado pode significar a busca da isonomia competi- Congresso Nacional, estão aí todos os partidos indo
tiva entre o nacional e o importado. A retirada da cu- na direção de aprovar mais uma prorrogação. De
mulatividade, que começa com o PIS - e precisamos prorrogação em prorrogação, não enfrentamos ques-
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tões que necessariamente teriam de ser enfrentadas
dentro do sistema tributário nacional. O projeto é só
um paliativo, mas é o início de uma mudança que, na
verdade, está indo na direção correta.

Vamos analisar o texto e oferecer sugestões ao
Relator, o Deputado Mussa Demes, a quem cumpri
mento pela disponibilidade de sempre ouvir e cons
truir o entendimento. VExa. trabalhou muito bem com
a Receita Federal, com o Secretário Amaury Bier e
com o Ministro Pedro Malan. Com certeza o Secretá
rio Everardo Maciel também esteve presente nas ne
gociações. Ternos de buscar agora o aperfeiçoamen
to do texto, se for o caso.

Congratulo-me com o Secretário Everardo Ma
ciel pela exposição. Ele não disse, mas é defensor
dos tributos cumulativos e está sendo convencido a
transformar a CPMF numa contribuição de valor agre
gado. Procurou demonstrar, de forma inteligente, que
a não-cumulatividade apresenta problemas. Ele tem
de fazê-lo, até pela convicção histórica de que o tribu
to não é tão ruim como se tem dito. Cumprimento o
Secretário por concordar hoje com a possibilidade de
transformar a contribuição em não-cumulativa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto)
Quero fazer duas pequenas observações. Primeiro,
nosso Secretário cuidadosamente construiu seu hect
ge antes de apreciar o produto, o que é esperado de
um homem inteligente. (Risos.) Ele levantou uma
questão muito interessante sobre a distorção. Quan
do se passa de um sistema em cascata para um de
valor adicionado, é preciso fazer um juízo de valor so
bre quem distorce e verificar se não se estava cobran
do mais de um setor e menos de outro. Se o princípio
for o valor adicionado, estaremos reconduzindo-nos
para o equilíbrio; se for a cumulatividade, estaremos
introduzindo outra distorção.

É a tal crítica de Lucas: pode-se construir o mo
delo econométrico mais cuidadoso do mundo, mas,
na hora em que o anunciarmos a alguém, esse al
guém mudará de posição. Quando as pessoas desco
brirem isso também vão mudar, como disse o Secre
tário Everardo.

Concedo a palavra ao ilustre Deputado João
Eduardo Dado.

O SR. DEPUTADO JOÃO EDUARDO DADO
Sr. Presidente, Sr. Relator, Sr. Secretário, quero para
benizar VExas. pelo avanço do projeto. É sempre me
lhor o possível tempestivamente implantado que o
ideal nunca alcançado - essa é a máxima suscitada
pelo projeto.

Parabenizo também VExas. pela decisão de
produzirem créditos correspondentes para a opera-

ção subseqüente, independentemente da anterior, o
que anula o efeito perverso da tributação nas rela
ções econômicas. Com base nesse conceito, já ha
víamos conversado com o Deputado Mussa Demes
sobre as cooperativas.

Consideremos dois modelos: primeiro, uma
rede de supermercados que adquire grande volume
de produtos, portanto, a custo bem menor que o do
mercadinho do bairro. Essa grande rede estará inseri
da no lucro real da nova sistemática. De outra sorte,
uma cooperativa de pequenos mercados que se esta
belece como mecanismo de concentração de com
pras em grandes volumes, buscando redução de cus
to, e simplesmente as transfere aos cooperados, não
estaria abrangida pelo art. 9° do projeto.

Minha pergunta ao nobre Relator, Deputado
Mussa Demes, e ao Secretário Everardo Maciel: é
possível reanalisar esse tópico específico, para per
mitir às cooperativas que usufruam dos benefícios da
não-cumulatividade?

O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL 
Peço licença ao Sr. Relator para dar uma informação
ao nobre Deputado. Na verdade, a cooperativa é pou
co onerada. Ela pode optar pelo lucro real, mas isso
não faz o menor sentido, já que deduz todas as com
pras feitas dos cooperados. A tributação, nesse caso,
é feita sobre uma sub-base ínfima do valor agregado.
Qualquer empresa que se insere no lucro presumido,
ou no SIMPLES, pode optar pelo lucro real. Mas duvi
do muito que isso aconteça, pois trará dificuldades.

A cooperativa típica de produção já tem o limite
de tributação do subvalor agregado. Ela deduz tudo o
que adquire ou aluga dos cooperados. Então, sua
base é ainda menor que a do valor agregado. Ela
pode optar pelo lucro real, mas não é vantagem.

O SR. DEPUTADO JOÃO EDUARDO DADO
Se ela permanecesse na sistemática anterior e tives
se garantidos os critérios novos, ela não manteria os
benefícios que tem hoje em dia? A nova norma não a
estaria preterindo?

O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL - Ao
contrário, ela terá urna vantagem. O regime lhe é as
segurado. E se ela quiser; não é obrigatório.

A mudança é que, se uma cooperativa vender,
por exemplo, a uma empresa que está no lucro real,
conforme disse VExa., esta vai tomar o crédito com
base em sua alíquota e, não, na da cooperativa. Por
tanto, a norma é a favor desta, porque hoje ela trans
fere sem crédito.
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O SR. DEPUTADO JOÃO EDUARDO DADO - Quero fazer uma crítica construtiva ao projeto, no
E quando um cooperado recebe uma transferência de que se refere à iniciativa de se circunscrever a nova mo-
produtos, na cooperativa de produção? dalidade a determinados regimes de tributação. Algu-

O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL - mas exceções se devem ao próprio regime de não-cu-
Ela deduz tudo o que paga e adquire para os coopera- mulatividade; exemplo disso é a cobrança monofásica.
dos. A base de uma cooperativa é bem diferente. Por isso, é preciso buscar a expansão do regime.

O SR. DEPUTADO JOÃO EDUARDO DADO - Quero destacar a interação entre as empresas
E se for varejista? optantes pelo SIMPLES e as que estarão sujeitas à

O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL - O não-cumulatividade. O fato de uma empresa inserida
cooperado, geralmente, é uma pessoa física. na nova sistemática comprar produtos das optantes

O SR. DEPUTADO JOÃO EDUARDO DADO - pelo SIMPLES representará mais um processo de eli-
Mas estou falando de comércio. minação. Na verdade, todos os custos e preços que

O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL _ se acumularam em cascata até aquele ponto serão
Então, não é cooperativa. Pode haver cooperativa de eliminados, ao se fazer alíquota sobre o preço de
consumo, o que é diferente. compra. Esse sistema tem a chance de diminuir muito

O SR. DEPUTADO JOÃO EDUARDO DADO _ a não-cumulatividade; esse é um ponto a ser subli-
nhado na defesa do projeto.

Não se trata de cooperativa de consumo. São comer-
ciantes que se unem, em forma de cooperativa, para Quero fazer duas perguntas referentes a es-
fazer aquisições de produtos em grande volume e, tatísticas.
com isso, reduzir custos. O Relator nos informou que 6,9% das empresas

O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL - seriam abrangidas pela nova sistemática. Indago ao
Permita-me V.Exa.: isso não é cooperativa, mas uma Secretário o quanto elas representam em termos de
associação, um consórcio para adquirir produtos. arrecadação do PIS, pois essa informação seria sufi-

O SR. DEPUTADO JOÃO EDUARDO DADO _ ciente para demonstrar sua representatividade.
É um consórcio. Ele estaria dentro da sistemática pre- A leitura foi muito rápida, mas compartilho ple-
vista no projeto? namente com as preocupações do Secretário Everar-

O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL - É do Maciel e do Deputado Mussa Demes.
uma empresa como outra qualquer. Quando ela No que diz respeito à folha de salários, um dos
transferir, será com crédito. Entretanto, se a empresa, aspectos mais importantes do projeto é a busca da re-
no outro lado, está no SIMPLES, isso não faz sentido. novação da tributação. Essa deveria ser a grande pre-

O SR. DEPUTADO JOÃO EDUARDO DADO - ocupação da Casa. Já que estamos mudando conti-
Nesse caso, ela não obtém o crédito. nuamente nosso regime de produção, a base salarial

O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL - E, será cada vez mais perigosa para qualquer sistema
tecnicamente, não é o que chamaríamos de cooperativa. de arrecadação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto) - A evolução para outro regime é extremamente
Agradecemos ao Deputado João Eduardo Dado a positiva. Comentei, com vários Deputados ligados a
participação. entidades patronais e sindicais, que é importante

Concedo a palavra ao ilustre Deputado Antonio manter o volume de recursos do chamado Sistema
Kandir. "S", buscando, ao mesmo tempo, uma nova base de

O SR. DEPUTADO ANTONIO KANDIR- Em pri- incidência.
meiro lugar, quero parabenizar o Sr. Presidente, Depu- Não consegui depreender, da leitura, qual será
tado Delfim Netto, o Relator, Deputado Mussa Demes, a nova base de cálculo para o salário-educação. Não
e o Secretário Everardo Maciel pelo magnífico esforço entendi se as alíquotas de 0,25% e 0,63% incidem
de convergência entre o Legislativo e Executivo, numa tão-somente sobre o faturamento ou se excluem os
iniciativa que representa importante avanço em nosso itens que envolvem crédito. Por isso, peço esclareci-
sistema tributário. Destaco também a atuação do De - mentos ao Relator e ao Secretário Everardo Maciel.
putado Germano Rigotto à frente da Comissão da Re- No novo regime do PIS, o salário-educação terá
forma Tributária, mantendo viva a necessidade de um a mesma base de cálculo ou incidirá sobre o fatura-
regime não-cumulativo. Conforme bem disse o Secre- mento? Além disso, qual será o tratamento específico
tário Everardo Maciel, essa busca deve ser feita com para a exportação? Não entendi como se está substi-
cautela, tendo em vista a realidade brasileira. tuindo a folha de salários.
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O SR. DEPUTADO MUSSA DEMES - Sr. Presi- PIS em instituições financeiras já é o valor agregado.
dente, pe~o.ao Secretário Everardo Maciel que escla- Ou, melhor dizendo, sempre foi o valor agregado, por-
reça as duvIdas do nobre Deputado. que é o spread. Nesse caso, em que pesem todas as

O SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto) - ponderações que eu possa fazer sobre essa transpo-
Com a palavra S.Sa. sição de conceito típico de negócios não-financeiros,

O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL- Sr. trazer isso para negócios financeiros, em matéria tri-
Presidente, respondendo à primeira questão do De- butária pode-se dizer que é spread.
putado, como disse o Relator, 6,9% dos contribuintes Nos outros casos, o lucro real - e esta é a única
do PIS estão incluídos no lucro real; 72,2% no diferença -, todas que estão no regime monofásico
SIMPLES; e 21 % no lucro presumido. Entre os primei- de substituição tributária não deveriam, nessa ou em
ros, 6,8% serão abrangidos pelo projeto. A diferença qualquer outra de folha de salário, passar para o fatu-
trata exatamente do lucro das instituições financeiras ramento, tal qual é no caso do PIS. Ou seja, deveria
alcançadas pela alíquota monofásica e pela substitui- ser também o valor agregado, com a alíquota de
ção tributária. 0,63%, como consta do projeto. Por que razão? Qu-

Já na arrecadação, ocorre o inverso. Os 6,8% ando tenho substituição tributária e faço a tributação
de contribuintes - já retirada a alíquota monofásica sobre? faturamento no regime monofásico, como dis-
das instituições financeiras- representam aproxima- se mUito bem V.Exa., e, se o sistema é monofásico,
damente dois terços da arrecadação do PIS. Infeliz- nã<? ~e aplica? conceit??~ cumula!ivi?ade, que só é
mente, nossa estrutura de arrecadação é muito con- apllcavel a regimes plunfaslcos. E nao e esse o caso.
centrada e dá resultados desse tipo. O restante foi di- Pois bem. Receamos que estivéssemos fazen-
vidido em partes praticamente iguais: um terço do lu- do substituição tributária de folha de salário. E este é
cro das instituições financeiras, um terço do lucro um conceito que ainda não dominamos. Então, por
presumido e um terço da alíquota monofásica e da prudência, na discussão com a Assessoria do Depu-
substituição tributária. tado Mussa Demes, sugerimos que permanecesse

Basicamente, essa é a ordem de grandeza do também sobre o valor agregado, mesmo nos casos
atual regime de arrecadação. Portanto, há uma in _ do regime monofásico e de substituição tributária.
versão espetacular; ou seja, 6,8% representam Esta é a pequena diferença.
dois terços do total. Mas aconteceu algo surpreendente, ainda que

Há uma justificativa para isso. Se considerarmos pequeno - reconheço que é um passo pequeno -, for-
o conjunto dos impostos, as quinhentas maiores em- midável mesmo, porque vamos desonerar o salá-
presas brasileiras representam cerca de 60% da arre- rio-educação das exportações, o que hoje não é pos-
cadação federal. Se elevarmos esse número para sível, porque configuraria uma expressa hipótese de
duas mil e quinhentas, chegaremos a 80%. Para se dumping. Porque qualquer desoneração de renda ou
ter uma idéia, os cem maiores contribuintes do PIS de tributação sobre folha de salário é considerada pe-
colaboraram com 36% da arrecadação. Desse total, las normas da Organização Mundial de Comércio
61% são empresas sujeitas à alíquota monofásica, à uma hipótese franca de dumping. Da forma como
substituição tributária e à base de cálculo não-cumu- está no projeto, poderei fazer a desoneração sem que
lativo, no caso do setor financeiro. seja considerada dumping.

As empresas que apresentaram maior cresci- Reconheço que é um movimento pequeno, mas
mento foram as do setor de cosméticos e perfumaria, grandes movimentos têm uma dimensão imprevisível
por meio da substituição tributária, da ordem de 160%. e, portanto, perigosa. Só poderíamos pensar dessa

Quanto à base de cálculo do salário-educação, form~ no contexto de ~~a r~estruturação ~eral ?O fi-
o tratamento dado, conforme mencionou o Deputado nanclamento da Prevldencla. Nesse sentido, e um
Mussa Demes, seria igual ao do PIS, com uma pe- bom passo.
quena diferença: SIMPLES não tem salário-educa- Não sei se esclareci todas as dúvidas de V.Exa.
ção. Portanto, não haveria mudança. O SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto)-

O lucro presumido passaria a ter como tributação Muito obrigado a V.Sa.
o seu faturamento, à base da alíquota de 0,25%, que Gostaria de fazer um pequeno comentário. Esta
agregadamente produziria a mesma arrecadação. pequena discussão mostra que as conseqüências

Com respeito a instituições financeiras, a mes- são muito maiores do que inicialmente previsiveis. O
ma coisa. Devemos lembrar que a base de cálculo do avanço é muito maior do que parece.
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o nosso ilustre Deputado Kandir, como bom en
genheiro, logo descobriu que, nas compras do
SIMPLES, realmente o sistema aborta a cumulativi
dade, o que é muito importante.

Concedo a palavra ao ilustre Deputado Custódio
Mattos.

O SR. DEPUTADO CUSTÓDIO MATTOS - Sr.
Presidente, antes de mais nada gostaria de so
mar-me a todos que cumprimentaram o Relator pela
agilidade e qualidade do seu trabalho, com a colabo
ração da Secretaria .

Infelizmente, quando aqui cheguei, o Deputado
Antonio Kandir já estava terminando seu comentário.
Mas gostaria de voltar ao ponto. Creio que o salá
rio-educação provavelmente vai gerar bastante dis
cussão na Casa.

Com relação ao comentário do Dr. Everardo Ma
ciel e à explicação do Deputado Mussa Demes quan
to às razões de não se ter aprofundado a ponto de
abranger as outras contribuições do Sistema "S", já
que o salário-educação é o mais sensível de todos,
por atingir o financiamento de uma prioridade nacio
nal, a educação, que é fundamental para a expansão
e a qualidade do sistema, especialmente em alguns
Estados, por que não avançou no salário-educação?
E mais: por que não pôde avançar naquilo que, embo
ra importantíssimo também, seria menos sensível do
ponto de vista do risco, que é o Sistema "S", de onde
eu destacaria, se fosse o caso de ainda ser prudente
dentro do sistema, a necessidade de se fazer um cor
te na parte de treinamento e assistência do Sistema
"S"? Na parte de treinamento, eu concordaria em ser
ainda mais prudente, mas não vejo razão para não
avançar na desoneração da folha - especialmente
considerando o comentário final do Dr. Everardo Ma
ciel - das exportações.

Sei da sensibilidade, da dificuldade política que
envolve esta discussão. Na época da Constituinte, eu,
que não era Deputado, mas assessor na Casa, assisti
a todas as discussões. Mas acho que devemos, no
mínimo, ter uma discussão um pouco mais aprofun
dada sobre o Sistema "S". Ninguém vai entender, seja
aqui dentro da Casa ou fora dela, por que optamos
por correr risco no que respeita ao salário-educação e
não ao Sistema "S", que apresenta riscos menores.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto)
Obrigado a V.Exa. Talvez eu deva acrescentar que
este é um dos pequenos defeitos que eu mesmo intro
duzi no projeto. A minha convicção é igual à sua. A
discussão do Sistema "s" aqui - o Relator vai expor
é uma das coisas mais complicadas que existem.
Como estamos querendo fazer um projeto que seja
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capaz de ser aprovado, eu disse ao Deputado Mussa
Demes que talvez fosse melhor deixarmos isso de
fora. Essa é uma briga para cachorro grande, para ser
feita num outro momento.

O SR. DEPUTADO CUSTÓDIO MATTOS - Tal
vez pudéssemos, exatamente por isso, dividir a dis
cussão, incluindo a assistência e excluindo o treina
mento profissional, porque avançaríamos um pouco
também no Sistema "S", sem correr todos os riscos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto)
Com a palavra o Relator.

O SR. DEPUTADO MUSSA DEMES - Deputa
do Custódio Mattos, acho que o Presidente disse
tudo. Esse também seria o desejo, posso assegu
rar-lhe, do Secretário Everardo Maciel. Ele também
acha que deveríamos avançar em relação ao Sistema
"S". O Deputado Delfim Netto e eu, pela experiência
nesta Casa, chegamos à conclusão de que qualquer
alteração agora poderia atrasar bastante o fechamen
to do texto. Preferimos não correr esse risco; e, se a
experiência se revelar boa, vamos incluí-Ia na discus
são da COFINS.

Está presente o Deputado Moreira Ferreira. Há
pouco esteve patrulhando a reunião o Deputado Ger
son Peres. Afastou-se há pouco também o futuro Pre
sidente da CNI, parece-me, o sucessor do Deputado
Moreira Ferreira, que vai ser o Deputado Armando
Monteiro, de Pernambuco.

Então, preferimos evitar essa discussão agora
para não haver um atraso danoso. Pensamos reto
má-Ia já na etapa final, quando formos discutir a
COFINS. É questão de tempo. Há grupos no próprio
segmento empresarial que pensam que deve desa
parecer a contribuição sobre a folha de faturamento,
que ela pode incidir sobre o faturamento. Se isto acon
tecer, nada mais adequado do que incluir no sistema
não-cumulativo, na medida em que se revele adequa
do e considerado correto o seu gerenciamento pela
Receita Federal.

É só esperar um pouco mais e imagino que po
deremos ter isso equacionado definitivamente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto) 
Meu caro Deputado, não é uma questão de lógica, mas
de pragmatismo. Lógico que VExa. tem toda razão!

Concedo a palavra ao ilustre Deputado Silvio
Torres.

O SR. DEPUTADO SILVIO TORRES - Sr. Presi
dente, Deputado Delfim Netto; Secretário Everardo
Maciel, Sr. Relator, quero também somar-me às mani
festações de apoio às iniciativas tomadas na direção
de desonerar de maneira efetiva e consistente os cus-
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tos das empresas e, dessa forma, acredito, mais do
que, digamos assim, amaldiçoar a escuridão, acen
demos mais uma vela na caminhada rumo a uma re
forma tributária necessária e urgente no País.

Não sou daqueles que acreditam que tenhamos,
de alguma forma, fracassado em nosso propósito de fa
zer uma reforma tributária, porque tivemos grandes
avanços nessa direção, os quais credito especialmente
à perseverança e à luta de pessoas como o Deputado
Mussa Demes, cuja luta venho acompanhando há seis
anos, desde que S.Exa. começou a relatar os primeiros
projetos que por aqui passaram, bem como outros que
estão juntos nessa batalha.

Sem dúvida nenhuma, temos hoje motivos para
comemorar um avanço num ano especialmente difícil,
como lembrou o Deputado Germano Rigotto, em que
muitas coisas podem deixar de ser conseguidas. Mas
nem por isso vamos desistir de fazê-Ias até o final.

Aproveito a oportunidade para expor alguns plei
tos que dizem especificamente às pequenas e micro
empresas. Estou aqui na companhia do Deputado Au
gusto Nardes, que é um dos coordenadores da Frente
Parlamentar de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.
Juntos estamos elaborando propostas de emenda ao
substitutivo do Deputado Mussa Demes, que espera
mos avançar para podermos conseguir para as peque
nas e microempresas as vantagens que outros setores
vêm conseguindo, na medida em que estaremos im
plementando iniciativas como a desoneração.

O SIMPLES foi, sem dúvida, uma das grandes
conquistas das pequenas e microempresas neste
País, das empresas de uma forma geral, e já provou
sua eficácia, especialmente no que diz respeito à for
malização do emprego, que só avançou neste País no
momento em que o SIMPLES passou a existir para as
empresas e para as pessoas que foram excluídas do
mercado de trabalho e que puderam iniciar seu pró
prio negócio com os incentivos do SIMPLES.

Mas, ao mesmo tempo em que essa grande
conquista se efetivou - e isso se deve ao trabalho de
muitas pessoas; e não posso deixar de falar do papel
que exerceu o Secretário Everardo Maciel -, deixa
mos de fora inúmeras categorias de empresas que
não puderam até hoje aderir ao SIMPLES e gozar de
seus benefícios, de um modo até, posso dizer com
tranqüilidade, inconstitucional, porque o dispositivo
da Constituição que prevê tratamento diferenciado às
pequenas e microempresas, seja jurídico, tributário
ou administrativo, prevê que todas aquelas se defi
nam como tal. E a definição que temos de pequenas e
microempresas baseia-se no faturamento delas. Por
tanto, qualquer categoria de empresa que faturasse

hoje até 1 milhão e 200 mil reais por ano estaria auto
maticamente inserida entre aquelas que poderiam
pleitear os benefícios do SIMPLES. Mas não é o que
ocorre, na realidade. Como eu disse, milhares de em
presas estão fora desses benefícios, e nós há muito
tempo lutamos para que essa injustiça seja corrigida.

Acreditamos que este pode ser o derradeiro mo
mento de conseguirmos avançar nessa direção, apro
veitando esse projeto, que tem o mesmo sentido de
incentivar as empresas e o emprego - e ninguém
gera mais empregos que pequenas e microempresas
neste País.

Portanto, buscaremos aprovar emendas que fa
voreçam o setor. Temos trocado várias idéias com o
Secretário Everardo Maciel, estivemos conversando
também com vários Ministros e sabemos que o as
sunto está amadurecido o suficiente para se tornar
uma conquista definitiva.

Então, estou apenas adiantando ao Deputado
Mussa Demes que apoiaremos integralmente seu
projeto e seu esforço, mas pedimos que seja nosso
aliado, favorecendo também no projeto as pequenas
e microempresas não contempladas na Lei do
SIMPLES.

Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto)
Obrigado a V.Exa.

O SR. DEPUTADO AUGUSTO NARDES - Sr.
Presidente, sou o próximo inscrito e gostaria de com
plementar as palavras do Deputado Silvio Torres.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto)
Com a palavra o ilustre Deputado Augusto Nardes, úl
timo Deputado inscrito.

O SR. DEPUTADO AUGUSTO NARDES 
Obrigado, Sr. Presidente.

Entendemos que esse trabalho que está sendo
feito aqui é importante para a Nação brasileira, especi
almente pelas observações feitas pelo Deputado Silvio
Torres. Temos tentado, junto com o Governo, que nes
se aspecto tem tido uma participação extremamente
positiva, trazer um número maior de segmentos para o
SIMPLES. Hoje, no Brasil, há 1 milhão e 600 mil em
presas no SIMPLES. O Dr. Everardo Maciel foi extre
mamente receptivo em vários momentos da negocia
ção conosco para que pudéssemos implementar o
SIMPLES no Brasil, uma importante realidade.

Vou fornecer um número para os Srs. Parlamen
tares: 3 milhões 825 mil trabalhadores passaram a ter
a carteira assinada, o que significa seguro-desempre
go, tempo para aposentadoria, cidadania. Neste as
pecto, cumprimento o Presidente Fernando Henrique
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Cardoso, representado pelo Dr. Everardo Maciel, pelo O SR. DEPUTADO MUSSA DEMES - Deputa-
excelente trabalho que foi feito no País; ou seja, 3 mi- do Augusto Nardes, Deputado Silvio Torres, tenho o
Ihões 825 mil trabalhadores passaram a ter a carteira SIMPLES como uma das soluções mais inteligentes
assinada, passaram a ser cidadãos, graças à lei do que a Secretaria da Receita Federal adotou na atual
SIMPLES, que foi um trabalho feito em conjunto com administração.
o Governo, em várias conversas que tivemos com o Ninguém pense que ao adotar o SIMPLES a Re-
Dr. Everardo, que foi uma pessoa bastante sensível a ceita Federal abriu mão de receita, que agiu com ge-
todas as negociações, e construímos juntos esse tra- nerosidade em relação a essa parcela de contribuin-
balho. Ele é intelectualmente muito preparado e em teso Eu acho que fez isso para simplificar procedimen-
muitos momentos abriu espaço para que pudésse- tos. Com os estudos de que dispõe, chegou à conclu-
mos fazer esse trabalho. são de que aquilo que se arrecada hoje seria o que

Cumprimento o Dr. Everardo Maciel, o grande arti- normalmente deveria se arrecadar para a Previdên-
culador, juntamente com o Presidente Femando Henri- cia, para o PIS, para a COFINS, para o Imposto de
que Cardoso, dessa iniciativa importante para o Brasil. Renda, enfim. Na verdade, o que a Receita Federal

O Deputado Mussa Demes tem-se empenhado fez foi simplificar procedimentos, reduzir substancial-
permanentemente pela reforma tributária. Ela já foi fe- mente a fiscalização, e assim economizando
ita para os pequenos empresários. Falta agora am- mão-de-obra da qual ela precisa dispor para outras
pliá-Ia para outros segmentos. atividades mais importantes.

Mas quero fazer outras observações. Até 120 Os dois nobres Parlamentares aproveitam a
mil reais estão os pequenos e microempresários. De oportunidade para indagar do Dr. Everardo por que al-
120 mil até 1 milhão e 200 mil reais estão, de acordo gumas empresas ainda estão excluídas do SIMPLES,
com a conceituação feita no Estatuto da Pequena embora tenham seu faturamento dentro daquele limi-
Empresa, os empresários de pequeno porte. Aí resi- te. E ainda indagam se não é chegado o momento de
de a dificuldade! Complementando as palavras do ampliar esse limite, que há cinco anos se mantém no
Deputado Silvio Torres, com quem tenho trabalhado, mesmo patamar. É uma solução interessante, que
juntamente com a Frente Parlamentar da Pequena não vem no bojo desse trabalho, que é específico em
Empresa, representada pelo Deputado Eni Voltolini, relação a não-cumulatividade, mas que pode vir até
que nos tem ajudado, pelo Custódio Mattos e pelo através de um projeto de lei do Poder Executivo.
próprio ex-Presidente da FI ESp, que hoje é Presiden- Gostaria de ouvir o Secretário Everardo Maciel,
te da Confederação Nacional da Indústria e que tem autor, sem dúvida, de algumas das soluções mais in-
sido nosso parceiro nessa luta, farei uma sugestão - teressantes que a Receita Federal adotou nos últimos
e peço, com relação a ela, um parecer do Secretário anos, entre as quais incluiria esta e a do REFIS.
da Receita Federal. Pretendemos apresentar uma O SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto)-
emenda para flexibilizar, conforme o período em que Concedo a palavra ao ilustre Secretário. Certamente,
o empresário está no SIMPLES - já se passaram cin- não foi por altruísmo que ele fez o SIMPLES.
co anos desde a sua implantação -, esse limite, por- O SR. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL -
que muitas empresas estão chegando a 1 milhão e Não foi por altruísmo, foi por sutileza. (Risos.)
200 e têm de sair do SIMPLES e entrar na tributação Respondendo às questões levantadas pelos
por lucro presumido. Então, queria sugerir ao Dr. Eve- Deputados Augusto Nardes, Silvio Torres e, por fim,
rardo Maciel, ao Deputado Mussa Demes e ao nosso pelo Deputado Mussa Demes, quero dizer que, da
Presidente, Deputado Delfim Netto, que têm sido mui- parte da Receita Federal, nunca tivemos restrições à
to sensível nesta área, que déssemos o mesmo prazo inclusão de inúmeros outros setores no SIMPLES.
de cinco anos para que esse empresário pudesse Entretanto, queremos dizer que integramos um con-
permanecer no SIMPLES, mesmo estando numa fai- domínio, que tem de ouvir as outras partes envolvidas
xa acima de 1 milhão e 200 mil reais, ou pelo menos e, nomeadamente, o Ministério da Previdência Social,
três anos, para os que entraram há um ano e que já a que é o outro interlocutor.
ultrapassaram. Nós faríamos uma emenda, junta- Do ponto de vista estritamente da Receita, exis-
mente com o Deputado Silvio Torres e vários outros. E tem inúmeros setores com os quais conversamos - e
tenho convicção de que o Deputado Eni Voltolini e aqui quero chamar a atenção, particularmente, dos
tantos outros vão apoiar essa proposta. setores de educação e saúde. Educação e saúde, De-

Consulto o Dr. Everardo Maciel e o Relator, De- putado Mussa Demes, podem ter uma carga tributária
putado Mussa Demes, se isso seria possível. um pouco mais ampla em virtude desse modelo.
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Acho, portanto, conveniente, em mudanças dessa na
tureza, abrir a possibilidade - estou falando desses
dois setores, mas não exclusivamente desses - de
que, em função de seu porte, possam migrar para so
luções como o SIMPLES, sob pena de se criar uma
oneração tributária indesejável e não programada so
bre esses setores.

Quanto à proposição do Deputado Augusto Nar
des, ela é bem-vinda. Mas o SIMPLES não pode ser
compreendido como um programa de nanismo tribu
tário; ele tem que permitir que as empresas cresçam.
E, então, o que sucede? Se empresas ultrapassam o
limite superior para serem qualificadas como de pe
queno porte - assim entendido o faturamento até de 1
milhão e 200 mil reais em um ano -, significa dizer
que, caso permaneçam com o SIMPLES, tendem a
omitir essa receita a mais, sujeitando-se a toda sorte
de penalidades, e ao mesmo tempo deixando de re
colher o imposto, o que é ruim para o contribuinte e
para o Fisco.

Mas acho interessante a idéia, conforme pude
compreender da exposição de V.Exa., de que existis
se uma espécie de período de carência, porque isso
já acontece em relação às diferentes faixas e classes
do SIMPLES. Quem está na microempresa, se ultra
passa uma determinada faixa, vira pequena empresa,
e, assim, vai alterando de faixa sem sair do sistema,
exceto quando atinge o teto de pequena empresa.

Acho interessante a solução apresentada por
V.Exas. de criar uma espécie de período de carência,
por exemplo, se eu pude compreender, por tanto tem
po quanto essa ou aquela empresa esteve no
SIMPLES, fixando-se um limite mínimo de dois, três
anos, coisa dessa natureza. Acho uma idéia muito
bem-vinda. Acho que é algo que vem em proveito do
contribuinte e do Fisco. É uma solução boa para os
dois lados.

O SR. DEPUTADO AUGUSTO NARDES - Sr.
Presidente, vamos apresentar as emendas juntamen
te com o Deputado Silvio Torres. Agradeço as obser
vações do Dr. Everardo Maciel e espero que o nosso
Relator Mussa Demes aceíte que possamos incluir
isso no projeto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Delfim Netto)
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente
reunião, antes convocando reunião para quarta-feira,
às 15 horas, no Plenário 5.

Está encerrada a presente reunião.

PARECERES

*PROJETO DE LEI N° 2.324-8, DE 2000
(Do Sr. João caldas)

Dispõe sobre a comunicação de in
formações relativas a objetos voadores
não-identificados; tendo pareceres: da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática, pela rejeição
deste e das emendas apresentadas na
Comissão (relator: Dep. Vic Pires Franco);
e da comissão da Comissão de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional, pela reje
ição (relator: Dep. José Thomaz Nonô).

(Às Comissões de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática; de Relações Exte
riores e de Defesa Nacional; e de Constituição
e Justiça de Redação (art. 54) - art. 24,1I}

* Projeto inicial publicado no OCO de 10-8-00.
- Parecer da Comissão de Ciência e Tecnologia,

Comunicação e Informática publicado no OCO de
10-8-00.

PARECER DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas

- parecer do relator

- parecer da Comissão

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 2.324-A/00

Nos termos do art. 119, caput, I, e § 10 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas, a partir de 6-10-00, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram apresentadas
emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 18 de outubro de 2000. 
Walbia Lóra, Secretária.

I - Relatório

O Projeto de Lei n° 2.324, de 2000, de autoria do
ilustre Deputado João Caldas, estabelece a obrigato
riedade de se comunicarem todas informações sobre
OVNI de que se tenha conhecimento, no território bra
sileiro, à Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática (CCTOI), da Câmara dos Deputa
dos, para processamento e posterior divulgação.
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Nos casos em que as informações forem obti
das por aviadores, militares ou civis, a sua não-comu
nicação implicará penalidades a esses agentes,
como perda de licença para os civis, ou processo por
desobediência para os militares.

Em sua Justificação, o Autor relata alguns fatos
ocorridos no território brasileiro, que foram fartamente
noticiados pela imprensa e que não tiveram sua ori
gem esclarecida.

O Autor enfatiza, também, que no Brasil não há
estatísticas oficiais disponíveis, mas apenas resulta
dos de observações de pessoas curiosas e de organi
zações não-governamentais, sem serem, contudo,
categóricas.

Finaliza sua proposição informando que se
pretende uma compilação de relatos e elaboração
de estatísticas, para um futuro conhecimento correto
do assunto.

Na Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, o Projeto recebeu duas emen
das do Deputado Ricardo Ferraço:

- 1/00, que prevê a apreciação conjunta pelas
Comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática e de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional, das informações recebidas, de forma reser
vada, por se tratar de assunto polêmico e sigiloso;

- 2/00, que inclui no § 1°, do art. 1°, também a
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Naci
onal como destinatária das informações sobre
OVNI.

No dia 9 de agosto de 2000, em reunião ordi
nária, a Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática rejeitou, unanimemente, o
Projeto de Lei n° 2.324, de 2000, bem como as
duas emendas.

Cabe, agora, a esta Comissão Técnica, analisar
o mérito da proposição, de acordo com seu campo te
mático, estabelecido no art. 31, inciso XI, do Regi
mento Interno.

11 - Voto do Relator

O assunto em pauta tem sido, rotineiramente,
noticiado pela imprensa do mundo inteiro, de forma
quase sempre sensacionalista, como sendo, os fenô
menos avistados, alguma coisa de procedência extra
terrestre, com aparições corriqueiras, porém sem fa
tos cientificamente comprovados de contatos ou de
agressões a seres humanos, ou de terem provocado

situações de perigo a quaisquer instalações ou meios
de transporte, dos diversos países. Por isso, esses fe
nômenos, até onde vai o nosso conhecimento atual,
não têm sido considerados pelos diversos governos
corno sendo de interesse oficial, a fim de se promove
rem ações especiais de defesa territorial, ou de insta
lações de qualquer natureza.

Verificando a análise de mérito do Projeto, pela
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática, julgamos que o Parecer do seu ilustre
Relator tem importantes elementos que interessam à
análise, também, desta Comissão, quando relata que
o Comando da Aeronáutica, a quem cabe afinal o es
tudo do assunto, quanto á defesa aeroespacial do
Brasil, informa não haverem os OVNI sido detectados
pelos órgãos que fazem o controle dos tráfegos aére
os no País, bem como não existir nenhum registro de
sua interferência com as aeronaves voando no nosso
espaço aéreo, nem que tenham provocado qualquer
risco conhecido á segurança da Nação.

Em vista do exposto, quando se vê não existir
nenhuma manifestação conclusiva das instituições
oficiais, com atribuições na área científico-tecnológi
ca, assim como nenhuma indicação de interesse dos
órgãos responsáveis pela nossa defesa aeroespacial,
quanto aos chamados objetos voadores não-identifi
cados, julgamos que não deva, também, ser do inte
resse do Poder Legislativo manter uma estrutura, seja
na Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática, ou na Comissão de Relações Exterio
res e de Defesa Nacional, para receber, processar e
difundir esse tipo de informação. Além do mais, esse
tipo de atividade executiva não se encontra entre
aquelas atribuídas regimentalmente às Comissões
da Casa.

Assim sendo, sou de Parecer que o Projeto de
Lei n° 2.324, de 2000, não deva prosperar e voto pela
sua rejeição nesta Comissão.

Sala da Comissão, 22 de março de 2001. 
Deputado José Thomaz Nono, Relator

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Relações Exteriores e de Defe
sa Nacional, em reunião ordinária realizada hoje, re
jeitou unanimemente o Projeto de Lei n° 2.324/2000,
nos termos do Parecer do relator, Deputado José
Thomaz Nonô.

Participaram da votação os Senhores Deputa
dos Aldo Rebelo, Presidente; Jorge Wilson e Elcione
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Barbalho, Vice-presidentes; Alberto Fraga, Aloizio
Mercadante, Antonio Carlos Pannunzio, Arnon Bezer
ra, Átila Lins, Claudio Cajado, Cunha Bueno, De Ve
lasco, Dolores Nunes, Eduardo Campos, Feu Rosa,
Haroldo Lima, Hélio Costa, Jair Bolsonaro, Joaquim
Francisco, José Carlos Martinez, José Lourenço,
José Teles, José Thomaz Nonô, Luiz Carlos Hauly,
Marcelo Barbieri, Marcus Vicente, Mário de Oliveira,
Milton Temer, Nilmário Miranda, Ode/mo Leão, Osval
do Sobrinho, Paulo Delgado, Paulo Kobayashi, Pedro
Valadares, Rubens Bueno, Sampaio Dória, Sérgio
Reis, Waldir Pires e Werner Wanderer, Titulares; Air
ton Dipp, Alceste Almeida, Aldir Cabral, Antonio Fei
jão, Aracely de Paula, Celso Russomanno e Edison
Andrino, Suplentes.

Plenário Franco Montoro, 3 de abril de 2002. 
Deputado Aldo Rebelo, Presidente.

*PROJETO DE LEI N" 2.800-A, DE 2000
(Do Sr. José Carlos Coutinho)

Concede isenção do Imposto sobre
Produto Industrializado aos pescadores
na aquisição de embarcação e motores
de popa; tendo parecer da Comissão de
Agricultura e Política Rural pela rejeição,
contra os votos dos Deputados Marcos
Afonso, Nilson Mourão, José Pimentel,
João Grandão, Avenzoar Arruda e Adão
Pretto (relator: Deputado Xico Graziano).

(Às Comissões de Agricultura e Políti
ca Rural; de Finanças e Tributação (Mérito e
art. 54); e de Constituição e Justiça e de Re
dação (art. 54) - art. 24, 11)

* Projeto inicial publicado no OCO de 18-4-00

PARECER DA COMISSÃO DE AGRICULTURA
E POLíTICA RURAL

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas

- parecer vencedor
- parecer da Comissão

- voto em separado

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E pOLíTICA RURAL

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 2.800/2000

Nos termos do art. 119, I e § 1°, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 11-5-2000, por cinco sessões.

Esgotado o prazo, não foram apresentadas emendas
ao projeto.

Sala da Comissão, 19 de maio de 2000. - Moizes
Lobo da Cunha, Secretário.

PARECER VENCEDOR

I - Relatório

O projeto de lei 2.800, de 2000, entrou em dis
cussão nesta Comissão no dia 10 de maio de 2000.
Foi colocado em votação o relatório do deputado
Francisco Coelho, tendo sido rejeitado. Em seguida, o
presidente Nelson Meurer designou este deputado
para redigir o parecer vencedor, o qual tive a oportuni
dade de apresentar nesta sessão.

11- Voto

Entendemos que o projeto de lei n° 2.800 de
2000, do nobre deputado José Carlos Coutinho, apre
ciado quanto ao mérito nesta Comissão, apesar de
bem intencionado, é de difícil aplicabilidade prática,
além de ser tema correlato a matéria já tratada nesta
Comissão.

O principal ponto a ser levantado é a inexeqüibi
lidade do controle fiscal nas operações que envolve
rem a arrecadação desse imposto. É reconhecida
mente muito difícil o controle por parte da Receita Fe

deral das operações relativas à isenção desse impos
to. Pessoas físicas podem ser facilmente contratadas
porterceiros para se beneficiarem da isenção. Pesso
as jurídicas, dessa maneira, estariam amplamente se
beneficiando ilicitamente do privilégio uma vez desti
nado a pescadores, causando mais prejuízos ao erá
rio que benefício ao setor.

Outro ponto importante que vale ser ressaltado é
a aprovação, nesta Comissão, do Código da Pesca,
baseado em substitutivo que apresentei ao projeto de
lei n° 687, de 1995, de autoria do nobre deputado Koyu
lha. Trata-se de matéria correlata que organiza e disci
plina o setor e propõe a criação de uma Secretaria com
poderes regulamentares sobre a atividade pesqueira.
Esta é a verdadeira necessidade do setor pesqueiro,
que se consolida e toma-se cada vez mais relevante
para nossas exportações e nossa economia.

Finalmente, é pertinente alertar para a possibilida
de de vícios legais. Por se tratar de competência exclu
siva da União, a matéria deve ser modificada por meio
de lei complementar e não lei ordinária, como pede a
Constituição Federal nos artigos 153 e 154, I. Dessa
maneira, um projeto de lei ordinária que regulamenta



11- Voto

Entendemos que o PL n° 2.800, de 2000, apreci
ado quanto ao mérito, sob a ótica desta Comissão de
Agricultura e Política Rural, propõe uma medida que
poderá trazer grandes benefícios ao setor pesqueiro
nacional, contribuindo para que se superem algumas
das grandes dificuldades que este enfrenta.

A isenção do Imposto sobre Produtos Industriali
zados na compra de embarcações pesqueiras ou de
novos motores para equipar essas embarcações é
uma providência necessária para que se reduzam os
elevados custos desse investimento, tornando-o aces
sível a um grande número de pescadores. Dessa for
ma, a frota pesqueira nacional poderá ser moderniza
da e proporcionar maior segurança ao trabalho desses
valorosos profissionais e maior eficiência e produtivi
dade, com inegáveis benefícios econômicos e sociais.

Entretanto, alguns pequenos ajustes - que pro
curamos viabilizar através de duas emendas - podem
contribuir para o aprimoramento do projeto. São eles:

a) entendemos que a isenção não deva contem
plar unicamente os motores de popa, mas abranger
todos os tipos de motores utilizados na propulsão de
embarcações pesqueiras; cumpre assinalar que um
grande número dessas embarcações utiliza motores
centrais de ciclo diesel; para tanto, propomos emen
das ao art. V e à ementa do projeto de lei;

111 - Parecer da Comissão

I - Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do nobre
Deputado José Carlos Coutinho, concede isenção do
pagamento do Imposto sobre Produtos Industrializa
dos, por cinco anos, aos pescadores profissionais, na
compra de embarcações e motores de popa destinados
exclusivamente ao exercício da atividade pesqueira.

Sala da Comissão, 13 de março de 2002. - De

putado Nelson Meurer, Presidente.

VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO
FRANCISCO COELHO

A Comissão de Agricultura e Política Rural, em
reunião ordinária realizada hoje, rejeitou o PL n°
2.800/00, nos termos do parecer do Deputado Xico
Graziano, designado Relator do vencedor, contra os
votos dos Deputados Marcos Afonso, Nilson Mourão,
José Pimentel, João Grandão, Avenzoar Arruda e
Adão Pretto. O parecer do Deputado Francisco Coe
lho passou a constituir voto em separado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Nelson Meurer (Presidente), Romel Anízio, Waldemir
Moka e Roberto Pessoa (Vice-Presidentes), Adão
Pretto, Almir Sá, Anivaldo Vale, B. Sá, Carlos Batata,
Carlos Dunga, Cleonâncio Fonseca, Confúcio Moura,
Dilceu Sperafico, Helenildo Ribeiro, Hugo Biehl, João
Grandão, João Pizzolatti, Joel de Hollanda, José Car
los Elias, Josué Bengtson, Kátia Abreu, Luis Carlos
Heinze, Marcelo Castro, Moacir Micheletto, Nilson
Mourão, Odílio Balbinotti, Paulo Braga, Paulo Mourão,
Pompeo de Mattos, Ricardo Ferraço, Roberto Bales
tra, Ronaldo Caiado, Salomão Cruz, Saulo Pedrosa,
Silas Brasileiro, Telmo Kirst, Themístocles Sampaio,
Wilson Santos, Xico Graziano e, ainda, Alberto Fraga,
Avenzoar Arruda, Dr. Benedito Dias, Eujácio Simões,
Félix Mendonça, Gervásio Silva, Jaime Martins, Joa
quim Francisco, José Pimentel, Marcos Afonso e Wer
ner Wanderer.
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matéria de competência exclusiva da União que pede Em sua Justificação, o nobre Autor do projeto des-
lei complementar não possui a eficácia jurídica neces- creve as inúmeras dificuldades que enfrentam os pes-
sária para se tomar uma norma legal constitucional. cadores artesanais, entre as quais, a falta de embarca

ções e motores adequados ao trabalho no mar ou em
Ante o raciocínio exposto, votamos pela rejeição águas interiores. Afirma, outrossim, que a isenção do

do Projeto de Lei n° 2.800 de 2000. pagamento de IPI na aquisição desses bens constitui
Sala das Comissões, 13 de março de 2002. - uma das principais reivindicações da categoria.

Deputado Xico Graziano, Relator. O projeto de lei adota a definição de pescador
profissional contida no Decreto-Lei nO 221, de 1967, e
estabelece que, em caso de alienação do bem a pes
soas que não sejam comprovadamente pescadores,
o tributo deverá ser pago pelo alienante; o descumpri
mento dessa determinação sujeitará o infrator ao pa
gamento de multa e juros moratórios.

Conforme despacho de distribuição do Exmo Sr.
Presidente da Câmara dos Deputados, o PL n° 2.800,
de 2000, deverá ser apreciado por esta Comissão de
Agricultura e Política Rural, pela Comissão de Finan
ças e Tributação e pela Comissão de Constituição e
Justiça de Redação. Decorrido o prazo regimental,
nesta Comissão, não foram oferecidas emendas ao
projeto.

É o relatório.
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b) entendemos que o benefício em questão
deva alcançar exclusivamente a pesca artesanal,
posto que ali se encontram carências muito maiores
que no setor pesqueiro empresarial; essa condição foi
inserida em nossa emenda ao art. 1°;

c) entendemos que cada pescador profissional
deva beneficiar-se uma única vez da isenção de que
trata esta lei, a fim de ampliar-se o alcance social da
medida e desestimularem-se as práticas fraudulen
tas; essa condição se insere em um § 2° do art. 1° do
projeto.

Com base no exposto, votamos pela aprovação
do Projeto de Lei n° 2.800, de 2000, com duas emen
das, deste Relator.

Sala da Comissão, 29 de junho de 2000. 
Deputado Francisco Coelho.

EMENDAW 1

Dê-se à ementa do projeto a seguinte redação:

"Concede isenção do Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI aos pesca
dores na aquisição de embarcações ou mo
tores para embarcações pesqueiras."

Sala da Comissão, 29 de junho de 2000. 
Deputado Francisco Coelho.

EMENDA N°2

Dê-se ao art. 1° do projeto a seguinte redação:
"Art. 1° Ficam os pescadores profissionais isen

tos do pagamento do Imposto sobre Produtos Indus
trializados -IPI na compra de embarcações ou moto
res para embarcações, destinados exclusivamente ao
exercício da atividade pesqueira artesanal.

§ 1° Para os efeitos desta Lei, consideram-se
pescadores profissionais os assim definidos no De
creto-Lei n° 221, de 28 de fevereiro de 1967.

§ 2° Cada pescador profissional poderá benefici
ar-se uma única vez da isenção de que trata esta Lei."

Sala da Comissão, 29 de junho de 2000. - De
putado Francisco Coelho.

*PROJETO DE LEI N° 4.515-B, DE 2001
(Do Sr. Abelardo Lupion)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de
adição de farinha de peixe ao leite em pó
importado para fim de arraçoamento ani
mai; tendo pareceres: da Comissão de
Economia, Indústria e Comércio, pela
aprovação (relator: Deputado Sérgio Bar
ros); e da Comissão de Agricultura e Po
lítica Rural, pela aprovação, contra os vo-

tos dos Deputados João Grandão, Luci
Choinacki, Nilson Mourão, Tilden Santia
go, Geraldo Magela e José Pimentel (rela
tor: Deputado Telmo Kirst).

(Às Comissões de Economia, Indústria
e Comércio; de Agricultura e Política Rural;
e de Constituição e Justiça e de Redação
(art. 54) - art. 24, 11)

* Projeto inicial publicado no OCO de 21-4-01.

- Parecer da Comissão de Economia, Indústria
e Comércio publicado no OCO de 6-9-01.

PARECER DA COMISSÃO DE AGRICULTURA
E POLíTICA RU RAL

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas

- parecer do relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E POLíTICA RURAL

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 4.515-A/01

Nos termos do art. 119, I, e § 1°, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, a Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 2-10-2001, por cinco sessões.
Esgotado a prazo, não foram apresentadas emendas
ao projeto.

Sala da Comissão, 10 de outubro de 2001. 
Moizes lobo da Cunha, Secretário.

I - Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do nobre
Deputado Abelardo Lupion, estabelece a obrigatorie
dade de adição de farinha de peixe, na proporção de
1% (um por cento), ao leite em pó importado para fim
de arroçamento animal. Determina que o regulamen
to da lei estabeleça os requisitos relativos a caracte
rísticas físicas, químicas, microbiológicas do produto;
as margens de tolerância admissíveis na mistura; os
teores máximos de impurezas ou contaminantes ad
mitidos; as pianos de amostragem e as métodos de
análise a serem observados; e as competências insti
tucionais relativas à fiscalização.

A proposição remete às penalidades previstas
nas Leis nOs 6.437, de 1977; 7.889, de 1989; 8.078, de
1990; e na legislação civil e penal pertinente, para os
casos de infringência de suas disposições.
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Conforme despacho de distribuição, o PL n°
4.515, de 2001, foi apreciado, na forma do art. 24, 11,
do Regimento Interno, pela Comissão de Economia,
Indústria e Comércio - que o aprovou, por unanimida
de, em 5 de setembro de 2001, nos termos do parecer
do Relator, Deputado Sérgio Barros. Cabe, agora, a
esta Comissão de Agricultura e Política Rural, tam
bém apreciá-lo quanto ao mérito. Em seguida, seguirá
para o exame da Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54 do Regimento Interno). Decorri
do ao prazo regimental, nesta Comissão, não foram
oferecidas emendas ao projeto.

É o relatório.

11 - Voto do Relator:

Procedendo à apreciação do Projeto de Lei n°
4.515, de 2001, quanta ao mérito, verificamos que a
mesmo encerra uma proposta da mais alta relevância
para o País, por criar um mecanismo eficaz contra
uma prática fraudulenta altamente nociva.

Oprodutor nacional de leite enfrenta dificuldades
de toda ordem, principalmente os preços baixos com
que o produto anda cotado no mercado interno, que
tendem a aniquilar a viabilidade econômica da nobre
atividade a que se dedica. Sofre, com freqüência, a
competição desleal de produto importado com subsídi
os na origem e - mais grave ainda - a concorrência ab
solutamente nefanda de produto fraudado: leite em pó,
importado para fim de arraçoamento animal, reidrata
do e desviado criminosamente para o consumo huma
no (para o que é impróprio e perigoso).

A proposta de adição de um por cento de fari
nha de peixe a esse leite importado constitui uma bri
lhante solução para o problema da fraude, posto que
dará ao produto um odor característico, inviabilizando
seu desvio para consumo humano, sem acarretar ne
nhum prejuízo - antes, pelo contrário -sua utilização
na finalidade exata: a arraçoamento animal.

Com base no exposto, louvamos a iniciativa do
nobre Deputado Abelardo Lupion e votamos pela
aprovação do Projeto de Lei n° 4.515, de 2001.

Sala da Comissão, 20 de fevereiro de 2002. 
Deputado Telmo Kirst, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Agricultura e Política Rural, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou, contra os
votos dos Deputados João Grandão, Luci Choinacki,
Nilson Mourão, Tilden Santiago, Geraldo Magela e
José Pimentel, a PL n° 4.515-A/01, nos termos do pa
recer do Relator, Deputado Telmo Kirst. O Deputado
João Grandão apresentou voto em separado.

Estiveram presentes Os Senhores Deputados
Nelson Meurer (Presidente), Romel Anízio, Waldemir
Moka e Roberto Pessoa (Vice-Presidentes), Abelardo
Lupion, Francisco Coelho, Joel de Hollanda, Kátia
Abreu, Paulo Braga, Ronaldo Calado, Anivaldo Vale, B.
Sá, Carlos Batata, Helenildo Ribeiro, Paulo Mourão,
Saulo Pedrosa, Wilson Santos, Xico Graziano, Cleo
nâncio Fonseca, Confúcio Moura, Marcelo Castro, Si
las Brasileiro, Telmo Kirst, Themístocles Sampaio,
João Grandão, Luci Choinacki, Nilson Mourão, Tilden
Santiago, Augusto Nardes, Dilceu Sperafico, José Car
los Elias, Josué Bengtson, Nelson Marquezelli, Gio
vanni Queiroz, Pompeo de Manos, Ricardo Ferraço,
Antônio Jorge, Hugo Biehl, Almir Sá, Roberto Balestra,
Salomão Cruz e, ainda, Joaquim Francisco, José Ro
cha, Domiciano Cabral, Alberto Fraga, Igor Avelino,
Geraldo Magela, José Pimentel e Eujácio Simões.

Sala da Comissão, 3 de abril de 2002. - Deputado
Nelson Meurer PPB/PR, Presidente.

VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO
JOÃO GRANDÃO

Segundo a autor do PL 4.822, vem se verifican
do, com freqüência, o desvio do produto importado
com objetivo de ser utilizado no arraçoamento animal
para seu consumo humano. É feita uma hidratação e
o produto é embalado de forma fraudulenta com um
novo prazo de validade, sendo então comercializado
como se fora leite para consumo doméstico. Para re
solver esse problema, o autor acredita que a forma
mais eficaz de se evitar esse tipo de fraude seria "a
adição de farinha de peixe na proporção de 1 % ao lei
te em pó importado para fim de arraçoamento animal"
e que "essa pequena quantidade acrescentaria sabor
e aroma inconfundíveis ao produto, inviabilizando seu
desvio para consumo humano, e não traria qualquer
prejuízo à sua finalidade original".

Apesar da intenção do nobre deputado Abelardo
Lupion, em evitar que a população brasileira venha con
sumir um produto impróprio, podem ocorrer problemas
relacionados com o a cadeia alimentar dos animais.

Segundo a pesquisadora da USP Mabel Medeiros
Rodrigues (2001 ), foi identificada como agente infeccio
so causador da contaminação da doença da vaca louca
(encefalopatia espongiforme transmissível - TSE)

"uma forma de proteína que recebeu
a nome de Príon. Os Príons estão também
presentes em todos as animais saudáveis,
porém a forma que é transmissora da do
ença é alterada ou mutante. Essa forma
alterada, aparentemente interage com ma
terial genético (DNA) do hospedeiro e cau-
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sa uma mudança, provocando uma repro
dução celular anormal da forma alterada.
Esse processo se propaga, e embora não
tenha sido detectado diretamente nenhum
agente infeccioso, bactéria, toxina ou ví
rus, o processo é chamado, por analogia,
de infecção. Entretanto não se conhece
até agora, o mecanismo pelo qual o Príon
mutante entra na corrente sangüínea e daí
ao cérebro, causando a doença.

O período de incubação entre a conta
minação e seu diagnóstico é de aproxima
damente 4 - 5 anos em média, variando de
animal a animal, a que dificulta sobremanei
ra seu diagnóstico e prevenção.

Quatro fatores provavelmente foram
decisivos para o desencadeamento da mo
léstia sobretudo nas ilhas Britânicas:

- grandes rebanhos de gado ovino;

- alta incidência de ovelhas e carnei-
ros infectados;

- mudança tecnológica na manufatura
das rações animais, incluindo com freqüên
cia proteínas de ruminantes, possivelmente
infectados;

- utilização de rações feitas com car
caças de animais infectados".

A primeira vez que essa questão foi discuti
da na comissão de agricultura, alguns deputa
dos, com objetivo de apoiar o PL, afirmaram que
a encefalopatia espongiforme transmissível
(TSE) tem origem no gado ovino, ou seja, os pri
meiros casos da doença da vaca louca identifica
dos na Grã-Bretanha foram causados provavel
mente por contaminação de ovelhas doentes que
serviam de alimento ao gado bovino e portanto a
adição de forma de peixe ao leite em pó para ra
ção não causaria dano algum aos animais, já que
são espécies distintas.

Num primeiro instante, parece verdadeira essa
afirmativa, mas ao mapearmos a cadeia alimentar
dos peixes, percebemos que grande parte da psicul
tura brasileira é mantida com base na reciclagem de
alimentos, como por exemplo, a alimentação dos
peixes com qualquer resto de outros animais, inclu
sive dejetos de suínos que, por sua vez se alimen
tam tanto de alimentos de origem vegetal, como ani
mai (podendo ser de aves, bovinos, ovinos e ou
tros). Em última instância há a possibilidade de ao
alimentar o gado bovino com ração que possua leite
em pó acrescida de farinha de peixe, esteja alimen-

tando com proteína de ruminantes, justamente um
das causas do aparecimento da vaca louca.

Sabemos que essa doença se espalhou pela Eu
ropa e causou grandes prejuízos e muitas vezes ma
tança indiscriminada, mas inevitável, de milhares de
animais.

É evidente que isso vem causando muita preo
cupação em todo o mundo. Dessa forma, acreditamos
que para termos risco zero, devemos adotar a Princí
pio da Precaução e evitar que a alimentação do nosso
gado bovino contenha qualquer proteína de origem
animal.

Por outro lado, se queremos, de fato, proteger
os nossos consumidores de um produto fraudado,
deveremos fortalecer a fiscalização sobre os produ
tos de origem animal. Nesse sentido, apresentamos
voto contrário ao PL n° 4.515 - A de 2001.

Sala da Comissão, 3 de abril de 2002. - Deputado
João Grandão PT/MS.

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.052-A, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MENSAGEM N° 1.670/00
TVR N° 484/00

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Rádio Comunitária de Extremoz a
executar serviço de radiodifusão comuni
tária, na cidade de Extremoz, Estado do
Rio Grande do Norte; tendo parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juridi
cidade e técnica legislativa (relator: De
putado Ney Lopes).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54))

* Projeto inicial publicado no DCD 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

O Projeto de Decreto Legislativo em epígrafe,
de autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
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municação e Informática, pretende aprovar ato cons
tante da Portaria n° 506, de 23 de agosto de 2000,
que autoriza a Associação Rádio Comunitária de
Extremoz a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária, na cidade de Extremoz, Estado do Rio
Grande do Norte.

O ato de autorização referido foi submetido á
apreciação do Congresso Nacional pelo Excelentíssi
mo Senhor Presidente da República, por meio da
Mensagem n° 1.670/00, (TVR n° 484/00), em obser
vância ao disposto no art. 49, inciso XII, c/c o art. 223,
ambos da Constituição Federal.

Cabe a esta Comissão o exame da constitucionalida
de, juridicidade e técnica, legislativa da matéria, a teor do
previsto no art. 32, inciso 11I, alínea a, do Regimento Intern:>.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Sob o prisma da constitucionalidade formal, verifi
camos que a proposição obedece ao disposto no art.
49, inciso XII, da Constitui-o Federal, eis que a aprecia
ção dos atos de concessão e renovação de concessão
de emissoras de rádio e televisão constitui competência
exclusiva do Congresso Nacional, devendo ser adota
do, como veículo normativo, o decreto legislativo.

No tocante à constitucionalidade material, o Proje
to está em consonância com o disposto nos arts. 220 a
223 da Carta Política, que contempla normas e princípi
os constitucionais atinentes à Comunicação Social.

Quanto ao aspecto da juridicidade, constatamos
que a proposição não fere princípios jurídicos consa
grados pelo direito positivo pátrio.

A técnica legislativa adotada observa as determi
nações da Lei Complementar nO 95, de 1998, que dis
põe sobre a elaboração das leis, com as alterações
conferidas pela Lei Complementar n° 107, de 2001.

Diante do exposto, manifestamos nosso voto
no sentido da constitucionalidade, juridicidade e boa
técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 1.052, de 2001.

Sala da Comissão, 10 de Março de 2002. - De
putado 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° 1.052/2001, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Ney Lopes.

Participaram da votação os Senhores Deputa
dos Jaime Martins - Vice-Presidente no exercício da
Presidência, Ney Lopes - Presidente, Igor Avelino e

Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu Collares,
Aldir Cabral, Aldo Arantes, Alexandre Cardoso,
André Benassi, Asdrubal Bentes, Augusto Farias,
Bispo Rodrigues, Coriolano Sales, Dr. Antonio Cruz,
Edmar Moreira, Edmundo Galdino, Geraldo Magela,
Gerson Peres, Ibrahim Abi-Ackel, lédio Rosa, Inaldo
Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu, Luiz Edu
ardo Greenhalgh, Marcos Rolim, Mendes Ribeiro Fi
lho, Moroni Torgan, Murilo Domingos, Nelson Otoch,
Nelson Pellegrino, Oliveira Filho, Osmar Serraglio,
Paes Landim, Paulo Magalhães, Regis Cavalcante,
Renato Vianna, Robson Tuma, Roland Lavigne, Sér
gio Carvalho, Vicente Arruda, Vilmar Rocha, Zenal
do Coutinho, Zulaiê Cobra, Bispo Wanderval, Dilceu
Sperafico, Edir Oliveira, Freire Júnior, Gilmar Macha
do, Luiz Antonio Fleury, Mauro Benevides e Ricardo
Ferraço.

Sala da Comissão, 2 de abril de 2002. - Deputa
do Jaime Martins, Presidente em exercício.

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.053-A, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MENSAGEM N° 1.670/00
TVR N° 486/00

Aprova a ata que autoriza a Funda
ção Elizabete Elita de Lima a executar
serviços de radiodifusão comunitária, na
localidade de Caraúbas, Estado do Rio
Grande do Norte; tendo parecer da Co
missão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juridi
cidade e técnica legislativa (relator: De
putado Ney Lopes).

(A Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (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

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática elaborou, na forma regimental, o
presente Projeto de Decreto Legislativo nO 1.053, de
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2001, destinado a aprovar o ato a que se refere a Por
taria n° 508, de 23 de agosto de 2000, que autoriza a
Fundação Elizabete Elita de Lima a executar serviço
de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, na cidade de Caraúbas,
Estado do Rio Grande do Norte.

O projeto vem a esta Comissão para fins do dis
posto no art. 54, inciso I, do Regimento Interno.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

De acordo com a art. 32, inciso 111, alínea a, do
Regimento Interno, compete à Comissão de Constitu
ição e Justiça e de Redação examinar a proposição
sob os aspectos de constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

Nesse passo, nada obsta a tramitação do pro
jeto, haja vista que estão observados os requisitos
estabelecidos nos arts. 21, inciso XII, alínea a, 49,
inciso XII, e 223 da Constituição Federal, que tratam
da competência do Congresso Nacional para apreci
ar os atos de iniciativa do Poder Executivo, pertinen
tes à outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para o serviço de radiodifusão sonora
e de imagens e de sons.

O projeto guarda conformidade com o ordena
mento jurídico do País. A técnica legislativa não me
rece reparos, estando de acordo com a Lei Comple
mentar n° 95, de 26 de fevereiro de 1998.

Isto posto, o voto é pela constitucionalidade, juri
dicidade e boa técnica legislativa do Projeto de De
creto Legislativo n° 1.053, de 2001.

Sala da Comissão, de de 2001. - Deputado
Ney Lopes, 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 Legislati
vo n° 1.053/2001, nos termos do Parecer do Relator,
Deputado Ney Lopes.

Participaram da votação os Senhores Deputa
dos Jaime Martins - Vice-Presidente no exercício da
Presidência, Ney Lopes - Presidente, Igor Avelino e
Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu Collares,
Aldir Cabral, Aldo Arantes, Alexandre Cardoso,
André Benassi, Asdrubal Bentes, Augusto Farias,
Bispo Rodrigues, Coriolano Sales, Dr. Antonio Cruz,
Edmar Moreira, Edmundo Gafdíno, Geraldo Magela,
Gerson Peres, Ibrahim Abi-Ackel, lédio Rosa, Inaldo

Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu, Luiz
Eduardo Greenhalgh, Marcos Rolim, Mendes Ribei
ro Filho, Moroni Torgan, Murilo Domingos, Nelson
Otoch, Nelson Pellegrino, Oliveira Filho, Osmar Ser
raglio, Paes Landim, Paulo Magalhães, Regis Caval
cante, Renato Vianna, Robson Tuma, Roland Lavig
ne, Sérgio Carvalho, Vicente Arruda, Vilmar Rocha,
Zenaldo Coutinho, Zulaiê Cobra, Bispo Wanderval,
Dilceu Sperafico, Edir Oliveira, Freire Júnior, Gilmar
Machado, Luiz Antonio Fleury, Mauro Benevides e
Ricardo Ferraço.

Sala da Comissão, 2 de abril de 2002. - Deputado
Jaime Martins, Presidente em exercício.

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.180-A, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MENSAGEM N° 1.353/00
TVR N° 258/00

Aprova a ata que renova a permis
são outorgada ao Sistema Barretense de
Comunicação e Cultura Ltda., para explo
rar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Bar
retos, Estado de São Paulo; tendo pare
cer da Comissão de Constituição e Justi
ça e de Redação pela constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa (rela
tora: Deputada Zulaiê Cobra).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54))

* Projeto inicial publicado no DCD de 6-9-01
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

1- Relatório

Através da Mensagem nO 1.353, de 2000, o Se
nhor Presidente da República submete ao Congresso
Nacional, nos termos do art. 49, XII, combinado com o
§ 32 do art. 223 da Constituição Federal, o ato a que
se refere a Portaria n° 370, de 24 de julho de 2000,
que "renova, a partir de 18 de março de 1996, a per
missão outorgada ao Sistema Barretense de Comuni
cação e Cultura Ltda., para explorar, pelo prazo de
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dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada, na cida
de de Barretos, Estado de São Paulo".

A matéria foi analisada, inicialmente, pela Co
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática, que aprovou, por unanimidade, o parecer
do Relator, Deputado Gastão Vieira, 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 Jus
tiça e de Redação o exame dos aspectos constituci
onal, legal, jurídico, regimental e de técnica legislati
va das proposições sujeitas a apreciação da Câma
ra ou de suas comissões.

Por sua vez, o art. 21, XII, a, da Constituição
Federal, 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 Carta Política:

"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 a
ato no prazo do art. 64, §§ 2° e 4°, a contar
do recebimento de 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 em
conformidade com as disposições constitucionais
transcritas, não havendo ainda óbice que vulnere
a sua juridicidade e legalidade, estando também
atendida a boa técnica legislativa, observadas,
outrossim, as normas da Lei Complementar n°
95, de 1998.

Assim nosso voto é pela constitucionalidade,
juridicidade e boa técnica legislativa, do projeto do
Decreto de Lei n° 1.180, de 2001.

Sala da comissão, 25 de Fevereiro de 2001. 
Deputada Zulaiê Cobra, Relatora.

m- 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° 1.180/01, nos termos do Parecer da Relatora, De
putada Zulaiê Cobra.

Participaram da votação as Senhores Deputa
dos Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins, Igor Ave
lino e Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu Colla
res, Aldir Cabral, Aldo Arantes, Alexandre Cardoso,
André Benassi, Asdrubal Bentes, Augusto Farias, Bis
po Rodrigues, Coriolano Sales, Dr. Antonio Cruz,
Edmar Moreira, Edmundo Galdino, Geraldo Magela,
Gerson Peres, Ibrahim Abi-Ackel, lédio Rosa, Inaldo
Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu, Luiz Edu
ardo Greenhalgh, Marcos Rolim, Mendes Ribeiro Fi
lho, Moroni Torgan, Murilo Domingos, Nelson Otoch,
Nelson Pellegrino, Oliveira Filho, Osmar Serraglio,
Paes Landim, Paulo Magalhães, Regis Cavalcante,
Renato Vianna, Robson Tuma, Roland Lavigne,

Sérgio Carvalho, Vicente Arruda, Vilmar Rocha,
Zenaldo Coutinho, Zulaiê Cobra, Bispo Wanderval,
Dilceu Sperafico, Edir Oliveira, Freire Júnior, Gilmar
Machado, Luiz Antonio Fleury, Mauro Benevides e Ri
cardo Ferraço.

Sala da Comissão, 2 de abril de 2002. - Depu
tado Ney Lopes, Presidente.

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.183-A, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MENSAGEM W 1.234/00
TVR N° 197/00

Aprova a ata que renova a conces
são da Rádio Difusora do Amazonas



- parecer do relator
- parecer da Comissão
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Ltda., para explorar serviço de radiodifu- caput, da Constituição Federal. Foram igualmente
são sonora em onda média, na cidade de atendidas as normas constitucionais de natureza mate-
Manaus, estado do Amazonas; tendo pa- rial, expressas nos arts. 220 a 224 da Carta de 1988.
recer da Comissão de Constituição e Outrossim, é da competência exclusiva do Con-
Justiça e de Redação pela constituciona- gresso Nacional apreciar as atas de concessão e reno-
Iidade, juridicidade e técnica legislativa
(relator: Deputado Átila Lins). vação de concessão de emissoras de rádio e televisão,

(À Comissão de Constituição e Justiça nos termos do art. 49, XII, da Constituição Federal.
e de Redação (art. 54)) Cumpre ressaltar que tais atas somente produzirão efe

itos legais após deliberação do Congresso Nacional,
* Projeto inicial publicado no DCD de 6-9-01 conforme dispõe o § 3° do art. 223 do mesmo diploma.

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E Nada havendo a opor quanto à juridicidade e à
JUSTIÇA E DE REDAÇÃO técnica legislativa da proposição, manifestamo-nos pela

SUMÁRIO constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa
do Projeto de Decreto Legislativo n° 1.183, de 2001 .

Sala da Comissão, 22 de fevereiro de 2002. 
Deputado Átila Lins, Relator.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

I - Relatório

A proposição em epígrafe aprova "o ato cons
tante do decreto de 22 de agosto de 2000, que renova
a concessão da Rádio Difusora do Amazonas Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, pelo prazo de dez anos, a partir de 10 de no
vembro de 1993, sem direito de exclusividade, na ci
dade de Manaus, Estado do Amazonas".

Na Exposição de Motivos que acompanha a ato, a
Senhor Ministro de Estado das Comunicações atesta
que a pedido foi analisado pelos órgãos técnicos daquele
Ministério e considerado de acordo com os dispositivos
legais aplicáveis, demonstrando possuir a entidade as
qualificações necessárias à renovação da concessão.

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, apreciando a matéria, aprovou a
parecer favorável do Relator, Deputado Corauci So
brinho, à TVR n° 197/00, nos termos do presente pro
jeto de decreto legislativo.

fi - Voto do Relator

Compete a esta Comissão, nos termos regi
mentais, pronunciar-se quanto à constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa do projeto em
exame.

Verifica-se que foram obedecidas as disposições
constitucionais relativas à matéria, vista que é da com
petência da União explorar, diretamente ou mediante
autorização, concessão ou permissão, os serviços 00
radiodifusão sonora e de sons e imagens, cabendo ao
Poder Executivo outorgar tais autorizações, conces
sões e permissões, nos termos dos arts. 21, XII, e 223,

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção, em reunião ordinária realizada hoje, opinou unani
memente pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa do Projeto do Decreto Legislativo n° 1.183/01 ,
nos termos do Parecer do Relator, Deputado Átila Lins.

Participaram da votação os Senhores Deputados
Ney Lopes, Presidente - Jaime Martins, Igor Avelino e
Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu Collares, Aldir
Cabral, Aldo Arantes, Alexandre Cardoso, André Be
nassi, Asdrubal Bentes, Augusto Farias, Bispo Rodri
gues, Coriolano Sales, Dr. Antonio Cruz, Edmar Morei
ra, Edmundo Galdino, Geraldo Magela, Gerson Pores,
Ibrahim Abi-Ackel, IOOio Rosa, Inaldo Leitão, José Anto
nio Almeida, José Dirceu, Luiz Eduardo Greenhalgh,
Marcos Rolim, Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan,
Murilo Domingos, Nelson Otoch, Nelson Pellegrino, Oli
veira Filho, Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo Maga
lhães, Regis Cavalcante, Renato Vianna, Robson
Tuma, Roland Lavigne, Sérgio Carvalho, Vicente Arru
da, Vilmar Rocha, Zenaldo Coutinho, Zulaiê Cobra, Bis
po Wanderval, Dilceu Sperafico, Edir Oliveira, Freire Ju
nior, Gilmar Machado, Luiz Antonio Fleury, Mauro Bene
vides e Ricardo Ferraço.

Sala da Comissão, 2 de abril de 2002. - Deputa
do Ney Lopes, Presidente.

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
W 1.187-A, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MENSAGEM N° 1.433/99

Aprova o ato que renova a permis
são da Rádio Difusora de Presidente Pru-
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dente Ltda., para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, na ci
dade de Presidente Prudente, Estado de
São Paulo; tendo parecer da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa (relatora: Deputada
Zulaiê Cobra).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54))

* Projeto inicial publicado no OCO de 6-9-01

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

Através da Mensagem n° 1.433, de 1999, 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 refe
re a Portaria n° 27, de 18 de março de 1999, que reno
va a permissão da Rádio Difusora de Presidente Pru
dente Ltda., para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média, pelo prazo de dez anos, a partir
de 10 de maio de 1994, sem direito de exclusividade,
na cidade de Presidente Prudente, Estado de São Pa
ulo.

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 Givaldo Carimbão, nos
termos do anexo projeto de decreto legislativo.

E 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 Constituição Fe
deral, 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. 49, XII:
"Art. 49. 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 Carta Política:

"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

§ 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 em con
formidade com as disposições constitucionais transcri
tas, não havendo ainda óbice que vulnere a sua juridi
cidade e legalidade, estando também atendida a boa
técnica legislativa, observadas, outrossim, as normas
da Lei Complementar nO 95, de 1998.

Assim, nosso voto é pela constitucionalidade,
juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de De
creto Legislativa n° 1.187, de 2001.

Sala da Comissão, 25 de fevereiro de 2002. 
Deputada Zulaiê Cobra, Relatora.

m- Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e do Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
o técnica legislativa do Projeto do Decreto Legislativo
n° 1.187/01, nos termos do Parecer da Relatora, De
putada Zulaiê Cobra.

Participaram da votação os Senhores Deputados
Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins, Igor Avelino e
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Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu Collares, Aldir
Cabral, Aldo Arantes, Alexandre Cardoso, André Be
nassi, Asdrubal Bentes, Augusto Farias, Bispo Rodri
gues, Coriolano Sales, Dr. Antonio Cruz, Edmar Morei
ra, Edmundo Galdino, Geraldo Magela, Gerson Peres,
Ibrahim Abi-Ackel, lédio Rosa, Inaldo Leitão, José Anto
nio Almeida, José Dirceu, Luiz Eduardo Greenhalgh,
Marcos Rolim, Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan,
Murilo Domingos, Nelson Otoch, Nelson Pellegrino, Oli
veira Filho, Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo Maga
lhães, Regis Cavalcante, Renato Vianna, Robson
Tuma, Roland Lavigne, Sérgio Carvalho, Vicente Arru
da, Vilmar Rocha, Zenaldo Coutinho, Zulaiê Cobra, Bis
po Wanderval, Dilceu Sperafico, Edir Oliveira, Freire Ju
nior, Gilmar Machado, Luiz Antonio Fleury, Mauro Bene
vides e Ricardo Ferraço.

Sala da Comissão, 2 de abril de 2002. - Deputa
do Ney Lopes, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.204-A, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MENSAGEM N° 1.670/00
TVR N° 491/00

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação do Desenvolvimento Comunitário
de Cacimba de Dentro a executar serviço
de radiodifusão comunitária, na localida
de de Cacimba de Dentro, Estado da Pa
raíba; tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação pela
constitucionalidade, juridicidade e técni
ca legislativa (relator: Deputado Ricardo
Rique).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54))

• Projeto inicial publicado no DCD de 13-9-01

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

Através da Mensagem n° 1.670, de 2000, a Sr.
Presidente da Republica submete aa Congresso Na-

cional, nos termos do art. 49, incisa XII, combinada
com a § 30 do art. 223 da Constituição Federal, a ato a
que se refere a Portaria n° 521, de 25 de agosto de
2000, que autoriza a Associação do Desenvolvimento
Comunitário de Cacimba de Dentro a executar pela
prazo de três anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão comunitária na localidade de Ca
cimba de Dentro, Estado da Paraíba.

A matéria foi analisada, inicialmente, pela Co
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática, que aprovou por unanimidade o parecer
do Relator, Deputado Silas Câmara, nos termos do
projeto de decreto legislativo em exame.

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 a apreciação da Câmara ou
de suas comissões.

Por sua vez, o art. 21, XII, a, da Constituição Fe
deral, dispõe:

"Art. 21. Compete a União:
XII - explorar, diretamente ou median

te autorização, concessão ou permissão:
a) as serviços de radiodifusão sonora

e de sons e imagens;"
Nesta linha de raciocínio, diz a art. 48, XII:
"Art. 48 E 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 §§ 10, 30 e 50 do art. 223
da mesma Carta Política:

"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 a
ato no prazo do art. 64, §§ 20 e 40, a contar
do recebimento da mensagem.

§ 30 O ato de outorga ou renovação
somente produzirá efeitos legais após deli-
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MENSAGEM N° 1.671/00
TVR N° 505/00

Aprova o ato que outorga permis
são á Rádio FM de Iporá tda., para explo
rar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Iporá,
Estado de Goiás; tendo parecer da Co
missão de Constituição e Justiça e de
Redação pela constitucionalidade, juridi
cidade e técnica legislativa (relator: De
putado Geovan Freitas).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54))

* Projeto inicial publicado no OCO de 13-9-01

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

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

- parecer do relator

- parecer da Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

I - Relatório

Através da Mensagem n° 1.671, de 2000, o Sr.
Presidente da República submete ao Congresso Na
cional, nos termos do art. 49, inciso XII, combinada
com a § 3° do art. 223 da Constituição Federal, o ato a
que se refere a Portaria n° 610, de 4 de outubro de
2000, que outorga por dez anos permissão à Rádio
FM de Iporá Ltda. para explorar, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão sonora, em freqüên
cia modulada, na cidade de Iporá, Estado de Goiás.

A matéria foi analisada, inicialmente, pela Co
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática, que unanimemente, aprovou parecer do
Relator, a nobre Deputada Luiza Erundina, nos ter
mos do anexo projeto de decreto legislativo.

É o relatório

beração do Congresso Nacional, na forma PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
dos parágrafos anteriores. N° 1.206-A, DE 2001

................................... (Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.204, DE 2001

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e do Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 1.204/01, nos termos do Parecer do Relator, Depu
tado Ricardo Rique.

Participaram da votação os Senhores Deputa
dos Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins, Igor Ave
lino e Léo Alcantara - Vice-Presidentes, Alceu Colla
res, Aldir Cabral, Aldo Arantes, Alexandre Cardoso,
André Benassi, Asdrubal Bentes, Augusto Farias, Bis
po Rodrigues, Coriolano Sales, Dr. Antonio Cruz,
Edmar Moreira, Edmundo Galdino, Geraldo Magela,
Gerson Peres, Ibrahim Abi-Ackel, lédio Rosa, Inaldo
Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu, Luiz Edu
ardo Greenhalgh, Marcos Rolim, Mendes Ribeiro Fi
lho, Moroni Torgan, Murilo Domingos, Nelson Otoch,
Nelson Pellegrino, Oliveira Filho, Osmar Serraglio,
Paes Landim, Paulo Magalhães, Regis Cavalcante,
Renato Vianna, Robson Tuma, Roland Lavigne, Sér
gio Carvalho, Vicente Arruda, Vilmar Rocha, Zenaldo
Coutinho, Zulaiê Cobra, Bispo Wanderval, Dilceu
Sperafico, Edir Oliveira, Freire Junior Gilmar Macha-

~ ,
do, Luiz Antonio Fleury, Mauro Benevides e Ricardo
Ferraço.

Sala da Comissão, 2 de abril de 2002. - Deputado
Ney Lopes, Presidente.

§ 5° O prazo da concessão ou permis
são será de dez anos para as emissoras de
rádio a de quinze para as de

Como se vê, a proposição em tela está em
conformidade com as disposições constitucionais
transcritas, não havendo ainda óbice que vulnere a
sua juridicidade e legalidade, estando também
atendida a boa técnica legislativa, observadas, ou
trossim, 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° 1.204, de 2001.

Sala da Comissão, 13 de dezembro de 2001.
Deputado Ricardo Rique, Relator.
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das proposições sujeitas a apreciação da Câmara ou
de suas comissões.

Por sua vez, o art. 21, XII, a, da Constituição Fe
deral, dispõe:

"Art. 21. Compete a 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 a 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 Carta Politica:

"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 a
princípio da complementariedade dos siste
mas privado, público e estatal.

§ 1° O Congresso Nacional apreciará a
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 a de quinze para as de televisão."

Como se vê, a proposição em tela está em con
formidade com as disposições constitucionais transcri
tas, não havendo ainda óbice que vulnere a sua juridi
cidade e legalidade, estando também atendida a boil
técnica legislativa, observadas, outrossim, as normas
da Lei Complementar nO 95, de 1998.

Assim, nosso voto é pela constitucionalidade,
juridicidade e boa técnica legislativa do Projeta de De
creto Legislativa n° 1.206, de 2001.

Sala da Comissão, 13 de dezembro de 2001,
Deputado Geovan Freitas, Relator

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e do Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou

unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 1.206/01, nos termos do Parecer da Relator, Depu
tado Geovan Freitas

Participaram da votação os Senhores Deputados:

Ney Lopes - Presidente - Jaime Martins - Igor
Avelino e Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu
Collares - Aldir Cabral - Aldo Arantes - Alexandre
Cardoso, André Benassi - Asdrubal Bentes - Augus
to Farias, Bispo Rodrigues - Coriolano Sales - Dr.
Antonio Cruz - Edmar Moreira - Edmundo Galdino
Geraldo Magela - Gerson Peres - Ibrahim Abi-Ackel
- lédio Rosa - Inaldo Leitão - José Antonio Almeida 
Jose Dirceu - Luiz Eduardo Greenhalgh - Marcos
Rolim - Mendes Ribeiro Filho - Moroni Torgan - Muri
lo Domingos - Nelson Otoch - Nelson Pellegrino 
Oliveira Filho - Osmar Serraglia - Paes Landim - Pa
ulo Magalhães - Regis Cavalcante - Renato Vianna
Robson Tuma - Roland Lavigne - Sérgio Carvalho
Vicente Arruda - Vilmar Rocha - Zenaldo Coutinho
Zulaiê Cobra - Bispo Wanderval - Dilceu Sperafico
Edir Oliveira - Freire Junior - Gilmar Machado - Luiz
Antonio Fleury - Mauro Benevides e Ricardo Ferraço.

Sala da Comissão, 2 de abril de 2002,- Deputa
do Ney Lopes Presidente

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.217-A, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informatica)

MENSAGEM N° 1.710/00
TVR N° 573/00

Aprova o ato que autorisa a Associa
ção Comunitária de Noticias e Radiodifusão
de Altos, pelo prazo de três anos, sem dire
ito de exclusividade, serviço de radiodifu
são comunitária, na cidade de Altos, Esta
do do Piauí; tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa (relator: Dep. Atila Lira).

(A Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54))

* Projeto inicial publicado no OCO de 12-10-01

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

- parecer do relator

- parecer da Comissão



Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária e Escola de Rádio São
José do Vale do Rio Preto (ACERSJ) a
executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radi
odifusão comunitária, na cidade de São
José do Vale do Rio Preto, Estado do Rio
de Janeiro; tendo parecer da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa (relator: Dep. lédio
Rosa).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54»

* Projeto inicial publicado no DCD de 12-10-01

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.218-A, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MENSAGEM W 1.710/00
TVR nO 574/00

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° 1.217/01, nos termos do Parecer do relator, Depu
tado Átila Lira.

Participaram da votação os Senhores Deputados:

Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins, Igor
Avelino e Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu
Collares, Aldir Cabral, Aldo Arantes, Alexandre Car
doso, André Benassi, Asdrubal Bentes, Augusto Fari
as, Bispo Rodrigues, Coriolano Sales, Dr. Antonio
Cruz, Edmar Moreira, Edmundo Galdino, Geraldo Ma
gela, Gerson Peres, Ibrahim Abi-Ackel, lédio Rosa,
Inaldo Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu,
Luiz Eduardo Greenhalgh, Marcos Rolim, Mendes Ri
beiro Filho, Moroni Torgan, Murilo Domingos, Nelson
Otoch, Nelson Pellegrino, Oliveira Filho, Osmar Serra
glio, Paes Landim, Paulo Magalhães, Regis Caval
cante, Renato Vianna, Robson Tuma, Roland Lavig
ne, Sérgio Carvalho, Vicente Arruda, Vilmar Rocha,
Zenaldo Coutinho, Zulaiê Cobra, Bispo Wanderval,
Dilceu Sperafico, Edir Oliveira, Freire Júnior, Gilmar
Machado, Luiz Antonio Fleury, Mauro Benevides e Ri
cardo Ferraço.

Sala da Comissão, 2 de abril de 2002. - Deputa
do Ney Lopes, Presidente.

Compete a esta Comissão, nos termos regimen
tais, pronunciar-se quando à constitucionalidade, juri
dicidade e técnica legislativa do projeto em exame.

Verifica-se que foram obedecidas as disposi
ções em constitucionais relativas à matéria, visto que
é da competência da União explorar, diretamnete ou
mediante autorização, concessão ou parmesão, os
serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
cabendo ao Poder Executivo outorgar tais autoriza
ções, concessões e permissões, nos termos dos arts.
21, XII, e 233, caput, da Constituição Federal. Foram
igualmente atendidas as normas constitucionais da
natureza material, expressas nos arts. 220 a 224 da
Carta de 1988.

Outrossim, é da competência exclusiva do Con
gresso Nacional apreciar os atos de concessão e re
novação de concessão de emissoras de radio e televi
são, nos termos do art. 49, XII, da Constituição Fede
ral. Cumpre ressaltar que tais atos somente produzi
rão efeitos legais apos a deliberação do Congresso
Nacional, conforme dispõe o § 3° do art. 223 do mes
mo diploma.

Nada havendo a opor quanto à técnica legislati
va da proposição, manifesta-nos pela constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto
de Decreto Legislativo n° 1.217, de 2001.

Sala das Comissões, 25 de fevereiro de 2002,
Deputado Atila Lira, Relator

I - Relatório

A proposição em epigrafe aprova "o ato a que se
refere a Portaria n° 560, de 14 de setembro de 2000, que
autoriza a Associação Comunitária de Noticias e Radio
difusão de A~os a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comuni
tária, na cidade de Mos, no Estado do Piauf'.

Na Exposição de Motivos que acompanha o ato,
o Senhor Ministro de Estado das Comunicações res
salta a importância desse braço da radiodifusão para
o desenvolvimento e a sedimentação da cultura geral
das localidades postulantes, atestado a inexistência
de óbice legal e normativo ao pleito em exame.

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, apreciado a matéria, aprovou o
parecer favorável do Relator, Deputado Roberto Ro
cha, a TVR n° 573/00, nos termos do presente Projeto
de Decreto Legislativo.

\I - Voto do Relator
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COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E 111 - Parecer da Comissão
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO
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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

Através da Mensagem n° 1.710, 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° 561, de 14 de setembro de 2000 au
toriza a Associação Comunitária e Escola de Rádio
São José do Vale do Rio Preto (ACERSJ) a executar
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária, na cidade de
São José do Vale do Rio Preto, Estado do Rio de Ja
neiro.

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 Roberto Ro
cha, nos termos do anexo projeto de decreto le
gislativo.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Na forma do art. 32, 111, alínea a, do Regimento Inter
no, compete à Comissão de ConsMuição e Justiça e de
Redação o exame dos aspectos; constitucional, legal, jurí
dico, 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:

"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 §§ /0, 30 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.

§ 10 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
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.

Assim, nosso voto é pela constitucionalidade,
juridicidade e boa técnica do Projeto de Decreto Le
gislativo n° 1.218, de 2001.

Sala da Comissão, 12 de dezembro de 2001 . 
Deputado lédio Rosa, 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 1.218/01, nos termos do Parecer do Relator, Depu
tado lédio Rosa.

Participaram da votação os Senhores Depu
tados Ney Lopes, Presidente, Jaime Martins, Igor
Avelino e Léo Alcântara, Vice-Presidentes, Alceu
Collares, Aldir Cabral, Aldo Arantes, Alexandre
Cardoso, André Benassi, Asdrubal Bentes, Au
gusto Farias, Bispo Rodrigues, Coriolano Sales,
Dr. Antonio Cruz, Edmar Moreira, Edmundo Galdi
no, Geraldo Magela, Gerson Peres, Ibrahim
Abi-Ackel, lédio Rosa, Inaldo Leitão, José Antonio
Almeida, José Dirceu, Luiz Eduardo Greenha/gh,
Marcos Rolim, Mendes Ribeiro Filho, Moroni Tor
gan, Murilo Domingos, Nelson Otoch, Nelson Pel
legrino, Oliveira Filho, Osmar Serraglio, Paes Lan
dim, Paulo Magalhães, Regis Cavalcante, Renato
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Vianna, Robson Tuma, Roland lavigne, Sérgio
Carvalho, Vicente Arruda, Vilmar Rocha, Zenaldo
Coutinho, Zulaiê Cobra, Bispo Wanderval, Dilceu
Sperafico, Edir Oliveira, Freire Júnior, Gilmar Ma
chado, Luiz Antonio Fleury, Mauro Benevides e
Ricardo Ferraço.

Sala da Comissão, 2 de abril de 2002. - Deputado
Ney Lopes, Presidente.

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.230-A, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MENSAGEM N° 1.829/00
TVR N° 614/00

Aprova o ato que outorga à Funda
ção Rádio e TV Lafaiete Educativa e Cul
tural, para executar, pelo prazo de quinze
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão de sons e imagens,
com fins exclusivamente educativos, na
cidade de Conselheiro Lafaiete, Estado
de Minas Gerais; tendo parecer da Co
missão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juridi
cidade e técnica legislativa (Relatora: De
putada Maria Lúcia).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54))

* Projeto inicial publicado no DCD de 13-9-01

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

Cabe ao Poder Executivo a outorga ou conces
são dos serviços de radiodifusão e emissão de sinais
de TV, consoante o art. 223 da Constituição, obedeci
dos a critérios igualmente previstos no capítulo das
Comunicações Sociais. O Decreto n° 52.795 de 31 de
outubro de 1963, com modificações do Decreto n°
2.108 de 24 de dezembro de 1996, igualmente regu
lam a radiodifusão com fins educativos.

A concessão ou outorga têm sempre sua confir
mação verificada em termos técnicos e da conveniên-

cia social, no Congresso por via inicial da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática na
Câmara dos Deputados. Esta Comissão analisa os
procedimentos que são descritos e observados na
Mensagem do Governo comunicando ao Congresso
que a outorga ou concessão de fez.

Satisfeitas essas condições por análise da Co
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática o projeto de decreto legislativo elaborado
é igualmente analisado e, quando aprovado, passa e
esta Comissão de Constituição e Justiça e Redação
para análise dos procedimentos constitucionais e
eventualmente de mérito quando e trata de inserção
ou influência no corpo de direito. Igualmente anali
sa-se nesta Comissão a propriedade da redação do
projeto quanto às normas técnicas de juridicidade e
normas regimentais.

Voto

Vistas as propriedades e características subme
tidas ao exame desta Comissão, conforme descritas
em nosso relatório, mesmo que não nos caiba a análi
se do mérito, cumpre-me destacar a validade extraor
dinária e o trabalho louvável e útil que presta a radío
difusão e TV educativa, não só a de Conselheiro lata
iete em Minas Gerais mas algumas outras pelo Brasil.

Estamos longe de alcançar um nível educacional
pelo menos similar nossos vizinhos sul-americanos, 5
anos e meio de escolaridade enquanto a Argentína exi
be mais de onze. Assim, a comunicação pelos meios de
radiodifusão e TV são extremamente como altemativas
para prover as pessoas em idade de menos das condi
ções mínimas para o seu exercício.

Nestes termos voto pela aprovação do PDl nO
1.230, de 2001 na forma proposta pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática.

Sala das Reuniões, 21 de dezembro de 2001. 
Deputada Maria Lúcia.

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 Legislati
vo n° 1.230101, nos termos do Parecer da Relatora,
Deputada Maria Lúcia.

Participaram da votação os Senhores Deputa
dos Ney Lopes, Presidente, Jaime Martins, Igor Ave
lino e Léo Alcântara, Vice-Presidentes, Alceu Colla
res, Aldir Cabral, Alda Arantes, Alexandre Cardoso,
André Benassi, Asdrubal Bentes, Augusto Farias,
Bispo Rodrigues, Coriolano Sales, Dr. Antonio Cruz,



Finalmente, rezam os §§ 1°, 3° e 5° do art. 223
da mesma Carta Política:

"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 complementaridade 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.

Na forma do art. 32, 'li, 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 Fe
deral, 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;

- parecer do relator
- parecer da Comissão

Aprova o ato que outorga permil:t
são à Fundação São Francisco de
Assis, para executar serviço de radio
difusão em freqüência modulada, com
fins exclusivamente educativos, na lo
calidade de Assis, Estado de São Pau
lo; tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa (Relatora: Deputada
Zulaiê Cobra).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54))

* Projeto inicial publicado no OCO de 16-10-01

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

Sala da Comissão, 2 de abril de 2002. - Depu
tado Ney Lopes, Presidente.

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.231-A, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MENSAGEM N° 1.897/00
TVR N° 618/00
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Edmar Moreira, Edmundo Galdino, Geraldo Magela, de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
Gerson Peres, Ibrahim Abi-Ackel, lédio Rosa, Inaldo freqüência modulada, com fins exclusivamente educati-
Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu, Luiz vos, na cidade de Assis, Estado de São Paulo."
Eduardo Greenhalgh, Marcos Rolim, Mendes Ribei- A matéria foi analisada, inicialmente, pela Co-
ro Filho, Moroni Torgan, Murilo Domingos, Nelson missão, .de Ciência e Tecnologia~ C?omunicação e
Otoch, Nelson Pellegrino, Oliveira Filho, Osmar Ser- Informatlca, que aprovo~ por ~nanlmldade o parecer
raglio, Paes Landim, Paulo Magalhães Regis Caval- do .Relator, Deputado Sllas Camara, nos termos do

t R t V
· R b T 'R I d L' projeto de decreto legislatiVO em exame.

can e, ena o lanna, o son uma, o an aVlg- , ..
ne, Sérgio Carvalho, Vicente Arruda, Vilmar Rocha, E o relatono.
Zenaldo Coutinho, Zulaiê Cobra, Bispo Wanderval, 11- Voto do Relator
Dilceu Sperafico, Edir Oliveira, Freire Júnior, Gilmar
Machado, Luiz Antonio Fleury, Mauro Benevides e
Ricardo Ferraço.

1- Relatório

Através da Mensagem n° 1.897, de 2000, o Sr.
Presidente da República submete ao Congresso Nacio
nal, nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com o
§ 3° do art. 223 da Constituição Federal, o ato a que se
refere a Portaria n° 687, de 14 de novembro de 2000,
que "outorga permissão à Fundação São Francisco de
Assis para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito

§ 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."
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Como se vê, a proposição em tela está em con
formidade com as disposições constitucionais transcri
tas, não havendo ainda óbice que vulnere a sua juridi
cidade e legalidade, estando também atendida a boa
técnica legislativa, 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° 1.231, de 2001.

Sala da Comissão, 25 de fevereiro de 2002. 
Deputada Zulaiê Cobra, Relatora.

m- 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° 1.231/01, nos termos do Parecer da Relatora, De
putada Zulaiê Cobra.

Participaram da votação os Senhores Deputa
dos Ney Lopes, Presidente, Jaime Martins, Igor Aveli
no e Léo Alcântara, Vice-Presidentes, Alceu Collares,
Aldir Cabral, Aldo Arantes, Alexandre Cardoso, André
Benassi, Asdrubal Bentes, Augusto Farias, Bispo Ro
drigues, Coriolano Sales, Dr. Antonio Cruz, Edmar
Moreira, Edmundo Galdino, Geraldo Magela, Gerson
Peres, Ibrahim Abi-Ackel, lédio Rosa, Inaldo Leitão,
José Antonio Almeida, José Dirceu, Luiz Eduardo
Greenhalgh, Marcos Rolim, Mendes Ribeiro Filho,
Moroni Torgan, Murilo Domingos, Nelson Otoch, Nel
son Pellegrino, Oliveira Filho, Osmar Serraglio, Paes
Landim, Paulo Magalhães, Regis Cavalcante, Renato
Vianna, Robson Tuma, Roland Lavigne, Sérgio Car
valho, Vicente Arruda, Vilmar Rocha, Zenaldo Couti
nho, Zulaiê Cobra, Bispo Wanderval, Dilceu Sperafi
co, Edir Oliveira, Freire Júnior, Gilmar Machado, Luiz
Antonio Fleury, Mauro Benevides e Ricardo Ferraço.

Sala da Comissão, 2 de abril de 2002. - Depu
tado Ney Lopes, Presidente.

·PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.246-A, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
omunicação e Informática)

MENSAGEM N° 42/01
TVR N° 671/01

Aprova o ato que outorga conces
são à Rede Brasileira de Rádio e Televi
são Ltda., a executar serviço de radiodi
fusão sons e imagens, na localidade de
Rondonópolis, Estado de Mato Grosso;
tendo parecer da Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação, pela Consti-

tucionalidade, Juridicidade e Técnica Le
gislativa (Relator: Deputado Murilo Do
mingos).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54))

* Projeto inicial publicado no DCD de 23-10-0 1

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

1- Relatório

O projeto de decreto legislativo em epígrafe, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, pretende aprovar ato constan
te do Decreto de 10 de janeiro de 2001 , que autoriza
concessão à Rede Brasileira de Rádio e Televisão
Ltda., para explorar, pelo prazo de quinze anos, sem
direito de exclusividade , serviço de radiodifusão de
sons e imagens, na localidade de Rondonópolis,
Estado de Mato Grosso.

O ato de concessão referido foi submetido à
apreciação do Congresso Nacional pelo Excelentíssi
mo Senhor Presidente da República, por meio da
Mensagem n° 42/01 (TVR n° 671/01), em observân
cia ao disposto no art. 49, inciso XII, c/c o art. 223, am
bos da Constituição Federal.

Cabe a esta Comissão o exame da constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislativa da matéria,
a teor do previsto no art. 32, inciso 111, alínea a, do Re
gimento Interno.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Sob o prisma da constitucionalidade formal, ve
rificamos que a proposição obedece ao disposto no
art. 49, inciso XII, da Constituição Federal, eis que a
apreciação dos atos de concessão e renovação de
concessão de emissoras de rádio e televisão constitui
competência exclusiva do Congresso Nacional, de
vendo ser adotado, como veículo normativo, o decre
to legislativo.

No tocante à constitucionalidade material, o
Projeto está em consonância com o disposto nos
arts. 220 a 223 da Carta Política, que contempla
normas e princípios constitucionais atinentes à Co
municação Social.



- parecer do relator
- parecer da Comissão
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Quanto ao aspecto da juridicidade, constata- de Sinop, Estado de Mato Grosso; tendo
mos que a proposição não fere princípios jurídicos parecer da Comissão de Constituição e
consagrados pelo direito positivo pátrio. Justiça e de Redação, pela Constitucio-

A técnica legislativa adotada observa as deter- nalidade, Juridicidade e Técnica Legisla-
minações da Lei Complementar n° 95, de 1998, que tiva (Relator: Deputado Murilo Domingos)
dispõe sobre a elaboração das leis, com as altera- (À Comissão de Constituição e Justiça
ções conferidas pela Lei Complementar n° 107, de e de Redação (art. 54))
2001, não merecendo reparos. * Projeto inicial publicado no DCD de 20-09-01

Diante do exposto, manifestamos nosso voto PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
no sentido da constitucionalidade, juridicidade e boa JUSTiÇA E DE REDAÇÃO
técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo SUMÁRIO
n° 1.246, de 2001 .

Sala da Comissão, 19 de fevereiro 2002. 
Deputado Murilo Domingos, 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° 1.246/01, nos termos do Parecer do Relator, Depu
tado Murilo Domingos.

Participaram da votação os Senhores Deputa
dos Ney Lopes, Presidente, Jaime Martins, Igor Aveli
no e Léo Alcântara, Vice-Presidentes, Alceu Collares,
Aldir Cabral, Aldo Arantes, Alexandre Cardoso, André
Benassi, Asdrubal Bentes, Augusto Farias, Bispo Ro
drigues, Coriolano Sales, Dr. Antônio Cruz, Edmar
Moreira, Edmundo Galdino, Geraldo Magela, Gerson
Peres, Ibrahim Abi-Ackel, lédio Rosa, Inaldo Leitão,
José Antônio Almeida, José Dirceu, Luiz Eduardo
Greenhalgh, Marcos Rolim, Mendes Ribeiro Filho,
Moroni Torgan, Murilo Domingos, Nelson Otoch, Nel
son Pellegrino, Oliveira Filho, Osmar Serraglio, Paes
Landim, Paulo Magalhães, Regis Cavalcante, Renato
Vianna, Robson Tuma, Roland Lavigne, Sérgio Car
valho, Vicente Arruda, Vilmar Rocha, Zenaldo Couti
nho, Zulaiê Cobra, Bispo Wanderval, Dilceu Sperafi
co, Edir Oliveira, Freire Júnior, Gilmar Machado, Luiz
Antônio Fleury, Mauro Benevides e Ricardo Ferraço.

Sala da Comissão, 2 de abril de 2002. - Deputa
do Ney Lopes.

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
W 1.247-A, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MENSAGEM N° 42/01
TVR N° 672/01

Aprova o ato que outorga conces
são à Rede Brasileira de Rádio e Televi
são Ltda., para explorar serviço de radio
difusão de sons e imagens, na localidade

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

I - Relatório

O projeto de decreto legislativo em epígrafe, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, pretende aprovar o ato cons
tante do Decreto de 10 de janeiro de 2001 , que outor
ga concessão à Rede Brasileira de Rádio e Televisão
Ltda., para explorar, pelo prazo de quinze anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de
sons e imagens, na localidade de Sinop, Estado de
Mato Grosso.

O ato de concessão referido foi submetido à
apreciação do Congresso Nacional pelo Excelentíssi
mo Senhor Presidente da República, por meio da
Mensagem n° 42/01 (TVR n° 672/01), em observân
cia ao disposto no art. 49, inciso XII, c/c o art. 223, am
bos da Constituição Federal.

Cabe a esta Comissão o exame da constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislativa da matéria,
a teor do previsto noart. 32, inciso 111, alínea a, do Re
gimento interno.

E o relatório.

11 - Voto do Relator

Sob o prisma da constitucionalidade formal, ve
rificamos que a proposição obedece ao disposto no
art. 49, inciso XII, da Constituição Federal, eis que a
apreciação dos atos de concessão e renovação de
concessão de emissoras de rádio e televisão constitui
competência exclusiva do Congresso Nacional, de
vendo ser adotado, como veículo normativo, o decre
to legislativo.

No tocante à constitucionalidade material, o
Projeto está em consonância com o disposto nos arts.
220 a 223 da Carta Política, que contempla normas e
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princípios constitucionais atinentes à Comunicação
Social.

Quanto ao aspecto da juridicidade, constatamos
que a proposição não fere princípios jurídicos consa
grados pelo direito positivo pátrio.

A técnica legislativa adotada observa as deter
minações da Lei Complementar n° 95, de 1998, que
dispõe sobre a elaboração das leis, com as altera
ções conferidas pela Lei Complementar n° 107, de
2001 , não merecendo reparos.

Diante do exposto, manifestamos nosso voto no
sentido da constitucionalidade, juridicidade e boa téc
nica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo n°
1.247, de 2001.

Sala da Comissão, 19 de fevereiro 2002. 
Deputado Murilo Domingos, 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° 1.247/01, nos termos do Parecer do Relator, Depu
tado Murilo Domingos.

Participaram da votação os Senhores Deputa
dos Ney Lopes, Presidente, Jaime Martins, Igor Aveli
no e Léo Alcântara, Vice-Presidentes, Alceu Collares,
Aldir Cabral, Aldo Arantes, Alexandre Cardoso, André
Benassi, Asdrubal Bentes, Augusto Farias, Bispo Ro
drigues, Coriolano Sales, Dr. Antônio Cruz, Edmar
Moreira, Edmundo Galdino, Geraldo Magela, Gerson
Peres, Ibrahim Abi-Ackel, lédio Rosa, Inaldo Leitão,
José Antônio Almeida, José Dirceu, Luiz Eduardo
Greenhalgh, Marcos Rolim, Mendes Ribeiro Filho,
Moroni Torgan, Murilo Domingos, Nelson Otoch, Nel
son Pellegrino, Oliveira Filho, Osmar Serraglio, Paes
Landim, Paulo Magalhães, Regis Cavalcante, Renato
Vianna, Robson Tuma, Roland Lavigne, Sérgio Car
valho, Vicente Arruda, Vilmar Rocha, Zenaldo Couti
nho, Zulaiê Cobra, Bispo Wanderval, Dilceu Sperafi
co, Edir Oliveira, Freire Júnior, Gilmar Machado, Luiz
Antônio Fleury, Mauro Benevides e Ricardo Ferraço.

Sala das Comissões, 2 de abril de 2002. - Depu
tado Ney Lopes.

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N. o 1.248-A, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MENSAGEM N° 42/01
TVR W 673/01

Aprova o ato que outorga conces
são ao Sistema de Comunicação Panta
nal S/C Ltda., para explorar serviço de ra-

diodifusão de sons e imagens, na cidade
de Campo Grande, Estado do Mato Gros
so do Sul; tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação,
pela Constitucionalidade, Juridicidade e
Técnica Legislativa (Relator: Deputado
Nelson Trad).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54))

* Projeto inicial publicado no DCD de 20-09-01

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

Através da Mensagem n° 42, de 2001, o Senhor
Presidente da República submete ao Congresso Na
cional, nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3° do art. 223 da Lei Maior, o ato a que se re
fere o Decreto de 10 de janeiro de 2001 , que outorga
concessão ao Sistema de Comunicação Pantanal
S/C Ltda., para explorar, pelo prazo de quinze anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
de sons e imagens, na cidade de Campo Grande,
Estado do Mato Grosso do Sul.

A matéria foi analisada, inicialmente, pela Co
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática, que a aprovou por unanimidade, 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 Constituição,
dispõe:

"Art. 21. Compete à União:
XII - explorar, diretamente ou median

te autorização, concessão ou permissão:



I:' 120 Quarla-Icira 10 mARIO IH ('AMARA DOS DEPUI Anos Abnl de 2002

a) os serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens;"

Nesta linha de raciocínio, diz o art. 49, XII:
"Art. 49. 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 §§ 10, 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 complementaridade dos siste-
mas privado, público e estatal. ..

§ 1° O Congresso Nacional apreciará
o ato no prazo do art. 64, §§ 2° e 4°, a con
tar do recebimento da mensagem.

3° O ato de outorga ou renovação so
mente produzirá efeitos legais após delibe
ração 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
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.

Assim, nosso voto é pela constitucionalidade,
juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de De
creto Legislativo n° 1.248, de 2001 .

Sala da Comissão, de de 2002. - Deputado
Nelson Trad.

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° 1.248/01, nos termos do Parecer do Relator, Depu
tado Nelson Trad.

Participaram da votação os Senhores Deputa
dos Ney Lopes, Presidente, Jaime Martins, Igor Ave/;
no e Léo Alcântara, Vice-Presidentes, Alceu Collares,

Aldir Cabral, Aldo Arantes, Alexandre Cardoso, André
Benassi, Asdrubal Bentes, Augusto Farias, Bispo Ro
drigues, Coriolano Sales, Dr. Antonio Cruz, Edmar
Moreira, Edmundo Galdino, Geraldo Magela, Gerson
Peres, Ibrahim Abi-Ackel, lédio Rosa, Inaldo Leitão,
José Antonio Almeida, Jose Dirceu, Luiz Eduardo
Greenhalgh, Marcos Rolim, Mendes Ribeiro Filho,
Moroni Torgan, Murilo Domingos, Nelson Otoch, Nel
son Pellegrino, Oliveira Filho, Osmar Serraglio, Paes
Landim, Paulo Magalhães, Regis Cavalcante, Renato
Vianna, Robson Tuma, Roland Lavigne, Sérgio Car
valho, Vicente Arruda, Vilmar Rocha, Zenaldo Couti
nho, Zulaiê Cobra, Bispo Wanderval, Dilceu Sperafi
co, Edir Oliveira, Freire Júnior, Gilmar Machado, Luiz
Antonio Fleury, Mauro Benevides e Ricardo Ferraço.

Sala da Comissão, 2 de abril de 2002. - Deputado
Ney Lopes, Presidente.

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.250-A, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MENSAGEM N° 44/01
TVR N° 677/01

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação do Bairro Setor Aeroporto de Cam
pos Belos, a executar serviço de radiodi
fusão comunitária, na localidade de Cam
pos Belos, Estado de Goiás; tendo pare
cer da Comissão de Constituição e Justi
ça e de Redação pela Constitucionalida
de, Juridicidade e Técnica Legislativa
(Relator: Deputado Geovan Freitas).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54))

* Projeto inicial publicado no OCO de 20-09-01

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

- parecer do relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO E CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

I - Relatório

o projeto de decreto legislativo em epígrafe, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e informática, visa a aprovar o ato a que se
refere a Portaria n° 631, de 5 de outubro de 2000, que
autoriza a Associação do Bairro Setor Aeroporto de
Campos Belos a executar, por três anos, sem direito



MENSAGEM N° 302/01
TVR N° 688/01

- parecer do relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.254-A, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

Aprova o ato que outorga permis
são a Radio Som da Terra Ltda., para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na localidade de
Alta Floresta, Estado do Mato Grosso;
tendo parecer da Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação, pela Consti
tucionalidade, Juridicidade e Técnica Le
gislativa (Relator: Deputado Murilo Do
mingos)

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54»

* Projeto inicial publicado no DCD de 20-09-01

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

I - Relatório

O projeto de decreto legislativo em epígrafe, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, visa a aprovar o ato a que se
refere a Portaria n° 795, de 28 de dezembro de 2000,
que outorga permissão à Rádio Som da Terra Ltda.,
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de

11 - Voto do Relator

No que tange à constitucionalidade formal, o
projeto sob exame atende à exigência contida no art.
49, inciso XII, da Constituição, tendo em vista que a
apreciação dos atos de concessão de emissoras de
rádio constitui matéria reservada à competência ex
clusiva do Congresso Nacional, devendo ser veicula
da por meio de decreto legislativo.

Sob o aspecto de constitucionalidade material,
a proposição encontra arrimo nos arts. 220 a 223 da
Lei Maior, que cuidam das normas relativas à comuni
cação social.

Quanto à juridicidade, constatamos que o proje
to não fere princípios consagrados pelo Direito.

No que respeita à técnica legislativa, também,
não há reparos a serem feitos.

Pelas razões precedentes, manifesto-me pela
const~ucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa
do Projeto de Decreto Legislativo n° 1.250, de 2001.

Sala da Comissão, 19 de dezembro de 2001. 
Deputado Geovan Freitas, 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° 1.250/01, nos termos do Parecer do Relator, Depu
tado Geovan Freitas.

Participaram da votação os Senhores Deputados
Ney Lopes, Presidente, Jaime Martins, 19or Avelino e Léo
Alcântara, Vice-Presidentes, Alceu Collares, Aldir Cabral,
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de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitá- Ak:lo Arantes, Alexandre Cardoso, André Benassi, Asdru-
ria, na localidade de Campos Belos, Estado de Goiás. bal Bentes, Augusto Farias, Bispo Rodrigues, Coriolano

O ato de autorização referido foi submetido à Sales, Dr. Antonio Cruz, Edmar Moreira, Edmundo Galdi-
apreciação do Congresso Nacional pelo Senhor Pre- no, Geraldo Magela, Gerson Peres, Ibrahim Abi-Ackel, lé-
sidente da República por meio da Mensagem n° dio Rosa, Inaldo Le~ão, José Antonio Almeida, José Dir-
44/01, nos termos do art. 49, inciso XII, combinado ceu, Luiz Eduardo Greenhalgh, Marcos Rolim, Mendes
com o § 3° do art. 223, da Constituição Federal. Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo Domingos, Nelson

A Mensagem Presidencial vem acompanhada de Otoch, Nel~n Pellegrino, O~veira Filho, Osmar Serraglio,
Exposição de Motivos do Ministro de Estado das Co _ Paes landim, Paulo Magalhaes, Regls Cavalcante, Rena-
municações, na qual informa que o assunto foi subme- to Vianna, Robson Tu~, Roland Lavigne, Sérgi? Carva-
tido aos órgãos competentes, tendo sido as conclu- Ih?: Vicente ~rruda, Vllmar R~ha, Zenak:lo Coutl~ho,.Z~-
sões no sentido que a mencionada entidade satisfaz lale Co~ra, ~Ispo W:tnderval, Dllceu Sp~rafico, E~1r Ohvel-
as exigências da legislação que rege a matéria. ra, Freire JU~lor, GII~r Machado, LUIZ AntonIO Fleuy,

Em face do disposto no § 3° do art. 223 da Cons- Mauro Benevides e RICardo Ferraço.
tituição Federal, a matéria foi encaminhada para deli- Sala da Comissão, 2 de abril de 2002. - Deputa-
beração do Congresso Nacional. do Ney Lopes, Presidente.

Compete a esta Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação o exame da constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa, conforme o dis
posto no art. 32, inciso 11, alínea a e art. 45, inciso 111,
do Regimento Interno.

É o relatório.



MENSAGEM N° 308/01
TVR N° 724/01

- parecer do relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

·PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.258-A, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Beneficente Maria Pinto a executar
serviço de radiodifusão comunitária, na
cidade de Caucaia, Estado do Ceará; ten
do parecer da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, pela Constitucio
nalidade, Juridicidade e Técnica Legisla
tiva (Relator: Deputado Léo Alcântara).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54))

* Projeto inicial publicado no DCD de 20-09-01

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria n° 750, de 12 de dezembro de 2000, que
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exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre- Avelino e Léo Alcântara, Vice-Presidentes, Alceu
qüência modulada, na localidade de Alta Floresta, no Coliares, Aldir Cabral, Aldo Arantes, Alexandre
Estado do Mato Grosso. Cardoso, André Benassi, Asdrubal Bentes, Au-

O ato de aprovação referido foi submetido à gusto Fa~ias, Bispo Rodrigues, Coriolano Sales,
apreciação do Congresso Nacional pelo Senhor Pre- Dr. Antonio Cruz, Edmar Moreira, Edmundo Galdi-
sidente da República por meio da Mensagem n° no,. Gerald? .Magela, Gerson Peres, Ibrahim
302/01, nos termos do art. 49 inciso XII combinado Abl-Ackel, ledlo Rosa, Inaldo Leitão, José Antonio
com o § 3° do art. 223, da Co~stituição Federal. Almeida, José Dirceu, Luiz Eduardo Greenhalgh,

A Mensagem Presidencial vem acompanhada de Marcos ~ollm, ~endes Ribeiro Filho, Moroni Tor-
Exposição de Motivos do Ministro de Estado das Co- gan~ Muni? D.oml~gos, Nelson Otoch: Nelson Pel-
municações, na qual informa que o assunto foi subme- I~grlno, Oliveira FII~o, Osm~rSerraglfo, Paes Lan-
tido aos órgãos competentes, tendo sido as conclu- dlm, Paulo Magalhaes, Regls Cavalc~nte, Re.na~o
sões no sentido que a mencionada entidade satisfaz Vianna, Ro~son Tuma, Rol.and Lavlgne, Sergio
as exigências da legislação que rege a matéria. Carv~lho, Vlcen,te Arruda, .vllmar Rocha, Ze~aldo

Em face do disposto no § 3° do art. 223 da Cons- Coutln~O, Zul~le C?o~ra, BIspo ~a~derv~l,Dllceu
tituição Federal, a matéria foi encaminhada para deli- ;h:~aflc~,.E~r ~lfvelr~l' Frelr~JunloéGllmadr Ma-
beração do Congresso Nacional . o, UIZ n onlo eury, auro enevl es e

. RIcardo Ferraço.
Compete a esta Comissão de Constituição e . - .

Justiça e de Redação o exame da constitucional ida- Sala da Comls~ao, 2 de abnl de 2002. - Deputa-
de, juridicidade e técnica legislativa, conforme o dis- do Ney Lopes, Presidente.
posto no art. 32, inciso 11, alínea a e art. 45, inciso 111,
do Regimento Interno.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

No que tange à constitucionalidade formal, o
projeto sob exame atende à exigência contida no art.
49, inciso XII, da Constituição, tendo em vista que a
apreciação dos atos de concessão de emissoras de
rádio constitui matéria reservada à competência ex
clusiva do Congresso Nacional, devendo ser veicula
da por meio de decreto legislativo.

Sob o aspecto de constitucionalidade material,
a proposição encontra arrimo nos arts. 220 a 223 da
Lei Maior, que cuidam das normas relativas à comuni
cação social.

Quanto à juridicidade, constatamos que o proje
to não fere princípios consagrados pelo Direito.

No que respeita à técnica legislativa, também,
não há reparos a serem feitos.

Pelas razões precedentes, manifesto-me pela
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislati
va do Projeto de Decreto Legislativo n° 1.254, de 2001.

Sala da Comissão, 14 de Dezembro de 2001. 
Deputado Murilo Domingos, 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° 1.254/01, nos termos do Parecer do Relator, Depu
tado Murilo Domingos.

Participaram da votação os Senhores Depu
tados Ney Lopes, Presidente, Jaime Martins, Igor
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autoriza a Associação. Beneficente Maria Pinto a exe
cutar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusividade, na locali
dade de Caucaia, Estado do Ceará.

De competência conclusiva das comissões, a
Mensagem nO 308/01 foi apreciada primeiramente, no
mérito, pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e informática, que aprovou parecer favorá
ve�, 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 artigos 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 perfeitamente
as normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
95, de 1998.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da
constrtucionalidade, juridicidade e boa técnica legislati
va do Projeto de Decreto Legislativo n° 1.258, de 2001.

Sala da Comissão, 20 de dezembro de 2001. 
Deputado Léo Alcântara, 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° 1.258/01, nos termos do Parecer do Relator, Depu
tado Léo Alcântara.

Participaram da votação os Senhores Deputa
dos Ney Lopes, Presidente, Jaime Martins, Igor Aveli-

no e Léo Alcântara, Vice-Presidentes, Alceu Collares,
Aldir Cabral, Aldo Arantes, Alexandre Cardoso, André
Benassi, Asdrubal Bentes, Augusto Farias, Bispo Ro
drigues, Coriolano Sales, Dr. Antonio Cruz, Edmar
Moreira, Edmundo Galdino, Geraldo Magela, Gerson
Peres, Ibrahim Abi-Ackel, lédio Rosa, Inaldo Lertão,
José Antonio Almeida, José Dirceu, Luiz Eduardo
Greenhalgh, Marcos Rolim, Mendes Ribeiro Filho,
Moroni Torgan, Murilo Domingos, Nelson Otoch, Nel
son Pellegrino, Oliveira Filho, Osmar Serraglio, Paes
Landim, Paulo Magalhães, Regis Cavalcante, Renato
Vianna, Robson Tuma, Roland Lavigne, Sérgio Car
valho, Vicente Arruda, Vilmar Rocha, Zenaldo Couti
nho, Zulaiê Cobra, Bispo Wanderval, Dilceu Sperafi
co, Edir Oliveira, Freire Júnior, Gilmar Machado, Luiz
Antonio Fleury, Mauro Benevides e Ricardo Ferraço.

Sala da Comissão, 2 de abril de 2002. - Deputado
Ney Lopes, Presidente.

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.269-A, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MENSAGEM N° 1.175/00
TVR N° 191/00

Aprova o ato que renova a permis
são da Rádio Transamérica de Brasília
Ltda, para explorar serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada, na
cidade de Brasília, Distrito Federal; tendo
parecer da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela Constitucio
nalidade, Juridicidade e Técnica Legisla
tiva (Relator: Deputado Geovan Freitas).

(A Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54))

* Projeto inicial publicado no OCO de 27-09-01

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

A proposição em epígrafe aprova "o ato a que se
refere a Portaria n° 356, de 24 de julho de 2000, que
renova a permissão da Rádio Transamérica de Brasí
lia Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora



11 - Voto do Relator
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em freqüência modulada, pelo prazo de dez anos, a bal Bentes, Augusto Farias, Bispo Rodrigues, Coriolano
partir de 23 de janeiro de 1995, sem direito de exclusi- Sales, Dr. Antonio Cruz, Edmar Moreira, Edmundo Galdi-
vidade, na cidade de Brasília, Distrito Federal". no, Geraldo Magela, Gerson Peres, Ibrahim Abi-Ackel, lé-

Na Exposição de Motivos que acompanha o ato, dio Rosa, Inaldo Leitão, José Antonio Almeida, José Dir-
o Senhor Ministro de Estado das Comunicações ates- ceu, Luiz Eduardo Greenhalgh, Marcos Rolim, Mendes
ta a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito Ribeiro Filho, Moroni.Torga~, ~uril.o Domingos, NelS?""'
em exame, tendo a entidade postulante cumprido as Otoch, Nel~n Pellegnno, O~velra FII~, Osmar Senagho,
exigências legais. Paes Landim, Paulo Magalhaes, Regls Cavalcante, Rena-

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni- to Vianna, Robson Tuma, Roland Lavigne, Sérgio Carva-
cação e Informática, apreciando a matéria, aprovou o Ih?, Vicente ~rruda, Vllmar R~ha, Zenald~ Coutl~ho,.Z~-
parecer favorável do Relator, Deputado Benito Gama, lale Co~ra, ~I~ ~nderval, Dllceu Speraflco, E?1r Ohvel-
à TVR n° 191/00, nos termos do presente Projeto de ra, Freire JU~lor, GII~r Machado, LUIZ AntonIO Fleuy,
Decreto Legislativo. Mauro Benevides e Ricardo Fenaço.

Sala da Comissão, 2 de abril de 2002. - Deputado
Ney Lopes, Presidente.

Compete a esta Comissão, nos termos regimen
tais, pronunciar-se quanto à constitucionalidade, juri
dicidade e técnica legislativa do projeto em exame.

Verifica-se que foram obedecidas as disposi
ções constitucionais relativas à matéria, visto que é
da competência da União explorar, diretamente ou
mediante autorização, concessão ou permissão, os
serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
cabendo ao Poder Executivo outorgar tais autoriza
ções, concessões e permissões, nos termos dos arts.
21, XII, e 223, caput, da Constituição Federal. Foram
igualmente atendidas as normas constitucionais de
natureza material, expressas nos arts. 220 a 224 da
Carta de 1988.

Outrossim, é da competência exclusiva do Con
gresso Nacional apreciar os atos de concessão e re
novação de concessão de emissoras de rádio e televi
são, nos termos do art. 49, XII, da Constituição Fede
ral. Cumpre ressaltar que tais atos somente produzi
rão efeitos legais após deliberação do Congresso Na
ciona�' conforme dispõe o § 3° do art. 223 do mesmo
diploma.

Nada havendo a opor quanto à juridicidade e à
técnica legislativa da proposição, manifestamo-nos pela
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislati
va do Projeto de Decreto Legislativo n° 1.269, de 2001.

Sala da Comissão, 13 de dezembro de 2000. 
Deputado Geovan Freitas, 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
na 1.269/01, nos termos do Parecer do relator, Depu
tado Geovan Freitas.

Participaram da votação os Senhores Deputados
Ney Lopes, Presidente, Jaime Martins, 19or Avelino e Léo
Alcântara, Vice-Presidentes, Alceu Collares, Aldir Cabral,
Aldo Arantes, Alexandre Cardoso, André Benassi, Asdru-

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
ND 1.272-A, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MENSAGEM N° 1.354/00
TVR N° 279/00

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação de Moradores de Nova Hidrolândia
- AMNOHI, a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão comunitária, na cida
de de Hidrolândia, Estado do Ceará; ten
do parecer da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, pela Constitucio
nalidade, Juridicidade e Técnica Legisla
tiva (Relator: Deputado Léo Alcântara).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54))

* Projeto inicial publicado no DCD de 27-09-01

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
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria na 330, de 5 de julho de 2000, que autori
za a Associação de Moradores de Nova Hidrolândia
AMNOHI a executar serviço de radiodifusão comuni-



*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO W
1.274-A, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MENSAGEM N° 1.440/00
TVR W 367/00

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação de Desenvolvimento Comunitário,
Beneficente e Cultural de Olivença exe
cutar, pelo prazo de três anos, sem direi
to de exclusividade, serviço de radiodifu
são comunitária, na cidade de Olivença,
Estado de Alagoas; tendo parecer da Co
missão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela Constitucionalidade, Juri
dicidade e Técnica Legislativa (Relator:
Deputado Augusto Farias).

(À comissão de constituição e justiça e
de redação (art. 54»

* Projeto inicial publicado no OCO de 27-09-01

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

A proposição em epigrafe aprova "o ato a que se
refere a Portaria nO 346, de 17 de julho de 2000, que

11 - Voto do 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° 1.272/01, nos termos do Parecer do relator, Depu
tado Léo Alcântara,

Conforme determina o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que
esta Comissão e Constituição e Justiça e de Reda
ção se pronuncie acerca da constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa da proposição em
análise.

A proposição atende aos requisitos constitu
cionais formais relativos a competência legislativa
da União e as atribuições do Congresso Nacional,
nos termos dos artigos 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 conceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante a sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
as normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
95, 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° 1.272,
de 2001.

Sala da Comissão, 20 de dezembro de 2001. 
Deputado Léo Alcântara, Relator.
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tária, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivi- Participaram da votação os Senhores Deputa-
dade, na cidade de Hidrolândia, Estado do Ceara. dos Ney Lopes, Presidente, Jaime Martins, Igor Aveli-

De competência conclusiva das comissões, a no e Léo Alcântara, Vice-Presidentes, Alceu Collares,
Mensagem n° 1.354/00 foi apreciada primeiramente, Aldlr ,Cabral, .Aldo Arantes, Alexandre C~rdo~,
no mérito ela Comissão de Ciência e Tecnologia, Andre B~nassl, Asd~ubal Bentes, Augusto Fa~las, Bls-

. ' ~ , . po Rodngues, Conolano Sales, Dr. Antonio Cruz,
Co~unlcaçao e Informatlca,. que aprovou par~cer.fa- Edmar Moreira, Edmundo Galdino, Geraldo Magela,
voravel, apresentando o projeto de decreto legIslativo Gerson Peres Ibrahim Abi-Ackel lédio Rosa Inalclo
em epigrafe. Leitão, José A'ntonio Almeida, Jo~é Dirceu, L~iz Edu-

É o relatório. ardo Greenhalgh, Marcos Rolim, Mendes Ribeiro Fi
lho, Moroni Torgan, Murilo Domingos, Nelson Otoch,
Nelson Pellegrino, Oliveira Filho, Osmar Serraglio,
Paes Landim, Paulo, Regis Cavalcante, Renato Vian
na, Robson, Roland Lavigne, Sérgio Carvalho, Vicen
te Arruda, Vilmar Rocha, Zenaldo Coutinho, Zulaiê
Cobra, Bispo Wanderval, Dilceu Sperafico, Edir Olive
ira, Freire Junior, Gilmar , Luiz Antonio Fleury, Mauro
Benevides e Ricardo Ferraço.

Sala da Comissão, 2 de abril de 2002. - Deputado
Ney Lopes, Presidente.
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autoriza a Associação de Desenvolvimento Comuni- Le~ão, José Antonio Almeida, José Dirceu Luiz Eduardo
tárío, Beneficente e Cultural de Olivença a executar, G hal M
pelo prazo de três anos, sem direito a exclusividade, reen gh arcos Rolim Mendes Ribeiro Filho Moroni,
serviço de radiodifusão comunitária, na cidade de Oli- Murilo Domingos, Nelson Otoch, Nelson Pellegrino, Olivei-
vença, Estado de Alagoas". ra Filho, Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo Magalhães,

Na Exposição de Motivos que acompanha o ato, o Regis Cavalcante, Renato Vianna, Robson Tuma, Roland
Senhor Ministro de Estado das Comunicações atesta a ine- Lavigne, Sérgio Carvalho, Vicente Arruda, Vilmar Rocha,
xistência de óbice legal e normativo ao ple~o em exame. Zenaldo Coutinho, Zulaiê Cobra, Bispo, Dilceu SperaflCO,

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni- Edir Oliveira, Freire Junior, Gilmar Machado, Luiz Antonio
cação e Informática, apreciando a matéria, aprovou o
parecer favorável do Relator, Deputado Corauci So- Reury, Mauro Benevides e Ricardo Fenaço.
brinho, à TVR n° 367/00, nos termos do presente Pro- Sala da Comissão, 2 de abril de 2002. -Deputado
jeto de Decreto Legislativo. Ney Lopes, Presidente.

11 - Voto do Relator

Compete a esta Comissão, nos termos regimen
tais, pronunciar-se quanto à constitucionalidade, juri
dicidade e técnica legislativa do projeto em exame.

Verifica-se que foram obedecidas as disposi
ções constitucionais relativas à matéria, visto que é
da competência da União explorar, diretamente ou
mediante autorização, concessão ou permissão, os
serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
cabendo ao Poder Executivo outorgar tais autoriza
ções, concessões e permissões, nos termos dos arts.
21, XII, e 223, caput, da Constituição Federal. Foram
igualmente atendidas as normas constitucionais de
natureza material, expressas nos arts. 220 a 224 da
Carta de 1988.

Outrossim, é da competência exclusiva do Con
gresso Nacional apreciar os atos de concessão e reno
vação de concessão de emissoras de radio e televisão,
nos termos do art. 49, XII, da Constituição Federal.
Cumpre ressaltar que tais atos somente produzirão efe
itos legais após deliberação do Congresso Nacional,
conforme dispõe o § 3° do art. 223 do mesmo diploma.

Nada havendo a opor quanto á juridicidade e à téc
nica legislativa da proposição, manifestamo-nos pela
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa
do Projeto de Decreto Legislativo n° 1.274, de 2001.

Safa da Comissão, 13 de dezembro de 2001. 
Deputado Augusto Farias, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Const~uição e Justiça e de Redação,
em reunião ordinária realizada hoje, opinou unanimemente
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do
Projeto de Decreto Legislativo nO 1.274/01, nos termos do
Parecer do relator, Deputado Augusto Farias

Participaram da votação os Senhores Deputados
Ney Lopes, Presidente, Jaime Martins, 19or Avelino e Léo
Alcântara, Vice-Presidentes, Alceu Collares, Aldir Cabral,
Aldo Arantes, Alexandre, André Benassi, Asdrubal Ben
tes, Augusto, Bispo Rodrigues, Coriolano Sales, Dr. Anto
nio Cruz, Edmar Moreira, Edmundo Galdino, Geraldo Ma
gela, Gerson Peres, Ibrahim Abi-Ackel, lédio Rosa, Inaldo

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
W 1.275-A, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MENSAGEM N° 1.605/00
TVR W 453/00

Aprova o ato que autoriza a Conste
lação Associação de Cultura a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária, na cidade de Chapadão do
Céu, Estado de Goiás; tendo parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela Constitucionalidade, Juri
dicidade e Técnica Legislativa (Relator:
Deputado Geovan Freitas).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54»

* Projeto inicial publicado no OCO de 27-09-01

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
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria n° 468, de 14 de agosto de 2000, que au
toriza a Constelação Associação Cultural a executar
serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade, na cidade de
Chapadão do Céu, Estado de Goiás.

De competência conclusiva das comissões, a
Mensagem n° 1.605/00 foi apreciada primeiramente,



*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
W 1.278-A, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)
MENSAGEM N° 1.819/00

TVR N° 602/00

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária de Cultura, Lazer e
Entretenimento da Estância Climática de
Nuporanga, a executar serviço de radio
difusão comunitária, na localidade de Nu
poranga, Estado de São Paulo; tendo pa
recer da Comissão de Constituição a
Justiça e de Redação, pela constitucio
nalidade, juridicidade a técnica legislati
va (relatora: Dep. Zulaiê Cobra).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54))

* Projeto inicial publicado no OCO de 27/09/01

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

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 a competência legislativa da
União e as atribuições do Congresso Nacional, nos
termos dos artigos 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 conceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante a sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
as normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
95, 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 nO 1.275,
de 2001.

Sala da Comissão, 19 de dezembro de 2001. 
Deputado Geovan Freitas, Relator.
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no mérito, pela Comissão de Ciência e Tecnologia, ceu, Luiz Eduardo Greenhalgh, Marcos Rolim, Men-
Comunicação e Informática, que aprovou parecer fa- des Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo Domingos,
vorável, apresentando o projeto de decreto legislativo Nelson Otoch, Nelson Pellegrino, Oliveira Filho, Osi-
em epigrafe. nar Serraglio, Paes Landim, Paulo Magalhães, Regis

É o relatório. Cavalcante, Renato Vianna, Robson Tuina, Roland
Lavigne, Sérgio Carvalho, Vicente Arruda, Vilinar Ro
cha, Zenaldo Coutinho, Zulaiê Cobra, Bispo Wander
vai, Dilceu Sperafico, Edir Oliveira, Freire Júnior, Gil
mar Machado, Luiz Antonio Fleury, Mauro Benevides
e Ricardo Ferraço.

Sala da Comissão, 2 de abril de 2002. - Deputado
Ney Lopes, Presidente.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimente pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
nO 1.275/01, nos termos do Parecer do Relator, Depu
tado Geovan Freitas.

Participarain da votação os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins, Igor

Avelino e Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu
Collares, Aldir Cabral, Aldo Arantes, Alexandre Car
doso, André Benassi, Ascirubal Bentes, Augusto Fari
as, Bispo Rodrigues, Coriolano Sales, Dr. Antonio
Cruz, Edinar Moreira, Edimundo Galdino, Geraldo
Magela, Gerson Peres, Ibrahmm Abi-Ackel, Lédio
Rosa, Inaldo Leitão, José Antonio Almeida, Jose Dir-

- parecer do relator

- parecer da Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

I - Relatório

Através da Mensagem n° 1.819, de 2000, o Sr.
Presidente da República submete ao Congresso Na
cional, nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3° do art. 223 da Constituição Federal, o ato a
que se refere a Portaria n° 655, de 19 de outubro de
2000, que autoriza a Associação Comunitária de Cul
tura, Lazer e Entretenimento da Estância Climática de
Nuporanga a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
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munitária, no localidade de Nuporanga, Estado de
São Paulo.

A matéria foi analisada, inicialmente, pela Co
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática, que aprovou por unanimidade parecer do
Relator, Deputado JORGE PINHEIRO, nos termos
do projeto de decreto legislativo em exame.

É o relatório.

" - Voto do Relator

Na forma do art. 32,111, alinea "a", do Regimento
Interno, compete á Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação o exame dos aspectos constitu
cional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislati
va das proposições sujeitas á apreciação da Câmara
ou de suas comissões.

Por sua vez, o art. 21, XII, "a", da Constituição
Federal, dispõe:

"Art. 21. Compete à União:

XII - explorar, diretamente ou mediante eutori
zação, concessão ou permissão:

a) os serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens;

Nesta linha de raciocínio, diz o art. 49, XII:

"Art. 49. É da competência exclusiva do Con
gresso Nacional:

XII - apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissora de rádio e televisão;

Finalmente, rezam os §§ 1°, 3° e 5° do art. 223
da mesma Carla Política:

Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorger
e renovar concessão, permissão e autorização para
O serviço de radiodifusão sonora e de sons e ima
gens, observando a princípio de complementarieda
de dos sistemas privado, público e estatal.

§ 1°. O Congresso Necional 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
produzir efeitos legais após deliberação do Congres
so Nacional, nas formas do parágrafos anteriores

§ 5° O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão."

Como se vê, a proposição em tela está em con
formidade com as disposições constitucionais trans
critas, não havendo ainda óbice que vulnere a sua ju
ridicidade e legalidade, estando também atendida a
boa técnica legislativa, 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° 1.278, de 2001.

Sala da Comissão, 25 de fevereiro de 2002. 
Deputado Zulaiê Cobra, Relatora.

m- Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicida
de e técnica legislativa do Projeto deDecreto Legis
lativo nO 1.278/01, nos termos do Parecer da Rela
tora, Deputada Zulaiê Cobra.

Participaram da votação os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins, Igor

Avelino e Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu
Collares, Aldir Cabral, Aldo Arantes, Alexandre Car
doso, André Benassi, Asdrubal Bentes, Augusto Fari
as, Bispo Rodrigues, Coriolano Sales, Dr. Antonio
Cruz, Edmar Moreira, Edmundo Galdino, Geraldo Ma
gela, Gerson Peres, Ibrahim Abi-Ackel, lédio Rosa,
Inaldo Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu,
Luiz Eduardo Greenhalgh, Marcos Rolim, Mendes Ri
beiro Filho, Moroni Torgan, Munia Domingos, Nelson
Otoch, Nelson Pellegrino, Oliveira Filho, Osmar Serra
glio, Paes Landim, Paulo Magalhães, Regis Caval
cante, Renato Vianna, Robson Tuma, Roland Lavig
ne, Sérgio Carvalho, Vicente Arruda, Vilrnar Rocha,
Zenaldo Coutinho, Zulaiê Cobra, Bispo Wanderval,
Dilceu Sperafico, Edir Oliveira, Freire Júnior, Gilmar
Machado, Luiz Antonio Fleury, Mauro Benevides e Ri
cardo Ferraço.

Sala da comissão, 2 de Abril de 2002.-

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.279-A, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MENSAGEM N° 1.819/00
TVR 610/00

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação de Radiodifusão Comunitária Nove
de Julho, a executar serviço de radiodifu
são comunitária, na cidade de Palmeira
do Piauí, Estado do Piauí; tendo parecer
da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, pela constitucionalidade, ju
ridicidade e técnica legislativa (relator:
DEP. Átila Lira).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54))

* Projeto inicial publicado no OCO de 27-9-01



Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária de Radiodifusão Belve
dere da Cidade de Itaúna a executar ser
viço de radiodifusão comunitária, na lo
calidade de Itaúna, Estado de Minas Ge
rais; tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa (relator: Deputado Jai
me Martins).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54))

* Projeto inicial publicado no OCO de 27/09/01

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

autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe-

I - Relatório

11 - Voto do Relator

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E DE REDAÇÃO

- parecer do relator

- parecer da Comissão

111 - Parecer da Comissaõ

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

De acordo com o art. 32, inciso 111, alínea a, do
Regimento interno, compete à Comissão de Constitu
ição e Justiça e de Redação examinar a proposição
sob os aspectos de constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

Nesse passo, nada obsta a tramitação do proje
to, haja vista que estão observados os requisitos es
tabelecidos nos arts. 21, inciso XII, alínea a, 49, inciso
XII, e 223 da Constituição Federal, que tratam da
competência do Congresso Nacional para apreciar os
atos de iniciativa do Poder Executivo, pertinentes à
outorga e renovação de concessão, permissão e au
torização para o serviço de radiodifusão sonora e de
imagens e de sons.

O projeto guarda conformidade com o ordena
mento jurídico do País. A técnica legislativa não mere
ce reparos, estando de acordo com a Lei Comple
mentar n° 95, de 26 de fevereiro de 1998.

Isto posto, o voto é pela constitucionalidade, juri
dicidade e boa técnica legislativa do Projeto de De
creto Legislativo n° 1.279, de 2001.

Sala da Comissão, 21 de Fevereiro de 2002. 
Deputado Átila Lira, Relator.

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática elaborou, na forma regimental, o
presente Projeto de Decreto Legislativo n° 1.279, de
2001, destinado a aprovar o ato a que se refere a Por
taria n° 680, de 25 de outubro de 2000, que autoriza a
Associação de Radiodifusão Comunitária Nove de
Julho a executar, pelo prazo de três anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitá
ria, na cidade de Palmeidado Piauí, Estado do Piauí.

O projeto vem a esta Comissão para fins do dis
posto no art. 54, inciso I, do Regimento Interno.

É o relatório.

Ahrll de 2002 I>I.\RIO IH C\M,\R.\ DOS I>1·:l'lJL\I>OS Quarta-lelld lO 15120

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E n° 1.279/01, os termos do Parecer do Relator, Depu-
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO tado Átila Lira.

Participaram da votação os Senhores Deputados:
SUMÁRIO Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins, Igor Avelino

e Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu Collares,
Aldir Cabral, Aldo Arantes, Alexandre Cardoso, André
Benassi, Asdrubal Bentes, Augusto Farias, Bispo Ro
drigues, Coriolano Sales, Dr. Antonio Cruz, Edmar
Moreira, Edmundo Galdino, Geraldo Magela, Gerson
Peres, Ibrahim Abi-Ackel, tédio Rosa, Inaldo Le~ão,

José Antonio Almeida, José Dirceu, Luiz Eduardo
Greenhalgh, Marcos Rolim, Mendes Ribeiro Filho,
Moroni Torgan, Murilo Domingos, Nelson Otoch Nel
son Pellegrino, Oliveira Filho, Osmar Serraglio, Paes
Landim, Paulo Magalhães, Regis Cavalcante, Renato
Vianna, Robson Tuma, Rotand Lavigne, Sérgio Car
valho, Vicente Arruda, Vilmar Rocha, Zenaldo Couti
nho e Zulaiê Cobra, Titulares; Bispo Wanderval, Dil
ceu Sperafico, Edir Oliveira, Freire Júnior, Gilmar Ma
chado, Luiz Antonio Fleury, Mauro Benevides e Ricar
do Ferraço, Suplentes.

Sala da comissão 2 de Abril de 2002. - Deputado
Ney Lopes, Presidente.

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.286-A, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática)

MENSAGEM N° 313101
TVR N° 736/01
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re a Portaria nO 752, de 12 de dezembro de 2000, que
autoriza a Associação Comunitária de Radiodifusão
Belvedere da Cidade de Itaúna a executar serviço de
radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, na cidade de Itaúna,
Estado de Minas Gerais.

De competência conclusiva das comissões, a
Mensagem na 313/01 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 artigos 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 perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
95, 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° 1.286,
de 2001.

Sala da Comissão, de dezembro de 2001 , - Depu
tado Jaime Martins

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimente pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 1.286/01, nos termos do Parecer do Relator, Depu
tado Jaime Martins.

Participaram da votação os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins, Igor Avelino
e Léo Alcântara - Vice-presidentes, Alceu Collares,
Aldir Cabral, Aldo Arantes, Alexandre Cardoso, André
Benassi, Asdrubal Bentes, Augusto Farias, Bispo Ro
drigues, Coriolano Saies, Dr. Antonio Cruz, Edmar
Moreira, Edmundo Galdino, Geraldo Magela, Gerson
Peres, Ibrahim Abi-Ackel, lédio Rosa, Inaldo Leitão,
José Antonio Almeida, José Dirceu, Luiz Eduardo
Greenhalgh, Marcos Rolim, Mendes Ribeiro Filho,
Moroni Torgan, Murilo Domingos, Nelson Otoch, Nel
son Peliegrino, Oliveira Filho, Osmar Serraglio, Paes
Landim, Paulo Magalhães, Regis Cavalcante, Renato
Vianna, Robson Tuma, Roland Lavigne, Sérgio Car
valho, Vicente Arruda, Vilmar Rocha, Zenaldo Couti
nho, Zulaiê Cobra, Bispo Wanderval, Dilceu Sperafi
co, Edir Oliveira, Freire Júnior, Gilmar Machado, Luiz
Antonio Fleury, Mauro Benevides e Ricardo Ferraço.

Sala da Comissão, 2 de abril de 2002. - Deputado
Ney Lopes, Presidente.

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.287-A, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MENSAGEM N° 313101
TVR 739/01

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária "Cultura e Saúde" a
executar serviço de radiodifusão comuni
tária, na localidade de Caiapônia, Estado
de Goiás; tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa (relator: Deputado Ge
ovan Freitas).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54))

* Projeto inicial publicado no OCO de 27-9-01

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

Através da Mensagem n° 313, de 2001 , o Sr. Pre
sidente da República submete ao Congresso Nacional,
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nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com o § 3°
do art. 223 da Constituição Federal, o ato a que se refe
re a Portaria n° 758, de 12 de dezembro de 2000, "que
autoriza a Associação Comunitária Cu~ura e Saúde a
executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo pra
zo de três anos, sem direito de exclusividade, na locali
dade de Caiapônia, Estado de Goiás".

A matéria foi analisada, inicialmente, pela Co
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática, que aprovou unanimemente o parecer do
Relator, Deputado José Rocha, nos termos do anexo
projeto de decreto legislativo.

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 Constituição Fe
deral, 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. 49,

XII:
"Art. 49 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 §§ 10, 3° e 5° do
art. 223 da mesma Carta Política:

"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 em con
formidade com as disposições constitucionais trans
critas, não havendo ainda óbice que vulnere a sua ju
ridicidade e legalidade, estando também atendida a
boa técnica legislativa, 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° 1.287, de 2001.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2002.
- Deputado Geovan Freitas, 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° 1.287/01, nos termos do Parecer do Relator, Depu
tado Geovan Freitas.

Participaram da votação os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins, Igor

Avelino e Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu
Collares, Aldir Cabral, Aldo Arantes, Alexandre Car
doso, André Benassi, Asdrubal Bentes, Augusto Fari
as, Bispo Rodrigues, Coriolano Sales, Dr. Antônio
Cruz, Edmar Moreira, Edmundo , Geraldo Magela,
Gerson Peres, Ibrahim Abi-Ackel, lédio Rosa, Inaldo
Leitão, José Antônio Almeida, José Dirceu, Luiz Edu
ardo Greenhalgh, Marcos GaldinoRolim, Mendes Ri
beiro Filho, Moroni Torgan, Murilo Domingos, Nelson
Otoch, Nelson Pellegrino, Oliveira Filho, Osmar Serra
glio, Paes Landim, Paulo Magalhães, Regis Caval
cante, Renato Vianna, Robson Tuma, Roland Lavig
ne, Sérgio Carvalho, Vicente Arruda, Vilmar Rocha,
Zenaldo Coutinho, Zulaiê Cobra, Bispo Wanderval,
Dilceu Sperafico, Edir Oliveira, Freire Júnior, Gilmar
Machado, Luiz Antônio Fleury, Mauro Benevides e Ri
cardo Ferraço.

Sala das Comissões, 2 de abril de 2002. 
Deputado Ney Lopes.

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.288-A, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MENSAGEM N° 313/01
TVR N° 744/01

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção de Cultura e Comunicação Cidade da
Paz a executar serviço de radiodifusão
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"Art. 49. 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 §§ 10, 3° e 5° do
art. 223 da mesma Carta Política:

"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 con
tar do recebimento da mensagem.

comunitária, na cidade de Poloni, Estado Nesta linha de raciocínio, diz o art. 49,
de São Paulo; tendo parecer da Comissão XII:
de Constituição e Justiça e de Redação
pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa (relatora: Deputada Z~

laiê Cobra).
(À Comissão de Constituição e Justiça.

e de Redação (Art. 54»

* Projeto inicial publicado no OCO de 27-9-01

- parecer da relatora

- parecer da Comissão

COMISSAÕ DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

I - Relatório

Através da Mensagem n° 313, de 2001, o Sr.
Presidente da República submete ao Congresso Na
cional, nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3° do art. 223 da Constituição Federal, o ato a
que se refere a Portaria n° 777, de 20 de dezembro de
2000, que autoriza a Associação de Cultura e Comu
nicação Cidade da Paz a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão comunitária, na localidade de Poloni, Estado de
São Paulo.

A matéria foi analisada, inicialmente, pela Co
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática, que aprovou por unanimidade o parecer
do Relator, Deputado Hermes Parcianello, nos ter
mos do projeto de decreto legislativo em exame.

11 - Voto do Relator

Na forma do art. 32, 111, alínea a, do Regimento
Interno, compete à COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO o exame dos aspectos
constitucional, 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 Fe
deral, 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;"

§ 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 permissão

será de dez anos para as emisoras de rádio e de

quinze para as de televisão.]

como se vê, a proósição em tela está em confor
midade com as disposições constituicionais transcrit
sas, não havendo ainda óbce que vulnere a sua juridi
cidade e legalidade, estando também atendida a boa
t'cnica legislativa, observadas, outrossim, as normas
da Lei Complementar n° 95, de 1998.

Assim, nosso voto é pela constituisionalidade,
juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de De
creto Legislativo n° 1.288, de 2001 .

Sala da Comissão, 25 de fevereiro de 2002, 
Deputado Zulaiê Cobra, - Relatora.

m- 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° 1.288/01, nos termos do Parecer da Relatora, De
putada Zulaiê Cobra.

Participaram da votação os Senhores Deputa
dos Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins, Igor Ave
lino e Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu Colla
res, Aldir Cabral, Aldo Arantes, Alexandre Cardoso,
André Benassi, Asdrubal Bentes, Augusto Farias, Bis-
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po Rodrigues, Coriolano Sales, Dr. Antônio Cruz,
Edmar Moreira, Edmundo Galdino, Geraldo Magela,
Gerson Peres, Ibrahim Abi-Ackel, lédio Rosa, Inaldo
Leitão, José Antônio Almeida, José Dirceu, Luiz Edu
ardo Greenhalgh, Marcos Rolim, Mendes Ribeiro Fi
lho, Moroni Torgan, Murilo Domingos, Nelson Otoch,
Nelson Pellegrino, Oliveira Filho, Osmar Serraglio,
Paes Landim, Paulo Magalhães, Regis Cavalcante,
Renato Vianna, Robson Tuma, Roland Lavigne, Sér
gio Carvalho, Vicente Arruda, Vilmar Rocha, Zenaldo
Coutinho, Zulaiê Cobra, Bispo Wanderval, Dilceu
Sperafico, Edir Oliveira, Freire Júnior, Gilmar Macha
do, Luiz Antônio Fleury, Mauro Benevides e Ricardo
Ferraço.

Sala da Comissão, 2 de abril de 2002. - Deputado
Ney Lopes.

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.294-A, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MENSAGEM N° 638/01
TVR N° 878/01

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária Alternativa de Radiodi
fusão, a executar serviço de radiodifusão
comunitária, na localidade de São Lou
renço, Estado de Minas Gerais; tendo pa
recer da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislati
va (relator: Deputado Jaime Martins).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54))

* Projeto inicial publicado no OCO de 27-9-01

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

A proposição em epígrafe aprova "o ato a que se
refere a Portaria n.O 797, de 28 de dezembro de 2000,
que autoriza a Associação Comunitária Alternativa de
Radiodifusão a executar serviço de radiodifusão co
munitária' pelo prazo de três anos, sem direito a ex
clusividade, na localidade de São Lourenço, Estado
de Minas Gerais".

Na Exposição de Motivos que acompanha o ato,
o Senhor Ministro de Estado das Comunicações res
salta a importância desse braço da radiodifusão para
o desenvolvimento e a sedimentação da cultura geral
das localidades postulantes, atestando a inexistência
de óbice legal e normativo ao pleito em exame.

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, apreciando a matéria, aprovou o
parecer favorável do Relator, Deputado Ney Lopes, à
TVR n° 878/01, nos termos do presente Projeto de
Decreto Legislativo.

11 - Voto do Relator

Compete a esta Comissão, nos termos regimen
tais, pronunciar-se quanto à constitucionalidade, juri
dicidade e técnica legislativa do projeto em exame.

Verifica-se que foram obedecidas as disposi
ções constitucionais relativas à matéria, visto que é
da competência da União explorar, diretamente ou
mediante autorização, concessão ou permissão, os
serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
cabendo ao Poder Executivo outorgar tais autoriza
ções, concessões e permissões, nos termos dos arts.
21, XII, e 223, caput, da Constituição Federal. Foram
igualmente atendidas as normas constitucionais de
natureza material, expressas nos arts. 220 a 224 da
Carta de 1988.

Outrossim, é da competência exclusiva do Con
gresso Nacional apreciar os atos de concessão e re
novação de concessão de emissoras de rádio e televi
são, nos termos do art. 49, XII, da Constituição Fede
ral. Cumpre ressaltar que tais atos somente produzi
rão efeitos legais após deliberação do Congresso Na
cional, conforme dispõe o § 3° do art. 223 do mesmo
diploma.

Nada havendo a opor quanto à juridicidade e à
técnica legislativa da proposição, manifestamo-nos
pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 1.294,
de 2001.

Sala da Comissão, 13 de dezembro de 2001.
Deputado Jaime Martins, 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° 1.294/01, nos termos do Parecer do Relator, Depu
tado Jaime Martins.

Participaram da votação os Senhores Deputados:
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Ney Lopes - Presidente - Jaime Martins - Igor
Avelino e Léo Alcântara - Vice-Presidentes - Alceu
Collares - Aldir Cabral - Aldo Arantes - Alexandre
Cardoso - André Benassi - Asdrubal Bentes - Au
gusto Farias - Bispo Rodrigues - Coriolano Sales 
Dr. Antonio Cruz - Edmar Moreira - Edmundo Galdi
no - Geraldo Magela - Gerson Peres - Ibrahim
Abi-Ackel- lédio Rosa - Inaldo Leitão - José Antonio
Almeida - José Dirceu - Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcos Rolim - Mendes Ribeiro Filho - Moroni Tor
gan - Murilo Domingos - Nelson Otoch - Nelson Pel
legrino - Oliveira Filho - Osmar Serraglio - Paes Lan
dim - Paulo Magalhães - Regis Cavalcante - Renato
Vianna - Robson Tuma - Roland Lavigne - Sérgio
Carvalho - Vicente Arruda - Vilmar Rocha - Zenaldo
Coutinho - Zulaiê Cobra - Bispo Wanderval - Dilceu
Sperafico - Edir Oliveira - Freire Júnior - Gilmar Ma
chado - Luiz Antonio Fleury - Mauro Benevides e Ri
cardo Ferraço.

Sala da Comissão, 2 de abril de 2002,- Deputa
do Ney Lopes, Presidente

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.295-A, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MENSAGEM N° 642/01
TVR n° 896/01

Aprova o ato que outorga permissão
à Fundação Educativa de Ucrânia, para
executar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, com fins exclusi
vamente educativos, na localidade de Fer
nandópolis, Estado de São Paulo; tendo
parecer da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação pela constitucionali
dade, juridicidade e técnica legislativa (re
latora: Deputada Zulaiê Cobra).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54))

* Projeto inicial publicado no DCD de 27-09-01

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

- parecer da relatora
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

I - Relatório

Através da Mensagem n° 642, de 2001, 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 17, de 8 de fevereiro de 2001, que
outorga permissão à Fundação Educativa de Urânia a
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, com fins exclusivamente educati
vos, em Fernandópolis, São Paulo.

A matéria foi analisada, inicialmente, pela Co
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática, que a aprovou por unanimidade, 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 á COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO o exame dos aspectos
constitucional, 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 Fe
deral 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 ad. 49,

XII:
"Art 49 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 Carta Política:

"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
principio da complementariedade dos siste
mas privado, público e estatal.

§ 1°. O Congresso Nacional apreciará
o ato no prazo do ad. 64, §§ 2° e 4°, a con
tar 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.
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XII:

- parecer do relator
-parecer da Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

I - Relatório

Através da Mensagem n° 42, de 2001, o Senhor
Presidente da República submete ao Congresso Na
cional, nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3° do art. 223 da Lei Maior, o ato a que se re
fere o Decreto de 10 de janeiro de 2001 , que outorga
concessão à Rádio Regional Centro Norte Ltda., para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Lucas do Rio Verde, Estado do
Mato Grosso do Sul.

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 Gerson Peres, nos termos
do anexo projeto de decreto legislativo.

É o relatorio

11 - Voto do Relator

Na forma do ad. 32, 111, alínea a, do Regimento
Interno, compete à Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação o exame dos aspectos constitu
cional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislati
va das proposições sujeitas à apreciação da Câmara
ou de suas comissões.

Por sua vez, o ad. 21, XII, a, da Constituição, dispõe:

"Art. 21. Compete ã 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. 49,

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 1.295/01, nos termos do Parecer da Relatora, De
putada Zulaiê Cobra.

Participaram da votação os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins, 19or Aveli

no e Léo Alcântara - Vice-Presidentes Alceu Collares
Aldir Cabral, Aldo Arantes, Alexandre Ca~so, André Be~
nassi, Asdrubal Bentes, Augusto Farias, Bispo Rodrigues,
Coriolano Sales, Dr. Antonio Cruz, Edrnar Moreira,
Edmundo Galdino, Geraldo Magela, Gerson Peres, Ibra
him Abi-Ackel, lédio Rosa, lnaldo Le~ão, José Antonio
Almeida, José Dirceu, Luiz Eduardo Greenhalgh, Marcos
Rolim, Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murila Do
mingos, Nelson Otoch, Nelson Peilegrino, Oliveira Filho,
Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo Magalhães, Regis
Cavalcante, Renato Vianna, Robson Tuma, Roland Lavig
ne, Sérgio Carvalho, Vicente Arruda, Vilrnar Rocha, Zenal
do Coutinho, Zulaiê Cobra, Bispo Wanderval, Dilceu Spe
rafico, Edir Oliveira, Freire Júnior, Gilrnar Machado, Luiz
Antonio Fleury, Mauro Benevides e Ricardo Ferraço.

Sala da Comissão, 2 de abril de 2002. - Deputa
do Ney Lopes, Presidente.

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.301-A, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MENSAGEM N° 42/01
TVR N° 670/01

Aprova o ato que outorga conces
são à Rádio Regional Centro Norte Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão so-

§ 5° O prazo da concessão ou permis- nora em onda média, na cidade de Lucas
são será de dez anos para as emissoras de do Rio Verde, Estado de Mato Grosso do
rádio e de quinze para as de televisão." Sul; tendo parecer da Comissão de

Como se vê, a proposição em tela está em Constituição e Justiça e de Redação,
conformidade com as disposições constitucionais pela constitucionalidade, juridicidade e
transcritas, não havendo ainda óbice que vulnere a técnica legislativa (relator: Deputado
sua juridicidade e legalidade, estando também aten- MURILO DOMINGOS).
dida a boa técnica legislativa, observadas, outros- (À Comissão de Constituição e Justiça
sim, as normas da Lei Complementar nO 95, de e de Redação (Art. 54»
1998. * Projeto inicial publicado no DCD de 04/10/01

Assim, nosso voto é pela constitucionalidade,
juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de De
creto Legislativo n° 1.295, de 2001.

Sala da Comissão, 25 de dezembro de 2002. 
Deputada Zulaiê Cobra, Relatora.
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"Art 49. 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
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.

Assim, nosso voto é pela constitucionalidade,
juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de De
creto Legislativo n° 1.301 , de 2001 .

Sala da Comissão, 7 de março de 2002. - Depu
tado Murilo Domingos, 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° 1.301/01, nos termos do Parecer do relator, Depu
tado Murilo Domingos.

Participaram da votação os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins, Igor

Avelino e Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu
Coilares, Aldir Cabral, Aldo Arantes, Alexandre Car
doso, André Benassi, Asdrubal Bentes, Augusto Fari
as, Bispo Rodrigues, Coriolano Sales, Dr. Antonio
Cruz, Edmar Moreira, Edmundo Galdino, Geraldo Ma
gela, Gerson Peres, Ibrahim Abi-Ackel, lédio Rosa,

Inaldo Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu,
Luiz Eduardo Greenhalgh, Marcos Rolim, Mendes Ri
beiro Filho, Moroni Torgan, Murilo Domingos, Nelson
Otoch, Nelson Pellegrino, Oliveira Filho, Osmar Serra
glio, Paes Landim, Paulo Magalhães, Regis Caval
cante, Renato Vianna, Robson Tuma, Roland Lavig
ne, Sérgio Carvalho, Vicente Arruda, Vilmar Rocha,
Zenaldo Coutinho, Zulaiê Cobra, Bispo Wanderval,
Dilceu Sperafico, Edir Oliveira, Freire Júnior, Gilmar
Machado, Luiz Antonio Fleury, Mauro Benevides e Ri
cardo Ferraço.

Sala da Comissão, 2 de abril de 2002. - Deputado
Ney Lopes, Presidente.

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.312-A, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MENSAGEM N° 535101
TVR N° 776101

Aprova o ato que outorga conces
são à Sociedade Rádio AM Fronteira
Ltda., para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média, na cidade de
Corumbá, Estado de Mato Grosso; tendo
parecer da comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislati
va (relator: Deputado Murilo Domingos).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54))

* Projeto inicial publicado no DCD de 4-10-01

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

A proposição em epígrafe aprova "o ato cons
tante do Decreto de 4 de junho de 2001 , que outorga
concessão à Sociedade Rádio AM Fronteira Ltda.,
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Corumbá, Estado de Mato
Grosso".

Na Exposição de Motivos que acompanha o ato,
o Senhor Ministro de Estado das Comunicações afir-



*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.323-A, DE 2001

(Do Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MENSAGEM N° 642101
TVR N° 894(01

Aprova o ato que outorga permis
são à Fundação Universidade de Caxias
do Sul, para executar serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada,
com fins exclusivamente educativos, na
localidade de Caxias do Sul, Estado do
Rio Grande do Sul; tendo parecer da Co
missão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juridi
cidade e técnica legislativa (relator: De
putado. Mendes Ribeiro Filho).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54»

* Projeto inicial publicado no OCO de 4-10-01

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

11 - Voto do Relator

Compete a esta Comissão, nos termos regimen
tais, pronunciar-se quanto à constitucionalidade, juri
dicidade e técnica legislativa do projeto em exame.

Verifica-se que foram obedecidas as disposi
ções constitucionais relativas à matéria, visto que é
da competência da União explorar, diretamente ou
mediante autorização, concessão ou permissão, os
serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
cabendo ao Poder Executivo outorgar tais autoriza
ções, concessões e permissões, nos termos dos arts.
21, XII, e 223, caput, da Constituição Federal. Foram
igualmente atendidas as normas constitucionais de
natureza material, expressas nos arts. 220 a 224 da
Carta de 1988.

Outrossim, é da competência exclusiva do Con
gresso Nacional apreciar os atos de concessão e re
novação de concessão de emissoras de rádio e televi
são, nos termos do art. 49, XII, da Constituição Fede
ral. Cumpre ressaltar que tais atos somente produzi
rão efeitos legais após deliberação do Congresso Na
ciona�, conforme dispõe o § 3° do art. 223 do mesmo
diploma.

Nada havendo a opor quanto à juridicidade e à
técnica legislativa da proposição, manifestamo-nos
pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 1.312,
de 2001.

Sala da Comissão, 19 de fevereiro de 2002. 
Deputado Murilo Domingos, Relator.
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ma que a entidade postulante foi vencedora da con - nassi, Asdrubal Bentes, Augusto Farias, Bispo Rodrigues,
corrência realizada no âmbito daquele Ministério, nos Coriolano Sales, Dr. Antonio Cruz, Edmar Moreira,
termos da legislação aplicável, atestando a inexistên- Edmundo Galdino, Geraldo Magela, Gerson Peres, lbra-
cia de óbice legal e normativo ao pleito em exame. him Abi-Ackel, IOOio Rosa, Inaldo Leitão, José Antonio

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni- Almeida, José Dirceu, Luiz Eduardo Greenhalgh, Maroos
cação e Informática, apreciando a matéria, aprovou o Rolim, Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Munia 00-
parecer favorável da Relatora, Deputada Nair Xavier mingos, Nelson Otoch, Nelson Pellegrino, Oliveira Filho,
Lobo, à TVR n° 776/01 , nos termos do presente Proje- Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo Magalhães Caval-
to de Decreto Legislativo. cante, Renato Vianna, Robson Tuma, Roland Lavigne,

Sérgio Carvalho, Vicente Arruda, Vilmar Rocha, Zenaldo
Coutinho, Zulaiê Cobra, Bispo Wanderval, Dilceu Sperafi
co, Edir Oliveira, Freire Júnior, Gilrnar Machado, Luiz Anto
nio Fleury, Mauro Benevides e Ricardo Ferraço.

Sala da Comissão, 2 de abril de 2002. - Deputado
Ney Lopes, Presidente.

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° 1.312/01, nos termos do Parecer do Relator, Depu
tado Murilo Domingos.

Participaram da votação os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins, 19or Aveli

no e Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu Collares,
Aldir Cabral, Aldo Arantes, Alexandre Cardoso, André Be-

- parecer do relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

I - Relatório

O Projeto de Decreto Legislativo em epígrafe pre
tende aprovar o ato constante da Portaria n° 811, de 28
de dezembro de 2000, que outorga permissão à Funda
ção Universidade de Caxias do Sul, para executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
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de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com
fins exclusivamente educativos, na localidade de Caxias
do Sul, Estado do Rio Grande do Sul.

O ato de permissão referido foi submetido à
apreciação do Congresso Nacional pelo Excelentíssi
mo Senhor Presidente da República, por meio da
Mensagem n° 642, de 2001 (TVR n° 894/01), em ob
servância ao disposto no art. 49, inciso XII, c/c o art.
223, ambos da Constituição Federal.

Cabe a esta Comissão o exame da constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislativa da matéria,
a teor do previsto no art. 32, inciso 111, alínea a, do Re
gimento Interno.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Sob o prisma da constitucionalidade formal, ve
rificamos que a proposição obedece ao disposto no
art. 49, inciso XII, da Constituição Federal, eis que a
apreciação dos atos de concessão e renovação de
concessão de emissoras de rádio e televisão constitui
competência exclusiva do Congresso Nacional, de
vendo ser adotado, como veículo normativo, o decre
to legislativo.

No tocante à constitucionalidade material, o
Projeto está em consonância com o disposto nos arts.
220 a 223 da Carta Política, que contempla normas e
princípios constitucionais atinentes à Comunicação
Social.

Quanto ao aspecto da juridicidade, constatamos
que a proposição não fere princípios jurídicos consa
grados pelo direito positivo pátrio.

A técnica legislativa adotada observa as deter
minações da Lei Complementar n° 95, de 1998, que
dispõe sobre a elaboração das leis, com as altera
ções conferidas pela Lei Complementar n° 107, de
2001, não merecendo reparos.

Diante do exposto, manifestamos nosso voto no
sentido da constitucionalidade, juridicidade e boa téc
nica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo n°
1.323, de 2001.

Sala da Comissão, 20 de dezembro de 2001 . 
Deputado Mendes Ribeiro, 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° 1.323/01, nos termos do Parecer do Relator, Depu
tado Mendes Ribeiro Filho.

Participaram da votação os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins, Igor

Avelino e Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu
Collares, Aldir Cabral, Aldo Arantes, Alexandre Car
doso, André Benassi, Asdrubal Bentes, Augusto Fari
as, Bispo Rodrigues, Coriolano Sales, Dr. Antonio
Cruz, Edmar Moreira, Edmundo Galdino, Geraldo Ma
gela, Gerson Peres, Ibrahim Abi-Ackel, lédio Rosa,
lnaldo Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu,
Luiz Eduardo Greenhalgh, Marcos Rolim, Mendes Ri
beiro Filho, Moroni Torgan, Murilo Domingos, Nelson
Otoch, Nelson Pellegrino, Oliveira Filho, Osmar Serra
glio, Paes Landim, Paulo Magalhães, Regis Caval
cante, Renato Vianna, Robson Tuma, Roland Lavig
ne, Sérgio Carvalho, Vicente Arruda, Vilmar Rocha,
Zenaldo Coutinho, Zulaiê Cobra, Bispo Wanderval,
Dilceu Sperafico, Edir Oliveira, Freire Júnior, Gilmar
Machado, Luiz Antonio Fleury, Mauro Benevides e Ri
cardo Ferraço.

Sala da Comissão, 2 de abril de 2002. - Deputado
Ney Lopes, Presidente.

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.338-A, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MENSAGEM N° 1.481/98

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Iracema de Forta
leza S/A, para explorar serviço de radio
difusão sonora em onda média, na cida
de de Fortaleza, Estado do Ceará; tendo
parecer da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação pela constituciona
lidade, juridicidade e técnica legislativa
(relator: Deputado Léo Alcântara).

(À Comissão De Constituição E Justiça
E De Redação (Art. 54))

* Projeto inicial publicado no OCO de 11-10-0 1

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

- parecer do relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE COSNTITUIÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

I - Relatório

Através da Mensagem nO 1.481, de 1998 o Se
nhor Presidente da República submete ao Congresso



Aprova o ato que outorga permis
são à Estúdio Digital Ltda., para explorar

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° 1.338/01, nos termos do Parecer do Relator, Depu
tado Léo Alcântara.

Participaram da votação os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente - Jaime Martins - Igor

Avelino e Léo Alcântara - Vice-Presidentes - Alceu
Collares - Aldír Cabral - Aldo Arantes - Alexandre
Cardoso - André Benassi - Asdrubal Bentes - Au
gusto Farias - Bispo Rodrigues - Coriolano Sales 
Dr. Antonio Cruz - Edmar Moreira - Edmundo Galdi
no - Geraldo Magela - Gerson Peres - Ibrahim
Abi-Ackel-Iédio Rosa -Inaldo Leitão - José Antonio
Almeida - José Dirceu - Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcos Rolim - Mendes Ribeiro Filho - Moroni Tor
gan - Murílo Domingos - Nelson Otoch - Nelson Pel
legrino - Oliveira Filho - Osmar Serraglio - Paes Lan
dim - Paulo Magalhães - Regis Cavalcante - Renato
Vianna - Robson Tuma - Roland Lavigne - Sérgio
Carvalho - Vicente Arruda - Vilmar Rocha - Zenaldo
Coutinho - Zulaiê Cobra - Bispo Wanderval - Dilceu
Sperafico - Edir Oliveira - Freire Júnior - Gilmar Ma
chado - Luiz Antonio Fleury - Mauro Benevides e Ri
cardo Ferraço.

Sala da Comissão, 2 de abril de 2002. - Deputado
Ney Lopes, Presidente.

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.352-A, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MENSAGEM N° 749/01
TVR N° 1.001/01

XII:
"Art. 49. 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.

Finalmente, rezam os §§ 1°,3° e 5° do art. 223
da mesma Carta Política:

"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 con
tar do recebimento da mensagem.

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 Constituição Fe
deral, 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. 49,
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Nacional, nos termos do art. 49, inciso XII, combinado § 5° O prazo da concessão ou per-
com o § 3° do art. 223 da Const~uição Federal, o ato missão será de dez anos para as emisso-
constante do Decreto de 24 de novembro de 1998, que ras de rádio e de quinze para as de tele-
renova, a partir de 10de novembro de 1993, a concessão visão."
outorgada à Rádio Iracema de Fortalez~ S/A, para ~~- Como se vê, a proposição em tela está em
piorar pelo prazo de ?ez. an<;?s, sem direito de exclu,sIYI- conformidade com as disposições constitucionais
dade, serviço de radlodlfusao sonora e~ onda média, transcritas, não havendo ainda óbice que vulnere
na cidade de Fortaleza, Estado do Ceara. a sua juridicidade e legalidade, estando também

A matéria foi analisada, inicialmente, pela Co- atendida a boa técnica legislativa, observadas,
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e outrossim, as normas da Lei Complementar n° 95,
Informática, que aprovou unanimemente o parecer do de 1998.
Relator, Deputado José Mendonça ~eze.rra, nos ter- Assim, nosso voto é pela constitucionalidade,
mos d? anexo projeto de decreto legislativo. juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de De-

E o relatório. creto Legislativo n° 1.338, de 2001.

Sala da Comissão, 20 de fevereiro de 2002. 
Deputado Leo Alcântara, Relator.
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"Art 49 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.

Finalmente, rezam os §§ 10, 3° e 5° do
art. 223 da mesma Carta Política:

"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 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 em
conformidade com as disposições constitucionais
transcritas, não havendo ainda óbice que vulnere a
sua juridicidade e legalidade, estando também aten
dida a boa técnica legislativa, observadas, outros
sim, 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° 1.352, de 2001.

Sala da Comissão, 13 de dezembro de 2001. 
Deputado Jaime Martins, 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 1.352/01, nos termos do Parecer do Relator, Depu
tado Jaime Martins.

Participaram da votação os Senhores Deputados:
Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins, Igor

Avelino e Léo Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu
Collares, Aldir Cabral, Aldo Arantes, Alexandre Car-

"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;"

serviço de radiodifusão sonora em fre- Nesta linha de raciocínio, diz o art. 49,
qüência modulada, na cidade de Carmo XII:
do Cajuru, Estado de Minas Gerais; ten
do parecer da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação pela constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislati
va (relator: Deputado Jaime Martins).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54))

* Projeto inicial publicado no OCO de 10-10-01

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

11 - Voto do Relator

Na forma do art. 32, 111, alínea a, do Regimento
Interno, compete à COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO o exame dos aspectos
constitucional, 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 Fe
deral, dispõe:

- parecer do relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

I - Relatório

Através da Mensagem n° 749, de 2001, 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 constante da
Portaria n° 156, de 27 de março de 2001 , que outorga
permissão à Estúdio Digital Ltda., para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão sonora, na cidade de Carmo do
Cajuru, Estado de Minas Gerais.

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 Vic Pires Franco, nos ter
mos do anexo projeto de decreto legislativo.

É o relatório.



COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
E SERViÇO PÚBLICO

DESIGNAÇÃO

VIVALDO BARBOSA
Projeto de Lei na 4.769-N01 - do Sr. Robson

Tuma - que "Altera dispositivos da Lei na 9.074, de 7
de julho de 1995 e dá outras providências."

Em 9 de abril de 2002. - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

DESIGNAÇÃO

PROFESSOR LUIZINHO
Projeto de Lei na 6.110/02 - do Sr. Mendes Tha

me - que "Proíbe o uso de amianto em obras públicas:'

Em 9 de abril de 2002. - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária

DESIGNAÇÃO

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

O Presidente desta Comissão, Deputado Salva
dor Zimbaldi, fez a seguinte designação de relatoria
nesta data:
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doso, André Benassi, Asdrubal Bentes, Augusto Fari- Em 9 de abril de 2002. - Anamélia, Ribeiro
as, Bispo Rodrigues, Coriolano Sales, Dr. Antonio Correia de Araújo, Secretária.
Cruz, Edmar Moreira, Edmundo Galdino, Geraldo Ma
gela, Gerson Peres, Ibrahim Abí-Ackel, lédio Rosa,
Inaldo Leitão, José Antonio Almeida, José Dirceu,
Luiz Eduardo Greenhalgh, Marcos Rolim, Mendes Ri
beiro Filho, Moroni Torgan, Murilo Domingos, Nelson
Otoch, Nelson Pellegrino, Oliveira Filho, Osmar Serra
glio, Paes Landim, Paulo Magalhães, Regis Caval
cante, Renato Vianna, Robson Tuma, Roland Lavig
ne, Sérgio Carvalho, Vicente Arruda, Vilmar Rocha,
Zenaldo Coutinho, Zulaiê Cobra, Bispo Wanderval,
Dilceu Sperafico, Edir Oliveira, Freire Júnior, Gilmar
Machado, Luiz Antonio Fleury, Mauro Benevides e Ri
cardo Ferraço.

Sala da Comissão, 2 de abril de 2002. - Deputado
Nei Lopes, Presidente.

DESIGNAÇÃO

AO DEPUTADO MOREIRA FERREIRA
Projeto de Lei na 6.187102 - da Sra. Rose de

Freitas - que "dispõe sobre a alteração do prazo para
que a União possa adquirir, dos Estados e do Distrito
Federal, créditos relativos à participação governa
mental em royalties, participações especiais e com
pensações financeiras, relativos à exploração de pe
tró�eo' gás natural e de recursos hídricos."

AO DEPUTADO PAULO FEIJÓ
Projeto de Lei na 4.734101 - do Sr. Carlos San

tana - que "dispõe sobre a responsabilidade da con
cessionária distribuidora de energia elétrica pelo res
sarcimento ao consumidor por avaria causada em
aparelhos elétricos devido a bruscas variações de
tensão na rede."

Sala da Comissão, 9 de abril de 2002. - Damaci
Pires de Miranda, Secretária.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

DESIGNAÇÃO

PEDRO HENRY
Projeto de Lei Complementar na 266/01 - do Sr.

Wellington Dias - que "Acrescenta § 40 ao art. 59 da
Lei Complementar na 101, de 4 de maio de 2000, que
"estabelece normas de finanças públicas voltadas
para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras
providências" .

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

DESIGNAÇÃO

PROFESSOR LUIZINHO
Projeto de Lei na 5.137/01 - do Sr. Medeiros 

que "Dispõe sobre o valor do salário mínimo, a partir
de 1° de abril de 2002".

Em 9 de abril de 2002. - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

DESIGNAÇÃO

FREIRE JÚNIOR
Projeto de lei na 5.139/01 - do Sr. Osmar Serra

glio - que "Altera os arts. 12 e 21 da Lei na 8.429, de 2
de junho de 1992 - Lei de Improbidade Administrativa".

Em 9 de abril de 2002. - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

DESIGNAÇÃO

VANESSA GRAZZIOTIN
Projeto de Lei na 5.161/01 - do Sr. Delfim Netto

- que "Altera dispositivos da Lei na 8.666, de 21 de ju-



COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

DESIGNAÇÃO
PROFESSOR LUIZINHO
Projeto de Lei n° 5.185/01 - do Sr. José Carlos

Coutinho - que "Estabelece a verba honorária nos pro
cessos em que o advogado é empregado da parte."

Em 9 de abril de 2002. - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

DESIGNAÇÃO
PEDRO CELSO
Projeto de Lei n° 5.188/01 - do Sr. José Carlos

Coutinho - que "Altera o caput do art. 168, da Conso
lidação das Leis do Trabalho, Decreto-Lei n° 5.452, de
1° de maio de 1943."

Em 9 de abril de 2002. - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

DESIGNAÇÃO

JOÃO TOTA
Projeto de Lei n° 5.189/01 - do Sr. José Carlos

Coutinho - que "Estabelece a obrigatoriedade da in
cidência de correção monetária sobre as importânci
as pagas com atraso pelas entidades e órgãos à
Administração Pública, relativas aos contratos que
especifica, e dá outras providências:'

Em 9 de abril de 2002. - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

DESIGNAÇÃO
HERCULANO ANGHINETTI
Projeto de Lei n° 5.198/01 - do Sr. Avenzoar

Arruda - que "Acrescenta parágrafo ao art. 616 da
Consolidação das leis do Trabalho - CLT."
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lho de 1993, que "regulamenta o art. 37, inciso XXI, da COMISSÃO DE TRABALHO, DE
Constituição Federal, institui normas para licitações e ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO
contratos da Administração Pública e dá outras provi-
dências"." DESIGNAÇÃO

Em 9 de abril de 2002. - Anamélia Ribeiro JOSÉ MÚCIO MONTEIRO
Correia de Araújo, Secretária. Projeto de Lei n° 5.183/01 - do Sr. Nelson Mar-

chezan - que "Autoriza o Poder Executivo a doar o
imóvel que menciona ao Município de Passo Fundo,
Estado do Rio Grande do Sul."

Em 9 de abril de 2002. - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

DESIGNAÇÃO

JOVAIR ARANTES
Projeto de Lei n° 5.163/01 - do Sr. José Carlos

Coutinho - que "Altera a redação do artigo 453 da Con
solidação das Leis do Trabalho - Decreto-Lei n° 5.452,
de 1° de maio de 1943, e dá outras providências:'

Em 9 de abril de 2002. - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

DESIGNAÇÃO

JOSÉ MÚCIO MONTEIRO

Projeto de Lei n° 5.168/01 - do Sr. José Carlos
Coutinho - que "Estabelece o fornecimento da cesta
básica para os trabalhadores e dá outras providências:'

Em 9 de abril de 2002. - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

DESIGNAÇÃO

RICARDO RIQUE

Projeto de Lei n° 5.170/01 - da Sr" Nair Xavier
Lobo - que "Permite a criação de Comissão Interna
de Empregados no âmbito das empresas."

Em 9 de abril de 2002. - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

DESIGNAÇÃO

FREIRE JÚNIOR

Projeto de Lei n° 5.179/01 - do Sr. Enio Bacci 
que "Institui a reserva de vagas para apenados em re
gime aberto e semi-aberto, no serviço público munici
pal e dá outras providências."

Em 9 de abril de 2002. - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.



COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

DESIGNAÇÃO

JOSÉ MÚCIO MONTEIRO
Projeto de Lei nO 5.471/01 - Mesa Diretora da

Câmara Do Deputados - que "Institui Dia Nacional de
providências."

Em 9 de abril de 2002. - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

DESIGNAÇÃO

GERSON GABRIELLI
Projeto de Lei n° 5.937/01 - do Sr. Paulo Octá

vio - que "Altera os arts. 3° e 8° e os Anexos li e 'li da
Lei n° 9.264, de 7 de fevereiro de 1996 e dá outras
providências."

Em 9 de abril de 2002. - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

DESIGNAÇÃO

JOÃO TOTA
Projeto de Lei n° 5.309/01 - do Sr. Paulo Gou

vêa - que "Altera a redação do inciso I do art. 23 da
Lei n° 8.429, de 2 de junho de 1992, majorando o pra
zo prescricional das condutas praticadas por agentes
públicos nos casos de enriquecimento ilícito:'

Em 9 de abril de 2002. - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

DESIGNAÇÃO

FREIRE JÚNIOR

Projeto de Lei n° 5.722/01 - da S~ Vanessa
Grazziotin - que "Acrescenta artigo à Consolidação
das Leis do Trabalho - CLT, a fim de dispor sobre in
denização e multa relativa á dispensa sem justa cau
sa de empregado estável."

Em 9 de abril de 2002. - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

DESIGNAÇÃO

WILSON BRAGA

"Projeto de Lei n° 5.266/01 - da Sra Vanessa
Grazziotin - que "Acrescenta inciso ao art. 20 da Lei
n° 8.036, de 11 de maio de 1990, para permitir a movi
mentação da conta vinculada do FGTS a partir de vin
te anos de tempo de serviço."

Em 9 de abril de 2002. - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

DESIGNAÇÃO

MEDEIROS

Projeto de Lei n° 5.287/01 - do Sr. Paulo Paim 
que "Dispõe sobre o cômputo, para fins de pagamen
to da indenização por dispensa sem justa causa, dos
complementos de atualização monetária das contas
vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo de Servi
ço - FGTS, mencionados na Lei Complementar n°
110, de 29 de junho de 2001, bem assim os decorren
tes de decisão judicial."

Em 9 de abril de 2002. - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

DESIGNAÇÃO

RICARDO RIQUE

Projeto de Lei nO 5.296/01 - do Sr. Miro Teixeira
- que "Dispõe sobre o Estatuto Jurídico das Entida
des da Administração Pública, nos âmbitos da União,

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

DESIGNAÇÃO

PEDRO CELSO

Projeto de Lei n° 5.240/01 - do Sr. Luiz Carlos
Hauly - que "Altera a Lei n° 6.019, de 3 de janeiro de
1974, que "dispõe sobre o trabalho temporário nas
empresas urbanas, e dá outras providências."

Em 9 de abril de 2002. - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.
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Em 9 de abril de 2002. - Anamélia Ribeiro Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras
Correia de Araújo, Secretária. providências."

Em 9 de abril de 2002. - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.
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COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

DESIGNAÇÃO

JAIR MENEGUELLI

Projeto de Lei n° 5.979/01 - da Comissão de Vi
ação e Transportes - que "Acrescenta o art. 66-A e
altera a redação do caput do art. 104 na Lei n° 9.503,
de 23 de setembro de 1997, e estabelece normas re
ferentes à Inspeção Técnica Veicular - ITV."

Em 9 de abril de 2002. - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

DESIGNAÇÃO

ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS

Projeto de Lei n° 6.025/01 (MSC n° 2/01) - Mi
nistério Público da União - que "Dispõe sobre a cria
ção de Cargos Efetivos na Carreira de Apoio Técni
co-Administrativo do Ministério Público da União, e a
criação de Funções Comissionadas, no âmbito do Mi
nistério Público Federal, e dá outras providências."

Em 9 de abril de 2002. - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

DESIGNAÇÃO

PEDRO CELSO
Projeto de Lei n° 6.027/01 (MSC n° 4/01) - Ministé

rio Público da União - que "Dispõe sobre a criação de
cargos efetivos na carreira de Apoio Técnico-Administra
tivo do Ministério Público da União e de funções comissi
onadas, no âmbito do Ministério Público do Distrito Fede
ral e Territórios, e dá outras providências."

Em 9 de abril de 2002. - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

DESIGNAÇÃO

ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS
Projeto de Lei n° 6.026/01 (MSC n° 3/01) - Ministé

rio Público da União - que "Dispõe sobre a criação de
Procuradorias da República em municípios e cargos de
Procurador da República, e dá outras providências."

Em 9 de abril de 2002. - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

DESIGNAÇÃO

ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS
Projeto de Lei n° 6.028/01 (MSC n° 5/01) - Ministé

rio Público da União - que "Dispõe sobre criação de car
gos efetivos na carreira de Apoio Técnico-Administrativo
do Ministério Público da União, criação e transformação
de Funções Comissionadas, no âmbito do Ministério PÚ
blico do Trabalho, e dá outras providências."

Em 9 de abril de 2002. - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

DESIGNAÇÃO

ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS
Projeto de Lei n° 6.039/02 (MSC N° 1/02) - Mi

nistério Público da União - que "Dispõe sobre a cria
ção de cargos e ofícios no âmbito do Ministério Públi
co do Trabalho, visando à interiorização de suas ativi
dades, e dá outras providências."

Em 9 de abril de 2002. - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

DESIGNAÇÃO

AVENZOAR ARRUDA
Projeto de Lei n° 5.881/01 - do Sr. Mauro Bene

vides - que "Determina o valor do salário mínimo, a
partir de 1° de abril de 2002."

Em 9 de abril de 2002. - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

DESIGNAÇÃO

JAIR MENEGUELLI
Projeto de Lei n° 5.896/01 - do Sr. Félix Men

donça - que "Dispõe sobre o pagamento de créditos
trabalhistas em juízo."

Em 9 de abril de 2002. - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

DESIGNAÇÃO

WILSON BRAGA
Projeto de Lei n° 5.904/01 - da SI"' Nair Xavier

Lobo - que "Estabelece a modalidade de técnica na



COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

DESIGNAÇÃO

GERSON GABRIELLI
Projeto de Lei n° 5.359/01 - do Sr. Clementino

Coelho - que "Altera o inciso 11 do § 2° e introduz § 3° no
art. 13 da Lei n° 9.427, de 26 de dezembro de 1996:'

Em 9 de abril de 2002. - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

DESIGNAÇÃO

PEDRO CELSO
Projeto de Lei n° 5.377/01 - do Sr. José Carlos

Coutinho - que "Estabelece a participação das par
tes interessadas nas reuniões de órgãos colegiados
da administração pública direta."

Em 9 de abril de 2002. - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

DESIGNAÇÃO

PEDRO CELSO
Projeto de Lei nO 5.204/01 - do Sr. Rubens Bue

no - que "Permite a quebra de sigilo bancário dos
servidores ocupantes de cargo em comissão ou de
natureza especial e das pessoas físicas ou jurídicas
que contratem com a Administração Pública:'

Em 9 de abril de 2002. - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

DESIGNAÇÃO

FREIRE JÚNIOR
Projeto de Lei n° 5.421/01 - do Sr. José Carlos

Coutinho - que "Modifica o art. 499 da Consolidação

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

DESIGNAÇÃO

MEDEIROS
Projeto de Lei n° 5.970/01 - do Sr. Inácio Arruda

- que "Altera dispositivos do Decreto-Lei n° 5.452, de
1° de maio de 1943 - Consolidação das Leis Traba
lhistas (CLl)."

Em 9 de abril de 2002. - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

DESIGNAÇÃO

VANESSA GRAZZIOTIN
Projeto de Lei n° 5.976/01 - do Sr. Nilson Mou

rão - que "Acrescenta dispositivo à Consolidação
das Leis do Trabalho - CLT."

Em 9 de abril de 2002. - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

DESIGNAÇÃO

VIVALDO BARBOSA
Projeto de Lei n° 5.987/01 - do Sr. Virgílio Gui

marães - que "Substitui parágrafo do artigo 9° da Lei
nO 9.984 de 17 de julho de 2000 que "Dispõe sobre a
Criação da Agência Nacional de Água - ANA"."

Em 9 de abril de 2002. - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

DESIGNAÇÃO

PROFESSOR LUIZINHO
Projeto de Lei n° 5.945/01 - do Sr. Ronaldo Vas

concellos - que "Acrescenta parágrafo único ao art. 7'
da Lei n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que "dispõe
sobre o regime de concessão e permissão de serviços
públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, e
dá outras providências", determinando a entrega de có
pia das leituras de consumo de serviços públicos.

Em 9 de abril de 2002. - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.
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licitação para outorga de concessão ou permissão COMISSÃO DE TRABALHO, DE
para exploração de serviços de radiodifusão:' ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

Em 9 de abril de 2002. - Anamélia Ribeiro DESIGNAÇÃO
Correia de Araújo, Secretária.

FERNANDO GONÇALVES
Projeto de Lei n° 6.045/02 - do Sr. Alberto Fraga

- que "Acrescenta os §§ 3° e 4° ao art. 54 da Lei n°
8.666, de 21 de junho de 1993:'

Em 9 de abril de 2002. - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.
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COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

DESIGNAÇÃO

LUIZ ANTONIO FLEURY
Projeto de Lei n° 5.903/01 - da s,.a Nair Xavier

Lobo - que "Acrescenta artigo à Lei n° 5.859, de 11 de
dezembro de 1972, que "dispõe sobre a profissão de
empregado doméstico e dá outras providências", a
fim de conceder estabilidade provisória para a empre
gada gestante."

Em 9 de abril de 2002. -Anamélia Ribeiro Cor
reia de Araújo, Secretária.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

DESIGNAÇÃO

AVENZOAR ARRUDA

Projeto de Lei n° 5.328/01 - do Senado Fede
ral - (PLS n° 227/00) - que "Inclui na Lei 8.406, de
9 de janeiro de 1992, artigo que estabelece a gratui
dade da emissão de extratos bancários referentes
ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço."

Em 9 de abril de 2002. - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

DESIGNAÇÃO

LUIZ ANTONIO FLEURY

Projeto de Lei n° 5.347/01 - do Sr. Marçal Filho
- que "Dispõe sobre a obrigatoriedade de inclusão da
taxa de serviços, no valor de 10% (dez por cento), nas
contas pagas em hotéis, restaurantes, bares e simila
res." (Apensado: Projeto de Lei n° 5.497/01)

Em 9 de abril de 2002. - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.

das Leis do Trabalho, instituída pelo Decreto-Lei n° COMISSÃO DE TRABALHO,
5.452, de 1° de maio de 1943." DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

Em 9 de abril de 2002. - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária. DESIGNAÇÃO

FERNANDO GONÇALVES

Projeto de Lei n° 5.958/01 - dos Srs. Wellington
Dias e Ricardo Berzoini - que "Acrescenta dispositivo à
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, proibindo a
contratação de mão de obra por empresa interposta."

Em 9 de abril de 2002. -Anamélia Ribeiro Cor
reia de Araújo, Secretária.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

DESIGNAÇÃO

FERNANDO GONÇALVES
Projeto de Lei n° 5.426/01 - do Sr. Ney Lopes 

que "Acrescenta parágrafo ao art. 43 da Lei n° 8.666,
de 21 de junho de 1993:'

Em 9 de abril de 2002. - Anamélia Ribeiro cor
reia de Araújo, Secretária.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

DESIGNAÇÃO

HERCULANO ANGHINETTI
Projeto de Lei nO 5.422/01 - do Sr. José Carlos

Coutinho - que "Adiciona o § 6° ao art. 472 da Consoli
dação das Leis do Trabalho, instituída pelo Decre
to-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943."

Em 9 de abril de 2002. -Anamélia Ribeiro Cor
reia de Araújo, Secretária.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

DESIGNAÇÃO

JOVAIR ARANTES
Projeto de Lei n° 5.350/01 - do Sr. Ricardo Ber

zoini - que "Acrescenta dispositivos à Consolidação
das Leis do Trabalho - CLT, a fim de permitir o descon
to no salário de empréstimo realizado por empregado
junto à cooperativa de crédito."

Em 9 de abril de 2002. -Anamélia Ribeiro Cor
reia de Araújo, Secretária.

COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

DESIGNAÇÃO

PEDRO HENRY
Projeto de Lei n° 6.019/01 - do Senado Federal 

(PLS n° 86/99) - que "Acrescenta parágrafo ao art.
791 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT,
aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de
1943."

Em 9 de abril de 2002. -Anamélia Ribeiro Cor
reia de Araújo, Secretária.
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COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

DESIGNAÇÃO

PEDRO HENRY

Projeto de Lei n° 5.238/01 - dos Srs. Medeiros
e Paulo Paim - que "Dispõe sobre o valor do salário
mínimo, a partir de 1° de abril de 2002, e dá outras
providências."

Em 9 de abril de 2002. - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

DESIGNAÇÃO

PEDRO CELSO
Projeto de Lei nO 2.079-A/96 - do Sr. Marcelo

Déda - que "Dispõe sobre a publicidade dos atos,
programas, obras, serviços e campanha dos órgãos e
entidades públicas da administração direta e indireta."
(Apensados: Projetos de Lei nOs 767/99, 1.805/99,
2.467/00, 5.094/01, 3.555/97 e 4.263/01)

Em 9 de abril de 2002. - Anamélia Ribeiro
Correia de Araújo, Secretária.



Presidente:
AÉCIO NEVES - PSDB - MG

1° Vice-Presidente:
EFRAIM MORAIS - PFL - PB

2° Vice-Presidente:
BARBOSA NETO - PMDB - GO

1° Secretário:
SEVERINO CAVALCANTI- PPB - PE

(Biênio 2001/2002)

2° Secretário:
NILTON CAPIXABA - PTB - RO

3° Secretário:
PAULO ROCHA - PT - PA

4° Secretário:

CIRO NOGUEIRA - PFL - PI

1° Suplente de Secretário:
PEDRO VALADARES- PSB - SE

2° Suplente de Secretário:
SALATIELCARVALHO -PMDB-PE

3° Suplente de Secretario:
ENIO BACCI - PDT - RS

4° Suplente de Secretario:
WILSON SANTOS - PMDB - MT

PARTIDOS, BLOCOS E RESPECTIVAS BANCADAS,
BLOCO PARLAMENTAR

Bloco (PFL, PST)
Llder: INOC~NCIO OLIVEIRA

Eunlcio Oliveira
Fernando Diniz
Freire Júnior
Joáo Henrique (Licenciado)
Jorge Alberto

Pedro Novais
Pinheiro Landim

Wagner Rossi
Waldemir Moka

Vice-LIderes:
Abelardo Lupion
Aracely de Paula
Carlos Melles
Cleuber Carneiro
Francisco Coelho
Gilberto Kassab
João Mendes
José Carlos Aleluia
José Carlos Fonseca Jr.
José Rocha
Lavoisier Maia
Marcondes Gadelha
Moroni Torgan

Mussa Demes
Nice Lobão

Pauderney Avellno
Paulo Gouvêa
Paulo Octávio

Pedro Fernandes
Roberto Branl

Ronaldo Caiado
Rubem Medina

Santos Filho
Villnar Rocha

Werner Wanderer

PT
Llder. JOÃO PAULO

Vice-LIderes:
Adão Pretto
Angela Guadagnin
Avenzoar Arruda
Babá
Fernando Ferro
Henrique Fonlana
Jorge Bittar
Luciano lica

PPB
LIder: ODELMO LEÃO

Luiz Sérgio
Paulo Delgado

Pedro Celso
Pedro Eugênio

Professor Luizinho
Ricardo Berzoini
Walter Pinheiro

PMDB
Llder: GEDDEL VIEIRA LIMA

PTB
Llder: ROBERTO JEFFERSON

PSDB
Llder: JUTAHY JÚNIOR

Vice-LIderes:
Narcio Rodrigues (1° Vice)
Márcio Fortes
Carlos Batata
B.Sá
Sebaslião Madeira
Alex Canziani
Custódio Mattos
Fátima Pelaes
Chico da Princesa
João Almeida
Antonio Carlos Pannunzio
Dr. Helena
Jovair Arantes

Ricardo Rique
Nelson Otoch

Ricarte de Freilas
Xico GraZlano
Saulo Pedrosa
Léo A/cilnlara

Silvio Torres
Antonio Kandir

lulaiê Cobra
Eduardo Barbosa

Feu Rosa
Mendes Thame

Vice-LIderes:
Gerson Peres (1 0 Vice)
Eurico Miranda
Fetter Júnior
Hugo Biehl
Nelson Meurer
Herculano Anghinetti

Vice-LIderes:
Fernando Gonçalves (1° Vice)
Félix Mendonça
Antônio Jorge
Eduardo Seabra
Josué Bengtson

Wagner Salustiano
Romel Anizio
José Janene

João Tota
Mário Negromonte

Eni Voltolini

José Carlos Elias
Romeu Queiroz

Arnaldo Faria de Sá
Nelson Marquezelli

Bloco (PDT, PPS)
Uder JOÃO HERRMANN NETOVice-LIderes:

Albérico Filho
Antônio do Valle
Armando Monleiro
Confúcio Moura
Damião Feliciano
Edinho Bez

José Borba
José Chaves

José Lourenço
Mendes Ribeiro Filho

Millon Monti
Norberto Teixeira
Osmar Serra 110

Vice·LIderes:
Alceu Collares (1° Vice)
Fernando Coruja
Dr. Hélio

Ricardo FerTaço
Nelson Proença

Ivan Paixão

CO 035 12000
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Bloco (PL, PSL)
Uder: VALDEMAR COSTA NETO

Vice-LIderes:
Bispo Rodrigues
Lincoln Portela
Ronaldo Vasconcellos
Eujácio Simões

Bloco (PSB, PCdoB)
Uder HAROLDO LIMA

Magno Malta
Oliveira Filho
João Caldas

PTN

Repr.: JOSÉ DE ABREU

PHS

Repr ROBERTO ARGENTA

PSDC

Repr. FERNANDO ZUPPO

Vice~Uderes:

José Antonio Almeida
Inácio Arruda
Paulo Baltazar
Tânia Soares

Vice-Uderes
Eber Silva

PST
Uder: CABO JÚLIO

Wanderley Martins
Agnelo Queiroz

Evandro Milhomen

Divaldo Suruagy

Vice~Uderes:

Duilio Pisaneschi
Dardsio Perondi
Ricardo Barros

LIDERANÇA DO GOVERNO
Uder: ARNALDO MADEIRA

Luciano Pizzatto
Rafael Guerra



DEPUTADOS EM EXERCÍCIOr----------------- ------------------,
Roraima

Airton Cascavel PPS
Alceste Almeida PL
Almi r Sá .•.•.................... PPR

Francisco Rodrigues PFL
Luciano Castro PFL
Luis Ri'lrhosn _ .. PFL

Robério Araújo PL
Salomão Cruz PFL

Amapá
Antonio Feijão PSDB
Badu Picanço PL
nr. Rpnprlito nias PPB

Eduardo Seabra PTB
Evandro Milhomen PSB
Fátima Pelaes PSOB
Jurandil Juarez PMDB
Sérgio Barcellos PFL

Pará
Anivaldo Vale o o o' .PSDB
Asdrubal Bentes o o PMDB
Babá o •••••••••••••• o ••• PT
Deusdeth Pantoja oPFL
Elcione Barbalho PMDB
Gerson Peres o o' .PPB
Giovanni Queiroz o' .PDT
José Priante o o o .PMDB
Josué BcngtDon PTB
Nicias Ribeiro PSDB
Nilson Pinto o . PSDB
Paulo Rochêl PT
Raimundo Santos .. o o PL
Renildo Leal PT8
Socorro Comes rCdoD
Vic Pires Franco o PFL
Zenaldo Coutinho o .PSDB

Amazonas
Arthur Virgílio o', o PSDB
Átila Lins o PFL
Francisco Garcia o •••••••••• PFL
José Melo o o PFL
Luiz Fernando o. o PPB
Pauderney Avelino o o PFL
Silas Câmara PTB
Vanessa Grazziotin o PCdoB

Rondônia
Agnaldo Muniz PPS
Confúcio Moura PMDB
EUL.l.t-'eUeti M.iLd/lUd PDT
Expedito Júnior PSDB
Marinha Raupp PMDB
Nil ton Cô.pixaba PTB
Oscar Andrade FI,
Sérgio Carvalho 1'SDB

Acre

Tldefonço ~oTdeirn PSDR
João Tota PPB
José Aleksandro o 1'3L
M~rrin RittAT _ _ PP8

Marcos Afonso o PT
Nilson Mourão PT
Sé raio Barros _ PSDB
Zila Bezerra o PTB

Tocantins
Antônio Jorge PTB

Darci Coelho o" o PFL
Freire Júnior o" .PMDB
Igor Avelino _ PMDB
João Ribeiro PFL
Osvaldo Reis o o o o PMDB
Pastor Amarildo PPB
Paulo Mourão o PSDB

Maranhão
Albérico Filho o.. PMDB
Cesar Bandeira o PFL
Costa Ferreira o . PFL
Eliseu Moura PPB
Francisco Coelho PFL
Gastão Vieira PMDB
Jo50 Castelo PSDB
José Antonio Almeida o 1'38
Mauro Fecury PFL
Noiva MorcirQ o PDT
Nice Lobão o 1'FL
Paulo Marinho o PFL
Pedro Fernandes o .PFL
Pedro Novais PMDB
Remi Trinta o .PL
Roberto Rocha rODD
Sarney Filho o I?FL
Sebastião Madeira o o oPSD8

Ceará
Adolfo Marinho PSDB
Almeida de Jesus FL
Anibal Gomes .. o ••••••••••••••••• PMDB
Arnon Bezerra o.. o PSDB
Chiquinho Feitosa o' PSDB
Eunício Oliveira PMDB
Inácio Arruda o, FCdoB
José Linhares. o' PPB
José Piment.el PT
Léo Alcântara o, o' o .P3DB
Manoel Salv iano o P3DB
MdLcelu Te.ixe.ird PMDB
Mauro Benevides oPMDB
Moroni Torgan o PFL
Nelson Otoch PSDB
Pimentel Gomes PPS
Pinheiro Landim o, PMDB
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Roberto Pessoa PFL



Rorrunel Feijó PSDB
SéLylu Nuvdl~ PSB
Vicente Arruda PSOB

Piauí
ÁLlla Lira l-'SOB

B. Sá PSOB
Ciro Nogueira PfL
Gessivaldo Isaias PMUB
Heráclito Fortes PfL
Marcelo Castro PMDB
Mussa Uemes PFL
Paes Landim PFL
Themístocles Sampaio PMDB
Wellington Dias PT

Rio Grande do Norte
Ana Catarina PMDB
Carlos Alberto Rosado PFL
Henrique Eduardo Alves PMOB
Iberê Ferreira PTB
Laíre Rosado PMDB
Lavoisier Maia PFL
Múcio Sá PTB
Ney Lopes PFL

Paraíba
Adauto Pereira PFL
Armando Abílio PSDB
Avenzoar Arruda PT
Carlos Dunga PTB
Damiao Feliciano PMDB
Domiciano Cabral PSOB
Efraim Morais PFL
Enivaldo Ribeiro PPB
Inaldo Leitão PSDB
Marcondes Gadelha PFL
Ricardo Rique PSDB
Wilson Braga PFL

Pernambuco
Armando Monteiro PMOB
Carlos Batata PSDB
Clemcntino Coelho PPS
Djalma Paes PSB
Eduardo Campos PSB
Fernando Ferro PT
Gonzaga Patriota PSB
Inocêncio Oliveira PFL
lJ(),lO Colaço PSDB
Joaquim Francisco PFL
Joel de Hollanda PFL
José Chaves PMDB
José Mendonça Bezerra PFL
José Múcio Monteiro PSDB
Luciano Bivar PSL
Luiz Piauhylino PSDB
Marcos de Jesus PL
MJurilio Ferreira Lima , .. PMDB
Osvaldo Coelho PFL

Pedro Corrêa PPB
Pedro Eugênio P'1'
Ricardo Fiuza PPB
Salatiel Carvalho PMDB
~érgio Guerra PSDB
Severino Cavalcanti PPB

Alagoas
Augusto Farias PPB
Divaldo Suruagy PST
Givaldo Carimbão PSB
Helenildo Ribeiro PSDB
João Caldas PL
José Thomaz NonO PFL
Luiz Dantas PTB
Olavo Calheiros PMDB
Regis Cavalcante PPS

Sergipe
Augusto Franco PSOB
Cleonâncio Fonseca PPB
Ivan Paixão PPS
Jorge Alberto PMDB
José Teles PSDS
Pedro Valadares PSB
Sérgio Reis PTB
Tânia Soares PCdoB

Bahia
Aroido Cedraz PFL
Benito Gama PMDB
Claudio Cajado PFL
Coriolano Sales PMDB
Eraldo Tinoco o, ••••••••••• PFL
Euj ácio Simões PL
Félix Mendonça PTB
FrancistOnio ri nto PFT,

Geddel Vieira Lima PMDB
Gerson Gabrielli PFL
Hnrnlrlo T.imi1 PCdoS
Jaime Fernandes PFL
Jairo Carneiro PFL
Jaques Wagner _.. , PT
João Almeida PSDB
João Carlos Bacelar PFL
João Leão PPB
Jonival Lucas Junior PMDB
Jorge Khoury PFL
José Carlos Aleluia PFL
José Lourenço PMDB
José Rocha PFL
Jutahy Junior PSDB
Leur Lomanto PMDB
Luiz Alberto PT
Luiz Moreira I'FL

Mário Negromonte PPB
Nelson Pellegrino PT
Nilo Coelho P3DB
Paulo Braga PFL



Paulo Magalhães PFL
Pedro Il.-ujo PFL
Reginaldo Germano PFL
Roland Lavigne PMDB
Sdulu PedLu~d PSDB
Ursicino Queiroz PFL
Waldir Pires PT
Wal ter Pinheiro PT
Yvonilton Gonçalves PFL

Minas Gerais
Aécio Neves PSlJB

Antônio do Valle PMDB
Aracely de Paula PFL
Bonifácio de Andrada PSDB
Cabo LTúlio PST
Carlos Melles PFL
Carlos Mosconi PSDB
Cleuber Carneiro PFL
Custódio Mattos PSDB
Danilo de Castro PSDB
Edmar Moreira PPB
Eduardo Barbosa PSDB
Eliseu Resende PFL
Fernando Oiniz PMDB
Genésio Bernardino PMDB
Gilmar Machado PT
Glycon Terra Pinto PMDB
Hélio Costa PMDB
Herculano Anghinetti PPB
Ibrahim Abi-ackel PPB
Jaime Mrlrtins PF'T.

João Magalhães PMDB
João Magno PT
.Tnsp Militão P'l'B
Lael Varella PFL
Lincoln Portela PSL
Márcio Reinaldo Moreira PPB
Marcos Lima PMDB
Maria do Carmo Lara PT
Maria Lúcia PMDU
Mário Assad Júnior PL
Mário de Oliveira PST
Mauro Lopes PMDB
Narcio Rodrigues PSDB
Nilmário Miranda PT
Odelrno Leão PPB
Olimpio Pires PDT
Osmânio Pereira PSDB
Pdulu Delgddo PT
Pimenta da Veiga PSDB
Rafael Guerra PSDB
Roberto Brant P~L

Romel Anizio PPB
Romeu Queiroz PTB
~onaldo Vasconcellos PL
Saraiva Felipe PMOB

Sérgio Miranda PCdaB
S.i.ld~ BLd~.i.ltÜLU PMDB
Tilden Santiago PT
Virgilio Guimarães PT
Vittorio MedioIi PSDB
Walfrido Mares Guia PTB
Zezé Perrella PFL

Espírito Santo
Feu Rosa PSOB
João Coser PT
José Carlos Elias PTB
José Carlos Fonseca Jr PFL
Magno Malta PL
Marcus Vicente PPR
Max Mauro PTI3
Nilton Baiano PPB
Ricardo Fcrraço PPS
Ri ta Camata PMDB

Rio de Janeiro
Aldir Cabral PFL
Alexandre Cardoso PSB
l\lexandre Santos PSDB
Almerinda de Carvalho PPB
Arolde de Oliveira PFL
Ayrton Xerêz PFL
Bispo Rodrigues PL
Carlos Santana PT
r:ornélio Rihpiro PT.
Dino Fernandes PPB
DI'. Heleno PSDB
Eber Silva PST
Eduardo Paes PFL
Eurico Miranda PPB
Fernando Gabeira PT
Fernando Gonçalves PTB
Francisco Dornelles PPB
Fr.:lncioco Silva rST
Iédio Rosa PFL
ltamar Serpa PSDB
Jair Dolsonaro PPB
Jandira Feghali PCdoS
João Mendes PFL
Joao Sall~diu PDT
Jorge Bittar PT
Jorge Wilson PSDB
José Cdclos Coutinho PYL
Laura Carneiro PFL
Luisinho PPB
Luiz Ribeiro PSUB
Luiz Sérgio PT
Márcio Fortes PSDB
Mattos Nascimento PST
Milton Temer PT
Miriam Reid PSB
Miro 'Teixeira PDT
Paulo Baltazar PSB



Paulo Fcijóo o o o PSDB
Roberto Jefferson PTD
Rodrigo Maia .. '" o PFL
Ronaldo Cezar Coelho o' o o. o o.. PSDB
Rubem Medina PFL
Simão Sessim PPB
Valdeci Pai va PSL
Vivdluu BdLUU::;d POT
Wanderley Martins PSB

São Paulo
Alberto Goldman o' oo.~SDB
Aldo Rebelo rCdoS
Aloizio Mercadante PT
Aloysio Nunes ~~rreira PSDB
André Benassi PSDB
Angela Guadagnin PT
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Antonio Kandir PSDB
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá o PTB
Arnaldo Madeira PSDB
Ary Kara oPTB
Bispo Wanderval PL
Celso Russomanno o' o.PPB
Chico Sardelli. o PFL
Corauci Sobrinho o PFL
Cunha Bueno o PPB
De Velasco. o PSL
Delfim Netto o o.. PPB
Dr. Evilásio PSB
Oro Hélio .. o, o' o' o PDT
Duilio Pisaneschi PTB
Emerson Kapaz oPPS
Fernando Zuppo o _ PSDC
Gilberto Kassab PFL
Iara Bernardi PT
Jair Meneguelli .. o o o o _. o o o.. o o.. PT
João Eduardo Dado PDT
João Herrmann Neto PPS
João Paulo PT
Jorge Tadeu Mudalen PMDB
José Anibal PSDB
Jooé de Abreu o •••• PTN
José Dirceu o PT
José Genoino PT
José Roberto Datochio PDT
Julio Semeghini. PSDB
Lamartine Posella PMDB
Lucianu Z.ica PT
Luiz Antonio Fleury oPTB
Luiz Eduardo Greenhalgh PT
Luiza Erundina .. o.. o PSB
Marcelo Barbieri PMDB
Marcos Cintra oPFL
Medeiros o o o. l:'L
Mendes Thameo o PSDB

Michel Temer o o o o.. PMDB
Milton Monti PMDB
Moreira Ferreira PFL
Nelo Rodolfoo o o. o o o" o o o .PMDB
Nelson MdL4uez~111 PTB
Neuton Lima .. o PFL
Orlando Fantazzini PT
Paulo Kobayashi PSDB
Paulo Lima PMDB
Professor Luizinho PT
Kicardo Herzoini 01:''1'

Ricardo Izar oPTB
Robson Tuma oPFL
Rubens Furlan PPS
Salvador Zimbaldi PSDB
Sampaio Dória PSDR
TeIma de Souza PT
Vadão Gomes o" .PPB
Valdemar Costa Neto PL
Wagner Rossi _ o PMDB
Wagner Salustiano PPB
Xico Graziano PSDB
Zé índio o o PMDB
Zulaiê Cobra PSDB

Mato Grosso
Celcita Pinheiro .. o o PFL
Lino Rossi PSDB
Murilo Domingos PTB
Osvaldo Sobrinho PTB
Pedro Henry. o •••••••• o., •• , ••••• PPB
Ricarte de Freitas o o, o .PSDR
Tetê Bezerra o •••••••••••• PMDB
Wilson Santos oPSDB

Distrito Federal
Agnelo Queiroz o PCdoB
Geraldo Magela o o'' o.. PT
Jofran Frejat o ••••••••• o.... PPB
Maria Abadia o ••••••••• PSDB
Paulo Octávio PFL
Pedro Celso PT
Tadeu Filippelli PMOB
Wigberto Tartuce PPB

Goiás
Aldo Arantes .. o o .PCdaB
Barbosa Neto o PMDB
Euler Morais PMDB
Geovan Freitas PMDB
Jovair Arantes PSDB
Juqulll!ld o ••••••••••••••• PL
Lidia Quinan PSDB
L6cia Vânia '" PSDB
Luiz Bittencourt o PMDB
Nair Xavier Lobo .•.............. PMDB
Norberto Teixeira o PMDB
I:'edro Canedo o o \:'SDB
Pedro Chaves PMDB



Roberto Balestra PPB
Ronaldo Caiado PFL
Vi lmar Rocha PFL
Zé Gomes da Rocha PMDB

Mato Grosso do Sul
Ben-hur Ferreira PT
Or. Antonio Cruz PMOB
João Grandão rT
Marçal Filho PMDB
Marisa Serrano PSOB
Nel:son Trad PTB
Pedro Pedrossian PPB
Waldemir Moka PMOB

Paraná
Abelardo Lupion. o o . o . o . o . o o o oPFL
Affonso Camargo PSDB
Ai rton Roveda o o J:''l'B

Alex Canzianio o 0 ••• o. o oPSDB
Basílio Villani PSOB
Chico da Princesa PSOB
Dilceu Sperafico PPB
Dr. Rosinha P'l'
Flávio Arns o PT
Gustavo Fruet PMDB
Hermes Parcianello PMDB
Iris Simões PTB
José Borba PMDB
José Carlos Martinez PTB
José Janene PPB
Luciano Pizzatto PFL
Luiz Carlos Hauly PSDB
Márcio Matos PTB
Max Rosenmann PMDB
Moacir Micheletto PMDB
Nelson Meurer o o PPB
Odílio Balbinotti PSDB
Oliveira Filho. o o PL
Osmar Serraglio PMDB
Padre Roque PT
RFlfaEel GrprFl __ _. PF'T.

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
Edioon Andrino PMOB
Eni Vol tolini. PPB
Fernando Coruja PDT
Gervásio Silva PFL
Hugo Biehl PPB
João Matos o PMDB
João Pi~~oldLLi PPB
Leodegar Tiscoski PPB

Luci Choinacki PT
Paulo Gouvêa PFL
Renato Vianna PMDB
Serafim Venzon PDT
Vicente Caropreso PSDB

Rio Grande do Sul
Adão Pretto o •••• o •• PT
Airton Oipp 0.0 0 •••• 0 •••••• PDT
Alceu Collares POT
Ary José Vanazzi o o PT
Augusto Narde:s o' o PPB
Beta Albuquerque PSB
Cezar Schirmer PMDB
Ddl:ci:;io PerüIldi o o" o .. PMDB
Edir Oliveira o o O" .PTB
Enio Bacci o PDT
~sther Grossi 1:-''1'

Ezidio Pinheiro o o o o o PSB
Fetter Junior o PPB
Fioravante o o.. PT
Germano Rigotto PMDB
Henrique Fontana PT
Júlio Redecker o PPB
Luis Carlos Heinze PPB
Marcos Rolim o PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB
Nelson Proença PPS
Osmar Terra o PMDB
Osvaldo Biolchi PMDB
Paulo José Gouvêa o •••••••• PL
Paulo Paim PT
Pompeo de Mattos o POT
Roberto Argentao o PHS
Tarcisio Zimmermann PT
Telmo Kirst PPB
Wilson Cignachi PMDB
Yeda Crusius o o. o o.. o o o oPSDB



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E POLíTICA RURAL

Presidente' Nelson Meurer (PPB)
1° Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
20 Vice-Presidente: Waldemir Moka (PMDB)
30 Vice-Presidente: Roberto Pessoa (PFL)

Titulares Suplentes

Pompeo de Mattos
1 vaga

Antônio Jorge (PTB)
Carlos Dunga (PTB)
Hugo Biehl (PPB)

2 vagas

Bloco (PL, PSL)

Enivaldo Ribeiro (PPB)
Eujácio Simões

1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

PFL

Abelardo Lupion
Adauto Pereira
Francisco Coelho
Jaime Fernandes
Joel de Hollanda
Paulo Braga
Roberto Pessoa
Ronaldo Caiado
1 vaga

PSDB

Anivaldo Vale
B. Sá
Carlos Batata
Helenildo Ribeiro
Odllio Balbinotti
Paulo Mourão
Saulo Pedrosa
Wilson Santos
Xico Graziano

PMDB

Cleonânio Fonseca (PPB)
Confúcio Moura
João Carlos Bacelar (PFL)
Marcelo Castro
Moacir Micheletto
Silas Brasileiro
Telmo Kirst (PPB)
Themlstocles Sampaio
Watdemir Moka

Carlos Alberto Rosado
Gervásio Silva
Jaime Martins

Joaquim Francisco
José Rocha

Marcondes Gadelha
Reginaldo Germano

Werner Wanderer
lezé Perrella

Armando Abflio
Carlos Mosconi

Domiciano Cabral
José Múcio Monteiro

Julio Semeghini
Luiz Ribeiro

Mendes Thame
Sérgio Barros

Sérgio Carvalho

Ana Catarina
Darclsio Perondi

Igor Avelino
João Matos
Paulo Lima

4 vagas

Almir Sá (PPB)
João Pizzolatti (PPB)
Roberto Balestra (PPB)

PST

Salomão Cruz (PFL)

Secretário: Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo li, Térreo, Ala C, sala 36
Telefones 318-69.,8/69.,9/6981

Presidente: Narcio Rodrigues (PSDB)
1° Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
2° Vice-Presidente: Paulo Marinho (PFL)
3° Vice-Presidente: Silas Câmara (PTB)

Titulares

PFL

Arolde de Oliveira
Cesar Bandeira
Gilberto Kassab
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Luiz Moreira
Paulo Marinho
Santos Filho
Yvonillon Gonçalves

PSDB

Ezidio Pinheiro
2 vagas

1 vaga

Fax 318-2142

Suplentes

Adauto Pereira
Francisco Coelho
Francistônio Pinto

Gerson Gabrielli
Heráclito Fortes

José Carlos Aleluia
Neuton Lima

Paulo Magalhães
Sérgio Barcellos

PT
Adão Pretto
João Grandão
Luci Choinack
Nilson Mourão
Tilden Santiago
Welinton Fagundes (PL) (Licenciado)

PPB
Augusto Nardes
Dilceu Sperafico
Luis Carlos Heinze
Nelson Meurer
Rornel Anizio

PTB

José Carlos Elias
Josué Bengtson
Nelson Marquezelli

Bloco (PDT, PPS)

Giovanni Queiroz

Avenzoar Arruda
Geraldo Magela

José Pimentel
Marcos Afonso

Wellington Dias
1 vaga

Dr. Benedito Dias
Eliseu Moura
Fetter Junior

João Tota
Vadão Gomes

Airton Roveda
Félix Mendonça

lila Bezerra

Agnaldo Muniz

Alberto Goldman
Alexandre Santos
Augusto Franco
João Almeida
João Castelo
Julio Serneghini
Luiz Piauhylino
Narcio Rodrigues
1 vaga

Eunlcio Oliveira
Hermes Parcianello
Jorge Tadeu Mudalen
José Priante
Marçal Filho
Marinha Raupp
Maurillo Ferreira Lima
Reginaldo Germano (PFL)
1 vaga

Jorge Bittar

PMDB

PT

Alex Canziani
Átila Lira

Bonifácio de Andrada
Chiquinho Feitosa

Inaldo Leitão
Lino Rossi

Márcio Fortes
Roberto Rocha

Salvador lirnbaldi

Damião Feliciano
Hélio Costa

Leur Lomanto
Marcelo Barbieri

Milton Monli
Pinheiro Landim

Sérgio Reis (PTB)
Wagner Rossi

1 vaga

Angela Guadagnin



Marcos Afonso
Robério Araújo (PL)
Walter Pinheiro
2 vagas

PPB

Esther Grossi
Fernando Feno

Nelson Pellegrino
Paulo Delgado

1 vaga

André Benassi
Inaldo Leitão
Léo Alcântara
Nelson OtOell
Sérgio Carvalho
Vicente Arruda
Zenaldo Coutinho
Zulalê Cobra

Átila Lira
Bonifácio de Andrada

João Almeida
Luiz Piauhylino

Nicias Ribeiro
Odflio Balbinotti

Ricardo Rique
Wilson Santos

Bloco (PDT, PPS)

João Leão
Márcio Reinaldo Moreira
Pedro Irujo (PFL)
Vic Pires Franco (PFL)
1 vaga

Iris Simões
Ricardo Izar
Silas Câmara

PTB

Eni Voltolini
Gerson Peres

Márcio Reinaldo Morena
Marcus Vicente

Roberto Balestra

José Carlos Martinez
Josué Bengtson
Romeu Queiroz

Cezar Schinner
Coriolano Sales
DI. Antonio Cruz
Geovan Freitas
Igor Avelino
Mendes Ribeiro Filho
Osmar Senaglio
Renato Vianna
Ronald Lavigne

PMDB

Freire Júnior
Maria LLlcia

Mauro Benevides
Nair Xavier Lobo

Rita Camata
Themístocies Sampaio

3 vagas

Airton Cascavel
DI. Hélio
Nelson Proença

Bispo Wanderval
João Caldas
Valdeci Paiva

Olimpio Pires
Pimentel Gomes

1 vaga

Bloco (PL, PSL)

Bispo Rodrigues
Marcos de Jesus

Philemon Rodrigues (Licenciado)

Geraldo Magela
José Dirceu
José Genorno
Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcos Rolim
Nelson Pellegrino

PT

DI' Rosinha
Gilmar Machado

Jair Meneguelli
Orlando Fantazzini

Waldir Pires
1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)

João Colaço (PSDB)
Luiza Erundina
Pedro Canedo (PSDB)

DI. EviláslO
Oscar Andrade (PL)

Raimundo Santos (PL)

Augusto Farias
Edmar Moreira
Eurico Miranda
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel

PPB

Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico

Luisinho
Ricardo Fiuza

Wagner Salustiano

PST

Ariston Andrade (PFL)Magno Malta (PL)

Secretária: Maria Ivone do Esplrito Santo
Local Anexo 11, Térreo, Ala A, Sala 13
Telefones: 318-6906 a 318-6908 Fax: 318-2143

Murilo Domingos
Nelson Trad
Raimundo Santos (PL)

PTB

Edir Oliveira
Luiz Antonio Fleury

1 vaga

Fernando Coruja
Ricardo Ferraço

1 vaga

Bispo Wanderval
Lincoln Portela

1 vaga

Bispo Rodrigues
Luciano Bivar
Oliveira Filho

Bloco (PL, PSL)

Bloco (PDT, PPS)

Alceu Collares
José Roberto Batochio
Regis Cavalcante

Suplentes

PFL

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

Presidente: Ney Lopes (PFL)
1° Vice-Presidente: Jaime Martins (PFL)
2° Vice-Presidente Igor Avelino (PMDB)
3° Vice-Presidente: Léo Alcântara (PSDB)

Titulares

Bloco (PSB, PCdoB)Aldir Cabral
lédio Rosa
Jaime Martins
Moroni Torgan
Ney Lopes
Paes Landim
Paulo Magalhães
Robson Tuma
Vilmar Rocha

Aloysio Nunes Ferreira

PSDB

Átila Lins
Corauci Sobrinho

Jairo Carneiro
Luis Barbosa

Moreira Ferreira
Pedro Irujo

Pedro Pedrossian (PPB)
Sarney Filho

Vic Pires Franco

Anivaldo Vale

Aldo Arantes
Alexandre Cardoso
José Antonio Almeida

PST

Asdrúbal Bentes (PMDB)

Secretária: Rejane Salete Marques
Local: Anexo 11, Térreo, Ala, Sala 21
Telefone: 318-6922 a 318-6925

Djalrna Paes
Gonzaga Patriota

Wanderley Martins

Almeida de Jesus (PL)

Fax: 318-2144



COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Presidente: Pinheiro Landim (PMOB)
1° Vice~Presidente: José Borba (PMOB)
2° Vice··Presidente Luciano Pizzatto (PFL)
3° Vice~Presidente: Luiz Alberto (PT)

Titulares

PFL

Suplentes

Presidente: Rubens Furlan (PPS)
1° Vice~Presidente: João Sampaio (PDT)
2° Vice~Presidente: Sérgio Novais (PSB)
3° Vice~Presidente: Maria do Carmo Lara (PT)

Titulares

PFL

Suplentes

José Carlos Coutinho
Luciano Pizzatto
Salallel Carvalho (PMDB)
Sarney Filho (Licenciado)

1 vaga

PSOB

Glycon Terra Pinto (PMDB)
Luiz Ribeiro
Mendes Thame
Raimundo Gomes de Matos
Ricarte de Freitas

PMOB

Ana Catarina
José Borba
Luiz Bittencourt
Pinheiro Landim

PT

Arlindo Chinaglia
Luiz Alberto
1 vaga

PPB

Celso Russomanno
Luisinho
Wagner Salustiano

Jaime Femandes
Laura Cameiro

Luis Barbosa
Paes Landim

Paulo Gouvêa

João Colaço
Nelson Otoch

Ricardo Izar (PTB)
Xico Graziano

1 vaga

José Priante
Max Rosenmann

Silas Brasileiro
1 vaga

Jaques Wagner
Luciano Zica

Tilden Santiago

José Janene
Paulo José Gouvêa (PL)

Pedro Pedrossian

João Sampaio (PDT)
Mauro Fecury
Sérgio Barcellos
2 vagas

Armando Abflio
Domiciano Cabral
Inácio Arruda (PCdoB)
2 vagas

Euler Morais
Gustavo Fruet
Wilson Cignachi
Zé Indio

Maria do Carmo Lara
Padre Roque
1 vaga

Eliseu Moura
Simão Sessirn

Cleuber Carneiro
Paulo Octávio

Pedro Fernandes
Roberto Pessoa

1 vaga

PSOB

André Benassi
Antonio Carlos Pannunzio

B. Sá
Lúcia Vânia

1 vaga

PMDB

José Chaves
Marcelo Teixeira

Moacir Micheletto
1 vaga

PT

Iara Bernardi
Nilrnário Miranda

Pedro Eugênio

PPB

João Leão
Mário Negrornonte

Anibal Gomes (PMOB)
Badu Picanço (PL)

Márcio Bittar

Almeida de Jesus

PTB

Duilio Pisaneschi
Iris Simões

Bloco (PDT, PPS)

Ollmpio Pires

Bloco PL, PSL

Ronaldo Vasconcellos

Edir Oliveira
Iberê Ferreira

Rubens Furlan

Ojalma Paes (PSB)

PTB

Ary Kara
Luiz Dantas

Bloco (PDT, PPS)

Neiva Moreira

Bloco (PL, PSL)

Remi Trinta

Paulo Baltazar

Bloco (PSB, PCdoB)

Inácio Arruda
Sérgio Novais
Socorro Gomes

Bloco (PSB, PCdoB)

Dr. Evilásio
1 vaga

Secretário: Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Ala C, Sala 150
Telefones: 318~6929 a 318~6935 Fax: 318~2146

Secretário: Jarnes Lewis Gorrnan Júnior
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala C, Sala 184
Telefones: 318~7072J7073 Fax: 318~2147



COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

Presidente: Orlando Fantazzini (PT)
1" Vice-Presidente: Padre Roque (PT)
2" Vice-Presidente: Eduardo Barbosa (PSB)
3° Vice-Presidente: Paulo José Gouvêa (PL)

Titulares

PFL

Suplentes

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Presidente: Corauci Sobrinho (PFL)
1° Vice-Presidente: Paulo Octávio (PFL)
2° Vice-Presidente: Júlio Redecker (PPB)
3" Vice-Presidente: Alex Canziani (PSOB)

Titulares Suplentes

Jaime Martins
José Rocha
Marcondes Gadelha
Reginaldo Germano
1 vaga

PSDB

Eber Silva (PST)
Laura Carneiro
Moroni Torgan

Nice Lobão
1 vaga

Corauci Sobrinho
Jairo Carneiro
Marcos Cintra
Paulo Octávio
Rubem Medina

PFL

Arolde de Oliveira
Chico Sardelli

Francisco Garcia
Gerson Gabrielli

Luciano Castro

Antonio Feijão José Anlbal
Oanilo de Castro Sebastião Madeira
Eduardo Barbosa Zulaiê Cobra
Fálima Pelaes 2 vagas Adolfo Marinho
Nilo Coelho Alex Canziani

3 vagas
PMDB

Freire Júnior Elcione Barbalho
Olavo Calheiros Pedro Novais
Rita Camata 2 vagas
Roland Lavigne Edison Andrino

Femando Diniz
PT Jurandil Juarez

Nair Xavier Lobo
Babá Luiz Alberto
Orlando Fantazzini Luiz Eduardo Greenhalgh
Padre Roque Nelson Pellegrino

Virgflio Guimarães
PPB 2 vagas

Flávio Arns (PT) Socorro Gomes (PCdoB)
José Unhares 1 vaga

PTB
Delfim Netlo
Júlio Redecker

Arnaldo Faria de Sá De Velasco (PSL)
Nelson Trad 1 vaga

PSOB

Affonso Camargo
Léo Alcântara

Marisa Serrano
Mendes Tl1ame

Veda Crusius

PMDB

Antônio do Valle
Armando Monteiro

Divaldo Suruagy (PST)
Germano Rigotlo

PT

Carlito Merss
Jorge Bitlar

Ricardo Berzoini

PPB

Augusto Nardes
João Pizzolatli

PTB

Bloco (PDT, PPS)

Regis Cavalcante
1 vaga

Pimentel Gomes
1 vaga

Múcio Sá
Zila Bezerra

Emerson Kapaz
Enio Bacci

Lidia Quinan (PSOB)
Ronaldo Vasconcellos (PL)

Bloco (PDT, PPS)

João Sampaio
Nelson Proença

Bloco (PL, PSL)

Paulo José Gouvêa Valdeci Paiva
Bloco (PL, PSL)

Ricardo Fiuza (PPB) Badu Picanço

Bloco (PSB, PCdoB) Bloco (PSB, PCdoB)

Givaldo Carimbão Paulo Baltazar Ricardo Ferraço (PPS) Eduardo Campos

Secretário: Mareio Marques de Araujo
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala A, Sala 185
Telefone: 318-8285 Fax 318-2170

Secretária: Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo 11, Térreo, Ala A, Sala 27
Telefones: 318-7024 a 318-7026 Fax: 318-2148



COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Presidente: Esther Grossi (PT)
1° Vice-Presidente: Iara Bernardi (PT)
2° Vice-Presidente: Marisa Serrano (PSDB)
3° Vice-Presidente Gastão Vieira (PMDB)

Titulares

PFL

Suplentes

COMISSÃO DE FINANÇAS
E TRIBUTAÇÃO

Presidente Benito Gama (PMDB)
1° Vice-Presidente: Maria Lúcia (PMDB)
2° Vice-Presidente: José Pimentel (PT)
3° Vice-Presidente: Jorge Khoury (PFL)

Titulares

PFL

Suplentes

Celcita Pinheiro
Luis Barbosa
Nice Lobão
Osvaldo Coelho
Zezé Perrella

Agnelo Queiroz (PCdoB)
Átila Lira
Bonifácio de Andrada
Itamar Serpa
Marisa Serrano

Gastão Vieira
João Matos
Jonival Lucas Junior
Paulo Lima
1 vaga

Esther Grossi
Flávio Arns
Iara Bernardi

Dino Fernandes
Miriam Reid (PSB)
Osvaldo Biolchi (PMDB)

Eduardo Seabra
Walfrido Mares Guia

Cesar Bandeira
Costa Ferreira

Joel de Hollanda
Mauro Fecury

Paulo Marinho

PSDB

Alberto Goldman
Lidia Quinan

Paulo Mourão
Rafael Guerra

Raimundo Gomes de Matos

PMDB

Milton Monti
Osmar Serraglio

Zé Indio
2 vagas

PT

Avenzoar Arruda
Padre Roque

Professor Luizinho

PPB

Cuntla Bueno
Eurico Miranda

1 vaga

PTB

Fernando Gonçalves
Renildo Leal

João Mendes
Jorge Khoury
José Carlos Fonseca Jr.
Maria LLlcia (PMDB)
Mussa Demes
Pauderney Avelino
Roberto Brant

Antonio Kandir
Custódio Mattos
Márcio Fortes
Sebastião Madeira
3 vagas

Armando Monteiro
Benito Gama
Edinho Bez
Germano Rigotto
Max Rosenmann
Milton Monti
Pedro Novais

Carlito Merss
José Pimentel
Pedro Eugênio
Ricardo Berzoini

PSDB

PMDB

PT

PPB

Lavoisier Maia
Marcos Cintra

Nice Lobão
Osvaldo Coelho

Rodrigo Maia
2 vagas

Adolfo Marintlo
Anivaldo Vale
Basilio Villani

Luiz Carlos Hauly
Sampaio Dória

Veda Crusius
1 vaga

João Henrique (Licenciado)
José Lourenço

Michel Temer
4 vagas

Aloizio Mercadante
Henrique Fontana

Milton Temer
1 vaga

Clementino Coelho
1 vaga

Grlmar Machado (PT)
Tânia Soares (PCdoB)

Bloco (PDT, PPS)

Bloco (PL, PSL)

Euripedes Miranda
Ivan Paixão

Luciano Bivar
Medeiros

Chico Sardelli (PFL)
Fetter Junior
2 vagas

Félix Mendonça
José Militão

PTB

Delfim Netto
Hugo Biehl

Odelmo Leão
1 vaga

Iberê Ferreira
Walfrido Mares Guia

Secretária: Carla Rodrigues de Medeiros
Local Anexo 11, Pavimento Superior, Ala C, Sala 170
Telefones 318-6900/6905/7011/7012 Fax: 318-2149

1 vaga
Bloco (PSB, PCdoB)

Anamélia Lima Rocha Femandes

Fernando Coruja
João Eduardo Dado

Bloco (PDT, PPS)

Emerson Kapaz
1vaga



Bloco (PL, PSL)

Cornélio Ribeiro José Aleksandlo Max Mauro
Eujácio Simões Juquinha

Bloco (PSB, PCdoB)
Agnaldo Muniz

Sérgio Miranda 2 vagas
1 vaga

PST Marcos de Jesus

Divaldo Suruagy 1 vaga

PTN DI. Evilásio

1 vaga 1 vaga

PTB

Nelson Trad

Bloco (POT, PPS)

Pompeo de Maltas

Bloco (PL, PSL)

Joao Caldas

Bloco (PSB, PCdoB)

Márcio Reinaldo Moreira (PPB)

PHS
Secretária: Maria Linda Magalhães
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala C, Sala 124
Telefones: 318~6960/6989/6955 Fax: 318~2150

Roberto Argenta

PSOC

Neuton Lima (PFL)

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

Secretária: Maria Helena Pinheiro Monteiro
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala A, Sala 161
Telefones 318~6888J6887 Fax: 318~2176

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Presidente: Nela Rodolfo (PMOB)
1° Vice~Presidente: Antônio do Valle (PMOB)
2° Vice~Presidente: Agnaldo Muniz (PPS)
3° Vice~Presidente: Luiz Fernando (PPB)

Titulares Suplentes

PFL

Fernando Zuppo (PSOC)

Presidente: Salvador Zimbaldi (PSOB)
1° Vice~Presidente: Nicias Ribeiro (PSOB)
2° Vice~Presidente Airton Roveda (PTB)
3° Vice~Presidente: Gervásio Silva (PFL)

Titulares

1 vaga

Suplentes

PSOB

Costa Ferreira
Oeusdeth Pantoja
Rafael Greca
2 vagas

Oanilo de Castro
Expedito Júnior
Manoel Salviana
2 vagas

PSOB

PMOB

Claudio Cajado
Oino Fernandes (PPB)
José Carlos Coutinho

Márcio Matos (PTI3)
Ursicino Queiroz

Alexandre Santos
DI. Helena

Léo Alcãntara
2 vagas

PFL

Francisco Garcia
Francistônio Pinto
Gervásio Silva
José Carlos Aleluia
Moreira Ferreira

Antonio Feijão
DI. Helena
Nicias Ribeiro
Paulo Feijó
Salvador Zimbaldi

Eliseu Resende
Gilberto Kassab

Lael Varella
Santos Filhos

1 vaga

Márcio Fortes
Osmãnio Pereira

Raimundo Gomes de Matos
Sérgio Barros

1 vaga

Antônio do Valle
João Magalhães
Mauro Benevides
Nela Rodolfo

João Magno
Wellington Dias
Wigberto Tartuce (PPB)

Luiz Fernando
1 vaga

PT

PPB

Anibal Gomes
Fernando Oiniz

Jorge Tadeu Mudalen
Salatiel Carvalho

João Coser
João Grandão

Virgílio Guimarães

Pedro Corrêa
Pedro Henry

PMOB
Carlos Alberto Rosado (PFL)
Ildefonço Cordeiro (PSOB)
Marcos Lima
Vadão Gomes (PPB)

PT

Fernando Ferro
Luciano Zica
Luiz Sérgio

PPB

José Janene
Pedro Pedrossian

Edinho Bez
3 vagas

Adão Preito
Luiz Alberto

Walter Pinheiro

Ricardo Barros
Romel Anizio



Airton Roveda
Renildo Leal

Airton Dipp
Olimpio Pires

Juquinha

Alceste Almeida (PL)

PTB

Antônio Jorge
Carlos Batata (PSDB)

Bloco (PDT, PPS)

Clementino Coelho
1vaga

Bloco (PL, PSL)

1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)

Jandira Feghali

DL Rosinha
Fioravante
Henrique Fontana
1 vaga

DL Bendito Dias
Eni Voltolini
José Linhares
1 vaga

Arnaldo Faria de Sá
Luiz Dantas
Rafael Guerra (PSDB)

Luci Choinacki
Maria do Carmo Lara

Paulo Paim
Teima de Souza

PPB

Roberto Brant (PFL)
3 vagas

PTB

Eduardo Seabra
Osvaldo Sobrinho

1 vaga

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA

Secretária Damaci Pires de Miranda
Local Anexo li, Térreo, Ala C, Sala 56
Telefones: 318~6944 a 318~6946

Presidente: Rommel Feijó (PFL)
1° Vice~Presidente: Rafael Guerra (PSDB)
2° Vice~Presidente José Linhares (PPB)
3° Vice~Presidente: Ivan Paixão (PPS)

Titulares

PFL

Fax: 318~2131

Suplentes

Ivan Paixão
Serafim Venzon
1 vaga

Eber Silva (PST)
Rerm Trinta
1 vaga

Ezidio Pinheiro
Jandira Feghali

Bloco (PDT, PPS)

Alceu Collares
Dr. Hélio

João Eduardo Dado

Bloco (PL, PSL)

Miriam Reld (PSB)
Robério AraLJjo

Vanessa Grazziolin (PCdoB)

Bloco (PSB, PCdoB)

Agnelo Queiroz
1 vaga

Cleuber Carneiro
Lafre Rosado (PMDB)
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Marcondes Gadelha
Ursicino Queiroz
2 vagas

Celcita Pinheiro
Francisco Rodrigues

José Mendonça Bezerra
Ronaldo Caiado

Wilson Braga
Yvonilton Gonçalves

2 vagas

Secretária: Gardene Maria Ferreira de Aguiar
Local Anexo 11, Pavimento Superior, Ala A, Sala 155
Telefone: 318~7016 a 7021 Fax: 318~2156

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

Presidente: Rodrigo Maia (PFL)
1° Vice~Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
2° Vice~Presidente: Jair Meneguelli (PT)
3° Vice-Presidente: José Múclo Monteiro (PSDB)

Titulares Suplentes
Carlos Mosconi
Eduardo Barbosa
Lidia Quinan
LLJcia Vânia
Osmânio Pereira
Rafael Guerra
Rommel Feij6
Vicente Caropreso

Damião Feliciano
Darcfsio Perondi
Jorge Alberto
Lamartine Pose lia
Osmar Terra
Rita Camata
Saraiva Felipe
Teté Bezerra

Angela Guadagnin

PSDB

Armando Abflio
Jovair Arantes
Pedro Canedo

Raimundo Gomes de Matos
Ricarte de Freitas

Saulo Pedrosa
Sebastão Madeira

1 vaga

PMDB

Elcione Barbalho
Euler Morais

Jonival Lucas JLJnior
Waldemir Moka

4 vagas

PT

Arlindo Chinaglia

Antônio Carlos Konder Reis
Gerson Gabrielli
Luciano Castro
Rodrigo Maia
Wilson Braga

José MLJcio Monteiro
Jovair Arantes
Paulo Paim (PT)
Ricardo Rique
1 vaga

Freire JLJnior
Herculano Anghinetti (PPB)

PFL

PSDB

PMDB

Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Deusdeth Pantoja

Pauderney Avelino
2 vagas

Bonifácio de Andrada
Expedito JLJnior

Narcio Rodrigues
2 vagas

Coriolano Sales
Edinho Bez



Secretária: Anarnélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo 11, Térreo, Ala C, Sala 46
Telefones: 318-698716990/7004/7007 Fax 318-2152

Ricardo Barros (PPB)
2 vagas

Avenzoar Arruda
Jair Meneguelli
Professor Luizinho

João Tota
Pedro Corrêa
Pedro Henry

Fernando Gonçalves
Luiz Antonio Fleury

Vivaldo Barbosa
1 vaga

Medeiros
Pedro Celso (PT)

Vanessa Grazziotin

Lafre Rosado
Nair Xavier Lobo

1 vaga

PT

Carlos Santana
Fioravante

João Magno

PPB

Jair Bolsonaro
2 vagas

PTB

José Carlos Elias
Nelson Marquezelli

Bloco (POT, PPS)

Eurfpedes Miranda
Rubens Bueno

Bloco (PL, PSL)

Robério Araújo
Tania Soares (PCdoB)

Bloco (PSB,PCdoB)

Evandro Milhornen

PMDB

Albérico Filho
João Henrique (Licenciado)
José Chaves
Marcelo Teixeira
Mauro Lopes
Olavo Calheiros
Osvaldo Reis
Pedro Chaves

PT

Carlos Santana
João Coser
Orlando Fantazzini
Telrna de Souza
1 vaga

PPB

Mário Negromonte
Zé Gomes da Rocha (PMOB)
2 vagas

PTB

Duilio Pisaneschi
Márcio Matos
Romeu Queiroz

Bloco (PDT, PPS)

3 vagas

Bloco (PL, PSL)

Gustavo Fruet
Hermes Parcianello

Marcelo Castro
Marcos Lima
Osmar Terra

3 vagas

Babá
Luiz Sérgio

Nilson Mourão
Pedro Celso

1 vaga

Almir Sá
Jair Bolsonaro
Simão Sessim

Telmo Kirst

Carlos Dunga
José Militão

Silas Câmara

Giovanni Queiroz
João Sampaio

1 vaga

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Oscar Andrade
Philemon Rodrigues (Licenciado)

Cornélio Ribeiro
Oliveira Filho

Secretário: Ruy Omar Prudêncio da Silva
Local Anexo 11, Pavimento Superior, Ala A, Sala 175
Telefones: 318-6973 a 318-6976 Fax: 318-2153

Presidente Duilio Pis,meschi (PTB)
1° Vice-Presidente: Márcio Matos (PTB)
2° Vice-Presidente: Osvaldo Reis (PMDB)
3° Vice-Presidente: Paulo Gouvêa (PFL)

Titulares

PFL

Suplelltes

Bloco (PSB, PCdoB)

Gonzaga Patriota
Norberto Teixeira (PMDB)

Pedro Valadares
1 vaga

COMISSÃO DA AMAZ6NIA
E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Aracely de Paula
Ary Kara (PTB)
Eliseu Resende
Lael Varella
Neuton Lirna
Paulo Gouvêa
Pedro Fernandes
1 vaga

Antônio Carlos Konder Reis
lédio Rosa

João Mendes
Luiz Moreira

Mussa Dernes
Paulo Braga

Rubem Medina
1 vaga

PSDB

Presidente: Luciano Castro (PFL)
1° Vice-Presidente: Francisco Garcia (PFL)
2° Vice-Presidente" José Aleksandro (PSL)
3° Vice-Presidente Dr. Benedito Dias (PPB)

Titulares Suplentes

PFL

Affonso Camargo
Basilio Villani
Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Roberto Rocha
3 vagas

Alex Canziani
IIdefollço Cordeiro
Narcio Rodrigues

Paulo Feijó
Vitlorio Medioli

3 vagas

Átila Lins
Francisco Garcia
Luciano Castro
Salomão Cruz
Socorro Gomes (PCdoB)

Mário de Oliveira (PST)
Sérgio Barcellos
Vic Pires Franco

2 vagas



Anivaldo Vale
Ricarte de Freitas
Sérgio Barros
Sérgio Carvalho
1 vaga

Asdrúbal Bentes
Freire Júnior
Marinha Raupp
Mauro Lopes

Babá
Marcos Afonso
1 vaga

Dr. Benedito Dias
Vanessa Grazziotin (PCdoB)

Josué Bengtson
Renildo Leal

PSDB

PMDB

PT

PPB

PTB

Antônio Feijão
Fátima Pelaes

José Teles
2 vaga

Jurandil Juarez
Osvaldo Reis

2 vagas

João Grandão
José Pimentel
Nilson Mourão

Almir Sá
Luiz Fernando

Celcita Pinheiro (PFL)
Murilo Domingos

Antonio Carlos Pannunzio
Arnon Bezerra
Feu Rosa
Jorge Wilson
Luiz Carlos Hauly
Paulo Kobayashi
Sampaio Dória
Veda Crusius

Elcione Barbalho
Hélio Costa
José Lourenço
Leur Lomanto
Marcelo Barbieri
3 vagas

Fernando Gabeira
Milton Temer
Nilmário Miranda
Paulo Delgado
Waldir Pires

PSDB

PMDB

PT

Antonio Feijão
Antonio Kandir

Dr. Heleno
Itamar Serpa

Manoel Salviano
Vicente Arruda

Vicente Caropreso
1 vaga

Augusto Franco (PSDB)
Edison Andrino

Igor Avelino
Renato Vianna

4 vagas

Aloizio Mercadante
José Dirceu

José Genoino
Luiz Eduardo Greenhalgh

Marcos Rolim

Ailólon Cascavel
Eurfpedes Miranda

José Aleksandro

Bloco (PDT, PPS)

Bloco (PL, PSL)

Agnaldo Muniz
Giovani Queiroz

Raimundo Santos

Cunha Bueno
José Teles (PSDB)
Marclls Vicente
Odelmo Leão
Vittorio Medioli (PSDB)

PPB

Celso Russomanno
Júlio Redecker

Luís Carlos Heinze
2 vagas

Bloco (PSB, PCdoB)

Evandro Milhomen Robério Araújo (PL)

Secretário (a) Erles Janner Costa Gorini
Local: Anexo 11, Térreo, Ala A, Sala 55
Telefones 318-6998/6999 e 6970 Fax: 318-2145

José Carlos Martinez
Osvaldo Sobrinho
Sérgio Reis

PTB

Murilo Domingos
Vilrnar Rocha (PFL)

1 vaga

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

Presidente Aldo Rebelo (PCdoB)
1° Vice-Presidente Neiva Moreira (PDT)
2° Vice-Presidente: Jorge Wilson (PSDB)
3° Vice-Presidente Elcione Barbalho (PMDB)

Titulares

PFL

Suplentes

Bloco (PDT, PPS)

Jair Bolsonaro (PPB)
Neiva Moreira
Rubens Bueno

Bloco (PL, PSL)

De Velasco
Haroldo Lima (PCdoB)
Jaques Wagner (PT)

Airton Cascavel
Airton Dipp

1 vaga

Alceste Almeida
Cabo Júlio (PST)

Magno Malta

Secretário: Fernando Luiz Cunha Rocha
Local Anexo 11, Pavimento Superior, Ala A, Sala 125
Telefones: 318-8266/6992 a 6996 Fax: 318-2151

Átila Lins
Claudio Cajado
Francisco Rodrigues
Heráclito Fortes
Joaquim Francisco
José Thomaz Nonô
Mário de Oliveira (PST)
Werner Wanderer

Abelardo Lupion
Aldir Cabral

Aracely de Paula
João Carlos Bacelar

José Carlos Fonseca Jr.
Luciano Pizzatto

Ney Lopes
Robson Tuma

Bloco (PSB, PCdoB)

Aldo Rebelo
Eduardo Campos
Pedro Valadares

Alexandre Cardoso
Givaldo Carimbão

Tânia Soares



Secretária: Cláudia Braga 1. de Almeida
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala A, Salas 121/122
Telefones: 318-7958/318-7959 Fax: 318-2889

Secretário: Marcos Figueira de Almeida
Local: Anexo 11, Pavimento Superior - Sala 162C
Telefone: 318-8615 Fax: 318-2179



COMISSÕES TEMPORÁRIAS

Pompeo de Matlos (PDT)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 3-A, DE 1999,
QUE "ALTERA OS ARTS. 27,28,29,44 E 82 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL, E INTRODUZ
DISPOSiÇÕES TRANSITÓRIAS, DE FORMA A
FAZER COINCIDIR OS MANDATOS ELETIVOS

QUE MENCIONA E ATRIBUIR-LHES NOVO
PERíODO DE DURAÇÃO" E APENSADAS

Airton Dipp
Regis Cavalcante

Robério Araújo

Bloco (PDT, PPS)

José Roberto Batochio
Márcio Bitlar

Bloco (PL, PSL)

Lincoln Porlela

PHS

1 vaga

Suplentes

Adauto Pereira
Chico Sardelli

Francisco Coelho
Jairo Carneiro

Pedro Irujo
1 vaga

Autor: Senado Federal

Adolfo Marinho
Antonio Cambraia (Licenciado)

Felix Mendonça
Jovair Arantes

Luiz Carlos Hauly
Nilo Coelho

Xico Graziano
Zila Bezerra

PMDB

Bloco (PFL, PST)

Bloco (PSDB, PTB)

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 CAPUT DO ART. 52

DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS"

(SISTEMA FINANCEIRO)
Proposição: PEC nO 53/99

Presidente: Max Rosenmann (PMDB)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Ricardo Berzoini (PT)
3° Vice-Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
Relator Rubem Medina (PFL)

Titulares

Gerson Gabrielli
Marcos Cintra
Paes Landim
Raimundo Santos (PL)
Rubem Medina
1 vaga

Antônio Kandir
Danilo de Castro
Edir Oliveira
Manoel Salviano
Max Rosenmann (PMDB)
Murilo Domingos
Narcio Rodrigues
Veda Crusius

Secretária: Heloísa Pedrosa Diniz
Local: Anexo 11 - Pavimento Superior, sala 165-B
Telefone: 318-6874 Fax: 3182140

Suplentes

Arlindo Chinaglia
Iara Bernardi
Padre Roque

1 vaga

6 vagas

Carlos Batata
Julio Semeghini

Léo Alcântara
Nelson Otoch

Ricarte de Freitas
Roberto Jefferson

Romeu Queiroz
Sérgio Carvalho

Deusdeth Pantoja
Gervásio Silva

José Mendonça Bezerra
Sérgio Barcellos

3 vagas

PT

PMDB

Bloco (PFL, PST)

Bloco (PSDB, PTB)

Geraldo Magela
João Paulo
Maria do Carmo Lara
Professor Luizinho

Coriolano Sales
Gustavo Fruet
Osmar Serraglio
Osvaldo Reis
Zé Indio
1 vaga

Antônio Carlos Konder Reis
Claudio Cajado
Gilberto Kassab
lédio Rosa
Ney Lopes
Paulo Octávio
Vilmar Rocha

Proposição: PEC nO 3/99 Autores: Paulo Octávio e Outros
Presidente: Coriolano Sales (PMDB)
1° Vice-Presidente lédio Rosa (PFL)
2° Vice-Presidente: Professor Luizinho (PT)
3° Vice-Presidente:
Relator: João Almeida (PSDB)

Titulares

Augusto Franco
Dr. Heleno
João Almeida
José Cartos Elias
José Carlos Martinez
Lino Rossi
Luiz Carlos Hauly
Vicente Arruda

Gerson Peres
José Janene
Pedro Corrêa

PPB

Enivaldo Ribeíro
Romel Anizio

Simão Sessim

Armando Monteiro
Benito Gama
Edinho Bez
Jurandil Juarez
Paulo Lima
Pedro Novais

Antônio do Valle
Coriolano Sales

Euler Morais
Pedro Chaves

Salatiel Carvalho
1 vaga

Bloco (pSB, PCdoB)

José Antonio Almeida
1 vaga

2 vagas
Aloisio Mercadante

PT

Geraldo Magela



Ricardo Berzoini
1 vaga

João Coser
José Pimentel

PPB

Laire Rosado
Luiz Billencourt
1 vaga

Delfim Nello
Enivaldo Ribeiro
Feller Júnior

Agnelo Queiroz
Alexandre Cardoso

Pedro Eugênio (PT)
1 vaga

Eujácio Simões

Milton Temer (PT)

Eliseu Moura
Herculano Anghinelli

João Pizzolalli

Bloco (PSB, PCdoB)

2 vagas

Bloco (PDT, PPS)

Emerson Kapaz
Neiva Moreira

Bloco (PL, PSL)

Ronaldo Vasconcellos

PV

Wellington Dias (PT)

Carlos Alberto Rosado
Celcita Pinheiro
Francisco Garcia
Ildefonço Cordeiro (PSDB)
José Mendonça Bezerra
Luciano Castro
Osvaldo Coelho

Avenzoar Arruda
Babá
José Pimentel
1 vaga

Cleonâncio Fonseca
Salomão Cruz
Wigberto Tartuce

PFL

PT

PPB

César Bandeira
Francisco Coelho
Gerson Gabrielli

José Thomaz Nonô
Ronaldo Caiado

Vilmar Rocha
1 vaga

Jorge Biliar
3 vagas

Roberto Balestra
Yvonilton Gonçalves (PFL)

1 vaga

Secretária: Maria Terezintla Donati
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-8783 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 76-A, DE 1999,
QUE "INCLUI ARTIGO NO ATO DAS
DISPOSIÇOES CONSTITUCIONAIS

TRANSITÓRIAS" - RECURSOS DA CIÊNCIA E
TECNOLOGIA PARA AS REGIOES NORTE,

NORDESTE E CENTRO-OESTE

Enio Bacci

Inácio Arruda

Eujácio Simões

PDT

Bloco (PSB, PCdoB)

Bloco (PL, PSL)

PPS

Serafim Venzon

Sérgio Novais

Almeida de Jesus

Proposição: PEC nO 76/99 Autores: Ubiratan Aguiar
e Outros Agnaldo Muniz João Hermann Neto

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho Aguiar
l.ocal: Anexo 11 - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefone: 318-8790 Fax: 318-2140

Presidente: Rommel Feijó (PSDB)
1° Vice-Presidente: l.uciano Castro (PFL)
2° Vice-Presidente: Babá (PT)
3° Vice-Presidente: Salomão Cruz (PFL
Relator: Laire Rosado (PMDB)

Titulares

Bloco (PSDB, PTB)

Suplentes

Clementino Coelho (PPS)

PV

Pedro Eugênio (PPS)

Adolfo Marinho
Antônio Jorge
B.Sá
Carlos Batata
Manoel Salviano
Maria Abadia
Marisa Serrano
Rommel Feijó

Anivaldo Vale
Eduardo Seabra

Fátima Pelaes
Jovair Arantes
Juquinha (PL)

Zenaldo Coulinho
2 vagas

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 DISPOE SOBRE A pOlíTICA
FUNDIÁRIA E AGRíCOLA,

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Ana Catarina
Anlbal Gomes
Armando Monteiro
Damião Feliciano

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Pedro Chaves
6 vagas

Proposição: PLP n° 167/00 Autor: Xico Graziano
Presidente: Carlos Batata (PSDB)
1" Vice-Presidente: Silas Brasileiro (PMDB)
2" Vice-Presidente
30 Vice-Presidente: Salomão Cruz (PFL)



Titulares Suplentes COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

Bloco (PSDB, PTB)
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 222-A, DE 2000,

Anivaldo Vale Carlos Dunga QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO ART. 145, 11,
Antônio Jorge Chiquinho Feitosa

E § 2° DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"Carlos Batata Luiz Carlos Hauly
Paulo Mourão Luiz Piauhylino (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)
Sérgio Barros Saulo Pedrosa
Welinton Fagundes (PL) (Licenciado) Sérgio Reis Proposição PEC nO 222/00 Autores: Juquinha e Outros

Xico Graziano 2 vagas Presidente: Gervásio Silva (PFL)

Zila Bezerra 1° Vice-Presidente: Luiz Ribeiro (PSDB)
2° Vice-Presidente: Padre Roque (PT)
3° Vice-Presidente: Eni Voltolini (PPB)

Bloco (PFL, PST) Relator: Osmar Serraglio (PMDB)

Abelardo Lupion Celcita Pinheiro Titulares Suplentes
Francisco Coelho Luis Barbosa
Jaime Fernandes Reginaldo Germano Bloco (PSDB, PTB)
Paulo Braga Sérgio Barcellos
Ronaldo Caiado 2 vagas Antônio Jorge Jovair Arantes
1 vaga Juquinha Saulo Coelho

Luiz Carlos Hauly Sérgio Carvalho

PMDB Luiz Piauhylino 5 vagas
Luiz Ribeiro

Confúcio Moura 6 vagas Márcio Matos
João Colaço (PSDB) Paulo Feijó
Moacir Michelello Sérgio Barros
Roland Lavigne
Silas Brasileiro Bloco (PFL, PST)Zé lndio

Cleuber Carneiro Costa Ferreira

PT Gervásio Silva Expedito JLmior
Gilberto Kassab Neuton Lima

Adão Preito 3 vagas Ivanio Guerra Osvaldo Coelho
João Grandão Santos Filho Pedro Billencourt
Padre Roque Werner Wanderer Pedro Irujo

PMDB
PPB

Anlbal Gomes Norberto Teixeira
Dilceu Sperafico Eliseu Moura Damião Feliciano 5 vagas
Salomão Cruz (PFL) João Tota Edison Andrino
Vadão Gomes 1 vaga Marcelo Teixeira

Osmar Serraglio
Roland Lavigne

Bloco (PSB, PCdoB)

PT
Agnelo Queiroz 2 vagas
Ezidio Pinheiro Fernando Ferro Henrique Fontana

Luciano Zica Jorge Biliar
Padre Roque Luiz Sérgio

Bloco (PDT, PPS)

PPB
Agnaldo Muniz Márcio Biliar
Airton Dipp 1 vaga Dilceu Sperafico Hugo Biehl

Eni Voltolini Luiz Carlos Heinze
Márcio Reinaldo Moreira Salomão Cruz

Bloco (PL, PSL)

Bloco (PSB, PCdoB)
Eujácio Simões Bispo Rodrigues

José Antonio Almeida Gonzaga Patriota

PHS
Tania Soares 1 vaga

Hugo Biehl (PPB) 1 vaga
Bloco (PDT, PPS)

Secretária: Fátima Moreira
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B Airton Dipp João Sampaio
Telefone: 318-7060 Fax: 318-2140 João Herrmann Neto 1 vaga



Ronaldo Vasconcellos

Bloco (PL, PSL)

José Aleksandro

João Grandão
Wellington Dias

José Pimentel
Manoel Vitório

Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, sala 165-B
Telefone: 318-7058 Fax 318-2140

Presidente Pedro Chaves (PMDB)
1° Vice-Presidente: Jaime Fernandes (PFL)
2° Vice-Presidente Avenzoar Arruda (PT)
3° Vice-Presidente: Pastor Amarildo (PPB) (Licenciado)

Relator: João Castelo (PSDB)

Titulares Suplentas

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
254-A, DE 2000, DO PODER EXECUTIVO, QUE

"ALTERA O ART. 42 DO ATO DAS
DISPOSIÇOES CONSTITUCIONAIS

TRANSIT6RIAS, PRORROGANDO, POR DEZ
ANOS, A APLICAÇÃO, POR PARTE DA UNIÃO,
DE PERCENTUAIS MíNIMOS DO TOTAL DOS
RECURSOS DESTINADOS À IRRIGAÇÃO NAS

REGIOES CENTRO-OESTE E NORDESTE"

Proposição: PEC n° 254/00

Suplentes

Antonio Feijão
Itamar Serpa

Josué Bengtson
Nicías Ribeiro

Osmânio Pereira
Renildo Leal

2 vagas

Autor Poder Executivo

Eliseu Moura
Iberê Ferreira (PTB)

Mário Reinaldo Moreira

PPB

Titulares

Bloco (P8DB, PTB)

Presidente Expedito JI'mior (PSDB)
1° Vice-Presidente. Marinha Raupp (PMDB)
2° Vice·Presidente: Nilson Mourão (PT)
3° Vice-Presidente: Salomão Cruz (PFL)
Relator: LUCiano Castro (PFL)

Bloco (PSB, PCdoB)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
289, DE 2000, QUE "ACRESCENTA O ART. 79

AO ATO DAS DISPOSIÇOES CONSTITUCIONAIS
TRANSIT6RIAS, INCORPORANDO OS

POLICIAIS MILITARES DO EXTINTO
TERRIT6RI0 FEDERAL DE RONDÓNIA AOS

QUADROS DA UNIÃO"

Badu Picanço (PL)
Eduardo Seabra
Expedito Jünior
Fátima Pelaes
Juquinha (PL)
Sérgio Barros
Sérgio Carvalho
Zila Bezerra

Proposição: PEC n° 289/00

PHS

Pauderney Avelino (PFL) 1 vaga

Secretário: Estevam dos Santos Silva
Local: Serviço Comissões Especiais - Anexo 11 ~ Sala 165-B
Telefone: 318-7064/318-7060 Fax: 318-2140

Enivaldo Ribeiro
Pastor Amarildo
Roberto Balestra

Bloco (PL, PSL)

Eujácio Simões Marcos de Jesus

Bloco (PDT, PPS)

Clementino Coelho Regis Cavalcante
Neiva Moreira 1 vaga

Gonzaga Patriota 2 vagas
Sérgio Novais

1 vaga

Cleuber Carneiro
Costa Ferreira
.Jairo Carneiro
Paes Landim
Vilmar Rocha

1 vaga

João Leão (PPB)
Lino Rossi

Lúcia Vânta
Ricardo Rique

Ricarte de Freitas
3 vagas

Euler Morais
Igor Avelino

Jonival Lucas Júnior
Luiz Bittencourt

Norberto Teixeira
1 vaga

Autores: Senado Federal e
Outros

PTN

PMDB

Bloco (PFL, PST)

Bloco (PSDB, PTB)

José de Abreu

Geovan Freitas
Marcelo Castro
Maurilio Ferreira Lima
Osvaldo Reis
Pedro Chaves
Teté Bezerra

Darci Coelho
Jaime Fernandes
Osvaldo Coelho
Ronaldo Caiado
Wilson Braga
1 vaga

Antônio Jorge
B. Sá
Chiquinho Feitosa
João Castelo
José Teles
Murilo Domingos
Nilo Coelho
Paulo Mourão

Bloco (pFL, PST)

Avenzoar Arruda

PT

FernandO Ferro
Darci Coelho
Francisco Rodrigues

Aldir Cabral
Celcita Pinheiro



IIdefonço Cordeiro (PSDB)
Luciano Castro
Luis Barbosa
Moroni Torgan

Francisco Garcia
João Ribeiro

Pauderney Avelino
Sérgio Barcellos

Titulares

Bloco (PSDB, PTB)

Suplentes

PMDB

Asdrúbal Bentes
Confúcio Moura
Elcione Barbalho
Jurandil Juarez
Marinha Raupp
1 vaga

6 vagas

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

PT

Babá
Marcos Afonso
Nilson Mourão

PPB

3 vagas
Laire Rosado
5 vagas

Bloco (PMDB, PST, PTN)

6 vagas

Edmar Moreira
Jair Bolsonaro
Salomão Cruz (PFL)

Bloco (PSB, PCdoB)

Evandro MiltlOmen
Gonzaga Patriota

Roberto Balestra
2 vagas

2 vagas

Átila Lins
Claudio Cajado
Jairo Carneiro
José Múcio Monteiro
Luciano Castro
Mário Assad Júnior

PFL

Almerinda de Carvalho (PPB) (Licenciada)

Moroni Torgan
Ney Lopes

Robson Tuma
Wilson Braga

1 vaga

PT

Bloco (PDT, PPS)

Agnaldo Muniz
Eurlpedes Miranda

Bloco (PL, PSL)

Oscar Andrade

PTN

José de Abreu

Airton Cascavel
Giovanni Queiroz

Robério Araújo

1 vaga

Avenzoar Arruda
Dr. Rosinha
Manoel Vitório
Vanessa Grazziotin (PCdoB)

Almir Sá
Antonio Joaquim Araújo
1 vaga

João Sampaio

PPB

PDT

Agnelo Queiroz (PCdoB)
3 vagas

Herculano Anghinetli
Hugo Biehl

1 vaga

Olimpio Pires

Secretária: Maria Terezinha Donati
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° 3ü8-A, DE 1996,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO PARÁGRAFO

2° DO ART. 17 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(ACUMULAÇÃO DE EMPREGO PÚBLICO)

Bloco (PSB, PCdoB)

Jandira Feghali 1 vaga

Bloco (PL, PSL)

Philemon Rodrigues José Aleksandro

PPS

Agnaldo Muniz 1 vaga

Proposição: PEC n° 308-A/96 Autores Jandira Feghali
e Outros PHS

Presidente: Claudio Cajado (PFL)
1° Vice-Presidenle: Luiz Dantas (PST)
2° Vice-Presidente Dr. Rosinha (PT)
3° Vice-Presidente: Almir Sá (PPB)
Relator: José Teles (PSDB)

Djalina Paes

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo 11 - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefone: 318-8428/318-7052 Fax: 318-2140

1 vaga



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A Bloco (PL, PSL)

PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE Marcos Cintra (PFL)

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 281-A, DE 2000,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO I PPS

DO § 1° DO ART. 73 DA CONSTITUiÇÃO Agnaldo Muniz

FEDERAL" (ALTERA CRITÉRIO DE NOMEAÇÃO
DE MINISTRO DO TCU) PHS

Eujácio Simões

Regis Cavalcante

Proposição: PEC n° 281/00 Autor: Senado Federal Ibrahim Abi-Ackel (PPB) 1 vaga

Bloco (PSDB, PTB)

Bloco (PMDB, PST, Pl N)

Presidente:
1° Vice-Presidente: Augusto Franco (PSDB)
2° Vice-Presidente: Waldir Pires (PT)
3° Vice-Presidente: Átila Lins (PFL)
Relator: Nelson Meurer (PPB)

Titulares

Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7063 Fax: 3182140

Suplentes

Aldir Cabral
Darci Coelho
Euler Ribeiro
Luis Barbosa

Pedro Fernandes
1 vaga

Alex Canziani
Augusto Franco

José Múcio Monteiro
Léo Alcântara

Nelson Trad
Sérgio Barros

Zila Bezerra
1 vaga

Autor: Poder Executivo

Bloco (PSDB, PTB)

Proposição: PEC n° 407/01

Antonio Kandir
Átila Lira
Danilo de Castro
Edir Oliveira
Félix Mendonça
Mendes Thame
Saulo Pedrosa
1 vaga

Presidente: Rodrigo Maia (PFL)
1° Vice-Presidente: Antonio Kandir (PSDB)
2° Vice-Presidente: DI. Rosinha (PT)
3° Vice-Presidente: Benito Gama (PMDB)
Relator: Delfim Netto (PPB)

Titulares

Jorge Khoury
Moreira Ferreira
Paulo Magalhães
Rodrigo Maia
Ronaldo Caiado
Rubem Medina

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
N° 407, DE 2001, QUE" ACRESCENTAART. 84

AO ATO DAS DISPOSIÇOES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS" - (PRORROGAÇÃO DA CPMF)

Bloco (pFL, PST)

Suplentes

João Paulo
3 vagas

Cezar Schinller
Laire Rosado

4 vagas

Cleuber Carneiro
Lael Varella
Paulo Braga

Paulo Gouvêa
Pedro Fernandes

1 vaga

Adolto Marinho
Fernando Gonçalves

Feu Rosa
Jovair Arantes

Luiz Antonio Fleury
Sampaio Dória
Sérgio Guerra

1 vaga

PFL

Augusto Franco
Bonifácio de Andrada
Inaldo Leitão
João Castelo
José Carlos Martinez
Ukia Vânia
Maria Abadia
Roberto Jefferson

Átila Lins
Chico Sardelli
Jairo Carneiro
Paulo Marinho
Vilmar Rocha
1 vaga

Osmar Serraglio
Pinheiro Landim
Renato Vianna
3 vagas

PT

Carlito Merss
Geraldo Magela
Waldir Pires
1 vaga

PMDB
PPB

Eni Voltolini
Luiz Fernando
Nelson Meurer

PDT

Dr. Benedito Dias
Edmar Moreira

1 vaga

Armando Monteiro
Benito Gama
Germano Rigotto
João Henrique (Licenciado)
Milton Monti
Pedro Novais

Antônio do Valle
José Lourenço

Waldemir Moka
3 vagas

José Roberto Batochio Fernando Coruja PT

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Almeida 1 vaga

DI. Roslllha
Pedro Eugênio
1 vaga

José Pimentel
Ricardo Berzoini

1 vaga



PPB PMDB

Almir Sá
Delfim Nelto
Enivaldo Ribeiro

Bloco (PSB, PCdoB)

Fetler Júnior
2 vagas

Confúcio Moura
Coriolano Sales
Geovan Freitas
Jorge Alberto
Mendes Ribeiro Filho
Silas Brasileiro

Freire Júnior
5 vagas

Alexandre Cardoso
Sérgio Miranda

2 vagas

PT

Bloco (PDT, PPS)

José Roberto Batochio
Pimentel Gomes

Neiva Moreira
1 vaga

Fernando Ferro
João Paulo
José Genofno

Luiz Eduardo Grenhalgh
2 vagas

PPB
Bloco (PL, PSL)

Lincoln Portela Eujácio Simões
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Romel Anizio

3 vagas

PHS Bloco (PSB, PCdoB)

Secretária: Edla Calheiros Bispo
Local Anexo 11 - Pavimento superior - Sala 165-B
Telefone: 318-7062 Fax 318-2140

Roberto Argenta 1 vaga Aldo Arantes
José Antonio Almeida

Aldo Rebelo
1 vaga

Bloco (PDT, PPS)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ELABORAR A REDAÇÃO DO VENCIDO EM

PRIMEIRO TURNO E DA REDAÇÃO FINAL À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N° 610-A, DE 1998, QUE "ALTERA DISPOSITIVOS
QUE MENCIONA DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,

REFERENTES À IMUNIDADE PARLAMENTAR

José Roberto Batochio
Ricardo Ferraço

Bispo Rodrigues

Fernando Coruja (PDT)

Regis Cavalcante
1 vaga

Bloco (PL, PSL)

Welinton Fagundes (Licenciado)

PHS

1 vaga

Suplentes

Autor: Poder Executivo

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E 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 PATRIMÓNIO GENÉTICO)

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho Aguiar
Local: Anexo 11 - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefone: 318-8437 Fax 318-8418

Proposição: PEC nO 618/98

Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:
3u Vice-Presidente: Dilceu Sperafico (PPB)
Relator Ricarte de Freitas (PSOB)

Titulares

Suplentes

Edir Oliveira
Fernando Gonçalves

Itamar Serpa
Sebastião Madeira

Silvio Torres
3 vagas

Proposição: PEC n° 610/98 Autores: Senado Federal e Outros

Presidente: Antonio Carlos Pannunzio (PSDB)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: João Paulo (PT)
3° Vice-Presidente: Ibrahim Abi-Acket (PPB)
Relator: Jaime Martins (PFL)

Titulares

Alex Canziani
Antonio Carlos Pannunzio
Bonifácio de Andrada
Custódio Maltos
Luiz Antonio Fleury
Nelson Trad
Zenaldo Coutinho
1 vaga

Bloco (PSDB, PTB)

Bloco (PFL, PST)

Jaime Martins
Jairo Carneiro
Laura Carneiro
Ney Lopes
Paes Landim
Pauderney Avelino

Cesar Bandeira
José Carlos Aleluia

Robson Tuma
Sérgio Barcellos

Vilmar Rocha

B. Sá
Fernando Gonçalves
Max Mauro
Odflio Balbinotli
Ricarte de Freitas
Saulo Pedrosa

Bloco (PSOB, PTB)
Félix Mendonça

Feu Rosa
Léo Alcântara
Rafael Guerra

Renildo Leal
3 vagas



Sebastião Madeira
Xico Graziano

Glycon Terra Pinto
Luiz Biltencourt
Saraiva Felipe
4 vagas

Bloco (pMOB, PST, PTN)

Elcione Barbalho
Moacir Michelello

5 vagas

PFL

APRECIAR E PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 175, DE 1995, QUE "ALTERA O CAPíTULO

DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"
(REFORMA TRIBUTÁRIA)

Proposição PEC nO 175/95 Autor: Poder Executivo
Presidente: Gerrnano Rigollo (PMOB)
1° Vice·Presidente: Antonio Kandir (PSOB)
2° Vice~Presidente:

3° Vice~Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Mussa Demes (PFL)

Titulares Suplentes

Claudio Cajado
Euler Ribeiro
Francisco Rodrigues
Gerson Gabrielli
Moreira Ferreira
Sérgio Barcellos
1 vaga

Adão Preito
Fernando Ferro
Luiz Sérgio
Padre Roque

Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico
Hugo Biehl

Gervásio Silva
José Mendonça Bezerra

Luis Barbosa
Paulo Marinho
Zezé Perrella

2 vagas

PT

João Grandão
Marcos Afonso

2 vagas

PPB

Augusto Nardes
Jonival Lucas Júnior (PMDB)

1 vaga

Eliseu Resende
Jorge Khoury
José Carlos Fonseca Jr.
Moreira Ferreira
Mussa Oernes
Paulo Magalhães
Pedro Fernandes
Ronaldo Caiado

Antônio do Valle
Armando Monteiro
Germano Rigollo
José Priante
Luiz Bittencourt
Paulo Lima
1 vaga

PFL

Carlos Alberto Rosado
Cleuber Carneiro

Deusdeth Pantoja
João Carlos Bacelar
José Carlos Aleluia
Pauderney Avelino

Pedro Pedrossian (PPB)
Wilson Braga

PMOB

Edinho Bez
Gasta0 Vieira
José Chaves

Waldemir Moka
3 vagas

PSDB

POT

Pompeo de Maltos Fernando Corula

Bloco (PSB, PCdoB)

Antonio Kandir
José Militão (PTB)
Lúcia Vânia
Luiz Carlos Hauly
Marcio Fortes
Nilo Coelho
Ricardo Ferraço (PPS)

Alberto Goldman
Anivaldo Vale

Antonio Cambraia (Licenciado)
Basilio Villani
Inaldo Leitão

Manoel Salviano
1 vaga

Socorro Gomes

Paulo José Gouvêa

1 vaga

Bloco (PL, PSL)

Pastor Valdeci Paiva

PPS

Milton Temer
Ricardo Berzoini
2 vagas

PT

Avenzoar Arruda
Henrique Fontana
Virgllio Guimarães

1 vaga

PPB

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A

Ayrton Xerêz (Licenciado)

PHS

Walfrido Mares Guia (PTB)

Secretária: Edla Calheiros Bispo
Local: Anexo 11 - Sala 165~B

Telefone: 318~7062 1318~7061

Fernando Gabeira (PT)

1 vaga

Fax: 318·2140

Feller Júnior
João Pizzolalli
Romel Anizio
Sarnpaio D6ria (PSOB)

Félix Mendonça
Walfrido Mares Guia

Eliseu Moura
Enivaldo Ribeiro

Gerson Peres
1 vaga

PTB

Eduardo Paes (I icenciado)
1 vaga



PDT Bloco (PL, PSL)

Eurlpedes Miranda
1 vaga

Enio Bacci
Fernando luppo

Robério Aralljo José Aleksandro

PHS

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo", Sala 165~B

Telefone: 318~8437 18418 Fax 318~8418

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A OCUPAÇÃO DE
TERRAS PÚBLICAS NA REGIÃO AMAZÔNICA

Suplentes

Autores: Deputado Luiz Antonio
Fleury e Outros

Francisco Rodrigues (PFL)

Proposição: RCP nO 5/99

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

Secretário: Erles Janner Costa Gorini
Local: Serviço de CPI, Anexo 11 - Sala 151~B

Telefone: 318~7067 1318~7055

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A "INVESTIGAR VÁRIAS

IRREGULARIDADES PRATICADAS DURANTE A
VIGÊNCIA DO REGIME DE ADMINISTRAÇÃO

ESPECIAL TEMPORÁRIA (RAET) NO BANESPA
- BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA"

Renildo Leal (PTB)

Suplentes

Sérgio Miranda

Ronaldo Vasconcellos

Bloco (PSB, PCdoB)

Proposição: RCP na 2/99 Autores Sérgio Carvalho e Outros

Presidente: Luciano Castro (PFL)
10 Vice~Presidente: Alceste Almeida (PMDB)
20 Vice~Presidente: Nilson Mourão (PT)
3° Vice~Presidente: Almir Sá (PPB)
Relator: Sérgio Carvalho (PSDB)

Titulares

Eujácio Simões

Eduardo Campos

Bloco (PSDB, PTB) Bloco (PSDB, PTB)

Josué Bengtson
Nilson Pinto (Licenciado)
Sérgio Barros
Sérgio Carvalho

Badu Picanço
Bonifácio de Andrada

Max Rosenmann
Nicias Ribeiro

Basilio Villani
Júlio Semeghini
Luiz Antonio Fleury
Yeda Crusius

Alex Canziani
Léo Alcântara

2 vagas

Bloco (PMDB, PST, PTN) Bloco (PFL, PST)

Alceste Almeida
Confllcio Moura
Asdrllbal Bentes

Jorge Costa (PT)
Osvaldo Reis

1 vaga

Chico Sardelli
Corauci Sobrinho
Robson Tuma

Neuton Lima
2 vagas

PFL PMDB

Airton Cascavel (PPS)
Átila Lins
Luciano Castro

Babá
Nilson Mourão

Almir Sá
Luiz Fernando

Giovanni Queiroz

Expedito Jllnior Lamartine Posella
Oscar Andrade Marcelo Barbieri

Sérgio Barcellos Roland Lavigne

PT

2 vagas Iara Bernardi
Ricardo Berzoini

PPB

João Tota Celso Russomanno
Salomão Cruz Cunha Bueno

PDT

Eurfpedes Miranda 1 vaga

3 vagas

PT

José Pimentel
felma de Souza

PPB

Wagner Salustiano
1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)

Aldo Rebelo

Bloco (PSB, PCdoB) Bloco (PDT, PPS)

Evandro Milhomen Vanessa Grazziotin João Eduardo Dado João Herrmann Neto



Bloco (PL, PSL)

Bispo Wanderval

PTN

José de Abreu

Secretário: Francisco de Assis Diniz
Local: Anexo 11, sala 151-B
Telefone: 318-8436

De Velasco

1 vaga

Fax 318-2182

Bloco (PSB, PCdoB)

Sérgio Miranda

PHS

Augusto Nardes (PPB)

Secretário: Estevam dos Santos Silva
Local Anexo II - Sala 151-B
Telefone 318-7064

Dr. Evilásio

Roberto Argenta

Fax 318-2182

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A "INVESTIGAR AS RELAÇOES DO
BANCO CENTRAL DO BRASIL COM O SISTEMA

FINANCEIRO PRIVADO - PROER"

Autores: Milton Temer e Outros

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR O DESTINO DADO

AOS RECURSOS ANGARIADOS COM O
RECOLHIMENTO DA CONTRIBUiÇÃO SOBRE

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA -- CPMF

Proposição: RCP 8/00 Autor: Pompeo de Mattos

Presidente: Átila Lira (PSDB)
1° Vice-Presidente: Antônio do Valle (PMDB)
2° Vice-Presidente: Angela Guadagnin (PT)
3° Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PPB)
Relator: Ronaldo Caiado (PFL)

Titulares Suplentes

Proposição: RCP n° 21/96

Presidente: Gustavo Fruet (PMDB)
1° Vice-Presidente: João Carlos Bacelar (PFL)
2° Vice-Presidente: Milton Temer (PT)
3° Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Alberto Goldman (PSDB)

Titulares

Bloco (PSDB, PTB)

Suplentes

Paulo Magalhães
Ronaldo Caiado
Rubem Medina

Átila Lira
Sampaio Dória

Antônio do Valle
Edinho Bez
José Lourenço

PFL

PSDB

PMDB

PT

Carlos Alberto Rosado
lédio Rosa

1 vaga

José Múcio Monteiro
Luiz Carlos Hauly

1 vaga

Pedro Novais
2 vagas

Alberto Goldman
Danilo de Castro
Fernando Gonçalves
Márcio Fortes

João Carlos Bacelar
Paes Landim
1 vaga

Gustavo Fruet
José Borba
Wagner Rossi

Antonio Kandir
Luiz Carlos Hauly

Veda Crusius
1 vaga

Bloco (PFL, PST)

Ney Lopes
Rubem Medina

1 vaga

PMDB

Antônio do Valle
José Lourenço

1 vaga

PT

Milton Temer
Angela Guadagnin Wellington Dias 1 vaga
Henrique Fontana 1 vaga

PPB
Enivaldo Ribeiro

José Linhares 2 vagas Romel Anizio
Márcio Reinaldo Moreira

PTB
Haroldo Lima

Márcio Matos Max Mauro

Bloco (PDT, PPS)
Nelson Proença

Pompeo de Mattos Pimentel Gomes

Bloco (PL, PSL)

Eujácio Simões Cornélio Ribeiro Almeida de Jesus

José Pimentel
Ricardo Berzoini

PPB

João Tota
Ricardo Barros

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Almeida

Bloco (PDT, PPS)

José Roberto Batochio

Bloco (PL, PSL)

João Caldas



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 VIGILÃNCIA DA AMAZÔNIA

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA AO ESTUDO
DAS REFORMAS POLíTICAS

José de Abreu

Secretário: Manoel Alvim
Local: Anexo 11, Sala 151-B
Telefone: 318-7057

Proposição RCP n° 23/96

PTN

1 vaga

Fax 3182182

Autores: Deputado Arlindo
Chinaglia e Outros

Bloco (PDT, PPS)

Márcio Biliar

Bloco (PL, PSL)

Ronaldo Vasconcellos

PHS
Pompeo de Mattos (PDT)

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Anexo 11, sala 151-B
Telefone: 318-7061

Presidente Olavo Calheiros (PMDB)
1° Vice-Presidente: Gilberto Kassab (PFL)
2° Vice-Presidente: João Paulo (PT)
3° Vice-Presidente: Romel Anfzio (PPB)
Relator: João Almeida (PSDB)

Titulares

Neiva Moreira

José Aleksandro

1 vaga

Fax: 318-2182

Suplentes

Presidente: Gilberto Kassab (PFL)
1° Vice-Presidente Luiz Piauhylino (PSDB)
2° Vice-Presidente: Marcos Afonso (PT)
3° Vice-Presidente: João Tota (PPB)
Relator Confúcio Moura (PMDB)

Titulares

Bloco (PSDB, PTB)

Bloco (PSDB, PTB)

Antonio Feijão
Luiz Piauhylino
Márcio Fortes
Silas Câmara
Zenaldo Coutinho

Bloco (PFL, PST)

Aldir Cabral
DarcI Coelho
Francisco Rodrigues
Gilberto Kassab
Jairo Carneiro

Suplentes

Armando Abllio
Badu Picanço (PL)

Sérgio Barros
Sérgio Carvalho

Zila Bezerra

Chico Sardelli
Luiz Moreira

Mauro Fecury
Sérgio Barcellos

Yvonilton Gonçalves

Bonifácio de Andrada
Custódio Mallos
Eduardo Seabra
João Almeida
Josué Bengtson
Marisa Serrano
Pedro Canedo
Rommel Feijó
Salvador Zimbaldi
Xico Graziano

Aracely de Paula
Cláudio Cajado
Corauci Sobrinho
Gilberto Kassab
João Mendes
Paulo Octávio
Rubem Medina
Vilmar Rocha

Bloco (PFL, PST)

PMDB

André Benassi
Anivaldo Vale

Dino Fernandes
Fernando Gonçalves

Júlio Semeghini
Rafael Guerra

Sebastião Madeira
Vicente Caropreso

Zulaiê Cobra
1 vaga

Aldir Cabral
José Rocha

Neuton Lima
Reginaldo Germano

Vic Pires Franco
3 vagas

Confúcio Moura
Jurandil Juarez
2 vagas

Arlindo Chinaglia
Marcos Afonso

PMDB

PT

PPB

4 vagas

Babá
1 vaga

Coriolano Sales
João Colaço
Jorge Alberto
Jorge Wilson
Mendes Ribeiro Filho
Nair Xavier Lobo
Olavo Calheiros
1 vaga

João Paulo
José Dirceu
Milton Temer
Nilinário Miranda

PT

Gastão Vieira
Laire Rosado

Osmar Serraglio
Paulo Lima

4 vagas

Dr Rosinha
Geraldo Magela

José Genoíno
Virgflio Guimarães

João Tota Jair Bolsonaro
Luiz Fernando Salomão Cruz (PFL)

Bloco (PSB, PCdoB)
Evandro Milhomen Socorro Gomes

Gerson Peres
Romel Anizio
Wagner Salustiano
1 vaga

PPB
Nelson Meurer
Simão Sessim

2 vagas



Bloco (PSB, PCdoB)

Haroldo Lima Aldo Rebelo
José Antonio Almeida Alexandre Cardoso

Bloco (PDT, PPS)

João Sampaio Dr. Hélio
Márcio Bittar Rubens Bueno

Anivaldo Vale
Domiciano Cabral
Luiz Piauhylino
Marcio Rodrigues
Saulo Coelho
Vittorio Medioli

PSDB

Alberto Goldman
Fernando Gabeira (PV)

Marisa Serrano
Zenaldo Coutinho

2 vagas

PT

Bispo Rodrigues
Ronaldo Vasconcellos

Bloco (PL, PSL)

Bispo Wanderval
Lincoln Portela

Dr. Rosinha
Gilrnar Machado
Pedro Celso
Walter Pinheiro

Regis Cavalcante (PPS)
3 vagas

PHS PPB

Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165~B

Telefone 3187063 Fax: 318~2140

Roberto Argenta Régis Cavalcante (PPS) Antonio Joaquim Araújo
Oliveira Filho (PSDB)
Wagner Salustiano

PTB

José Janene
Robério Araújo (PL)

1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO 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

PFL

Presidente:
1° Vice-Presidente: Arolde de Oliveira (PFL)
2° Vice-Presidente: Walter Pinheiro (PT)
3° Vice-Presidente: Wagner Salustiano (PPB)
Relator: Henrique Eduardo Alves (PMDB)

Titulares

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Suplentes

Jandira Feghali

Bispo Wanderval

Autor. Presidente

Iris Simões
Murilo Domingos

Agnaldo Muniz (PPS)

POT

José Carlos Martinez
1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ELABORAR ANTEPROJETO COM VISTAS À
REFORMA DO REGIMENTO INTERNO DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Titulares

Neiva Moreira

Bloco (pSB, PCdoB)

Clementino Coelho (PPS)

Bispo Rodrigues

Proposição:

Presidente: De Velasco (PSL)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Professor Luizinho (PT)
3° Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Relator Heráclito Fortes (PFL)

Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7063

Suplentes

José Mendonça Bezerra
Lavoisier Mala

Luciano Pizzatto
Pedro Pedrossian

Ronaldo Caiado
Sérgio Barcellos

1 vaga

Autoesr: Laprovita Vieira
e Outros

Proposição: PEC n° 203/95

Arolde de Oliveira
Euler Ribeiro
Francisco Garcia
Joel de Hollanda
Santos Fil ho
Vic Pires Franco
José Carlos Fonseca .Ir.

PFL
PMDB

Henrique Eduardo Alves (Licenciado)

Jorge Pinheiro
Luiz Bittencourt
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim
1 vaga

Maria Elvil a
5 vagas

Cesar Bandeira
Claudio Cajado
Heráclito Fortes
Jaime Martins
Joel de Hollanda
Paes Landim
1 vaga

Aracely de Paula
Celcita Pinheiro

Luis Barbosa
Pedro Fernandes
Sérgio Barcellos

2 vagas



PT

Albérico Filho
João Colaço (PSDB)

4 vagas

José de Abreu (PTN)
Maria Abadia

Paulo Mourão
3 vagas

Antônio Jorge (PTB)
Jaime Martins

João Ribeiro
José Carlos Fonseca Jr.

Mauro Fecury
Raimundo Santos (PL)

Vilmar Rocha

PMDB PFL

Glycon Terra Pinto Gilberto Kassab
5 vagas Paulo Braga

Paulo Marinho
Paulo Octávio
Robson Tuma
Ursicino Queiroz
Wilson Braga

PSDB

Adolfo Marinho PMDB
Alberto Goldman

Antonio Carlos Pannunzio Gustavo Fruet
Arnaldo Madeira Milton Monti

Jutahy Junior Norberto Teixeira
Luiz Carlos Hauly Osvaldo Biolchi

Pedro Chaves

PT 1 vaga

Gilmar Machado
PSDBJosé Genoíno

Paulo Delgado Anivaldo Vale
Virgilio Guimarães Helenildo Ribeiro

João Castelo
PPB Max Rosenmann (PMDB)

Pedro Canedo
3 vagas Saulo Pedrosa

Arthur Virgflio
Bonifácio de Andrada
João Almeida
Marcio Fortes
Zulaiê Cobra
1 vaga

Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Herculano Anghinelti
José Linhares

Geraldo Magela
João Paulo
Professor Luizinho
1 vaga

Albérico Filho
Freire Júnior
Nair Xavier Lobo
Osmar Serraglio
Renato Vianna
1 vaga

Eduardo Seabra
Fernando Gonçalves

PTB

Walfrido Mares Guia
1 vaga

Dr. Rosinha
Fernando Ferro
Gilrnar Machado
1 vaga

Angela Guadagnin
Jair Meneguelli

Márcio Matos (PTB)
1 vaga

PDT PPB

José Roberto Batochio Fernando Coruja

Bloco (pSB, PCdoB)

Pedro Valadares Djalma Paes

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
De Velasco Lincoln Portela

Secretária: Leila Machado
Local Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 129~B

Telefone: 318~8434

Enivaldo Ribeiro
Nilton Baiano
1 vaga

Max Mauro
1 vaga

Pastor Arnarildo
Robério Araújo (PL)

Yvonilton Gonçalves (PFL)

PTB

Chico da Princesa (PSDB)
Walfrido Mares Guia

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ANALISAR
O PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 9, DE

1999, QUE "DISPOE SOBRE AS NORMAS
GERAIS PARA A INSTITUiÇÃO DE REGIME DE
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PELA UNIÃO,
PELOS ESTADOS, PELO DISTRITO FEDERAL

E PELOS MUNiCíPIOS"

Alceu ColI ares

Djalma Paes

PDT

Dr. Hélio

Bloco (PSB, PCdoB)

Pedro Eugênio (PPS)

Proposição PLP n° 9/99 Autor: Poder Executivo Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A

Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 169~B

Telefone: 318~7060

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 Suplentes

Marcos de Jesus Remi Trinta



APRECIAR E DAR PARECER SOBRE TODOS PDT

OS PROJETOS DE LEI EM TRÂMITE NESTA Enio Bacci Pompeo de Mattos

CASA, ESPECIALMENTE OS CONTANTES NO
ANEXO ÚNICO DO ATO DE CRIAÇÃO, Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

RELATIVOS À REGULAMENTAÇÃO DO Eujácio Simões Ronaldo Vasconcellos

SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL, CONFORME
PREVISTO NO Bloco (PSB, PCdoB)

ARTIGO 192 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL Djalma Paes Sérgio Miranda

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165~B

Telefone: 318~7061

Suplentes

IIdefonço Cordeiro
Luis Barbosa

Mussa Demes
Paulo Marinho
Paulo Octávio

Werner Wanderer

Expedito Júnior
Fernando Gonçalves

Itamar Serpa
Jovair Arantes

Juquinha
Nicias Ribeiro

Paulo Feijó
Rodrigo Maia (PFL)

PMDB

Bloco (PFL, PST)

Bloco (PSDB, PTB)

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)

Chico Sardelli
Eliseu Resende
Gervásio Silva
Joel de Hollanda
José Carlos Aleluia
Moreira Ferreira

Proposição: PEC nO 271/00 Autor: Poder Executivo
Presidente: Eliseu Resende (PFL)
1° Vice~Presidente: Flávio Derzi (PMDB)
2° Vice-Presidente: Carlos Santana (PT)
3° Vice-Presidente: Vadão Gomes (PPB)
Relator: Basflio Villani (PSDB)

Titulares

Badu Picanço
Basilio Villani
Clovis Volpi
João Almeida
L.uiz Antonio Fleury
Márcio Fortes
Roberto Jefferson
Vitlório Medioli

Adolfo Marinho
Jovair Arantes

Luiz Carlos Hauly
Nilo Coelho

Sampaio Dória
Xico Graziano

Carlos Santana
João Grandão
José Pimentel
Milton Temer

Antônio do Valle
Armando Monteiro

Euler Morais
Freire Júnior
Milton Monti

1 vaga

Suplentes

Corauci Sobrinho
Darci Coelho

João Carlos Bacelar
Luciano Pizzatto

Paes Landim
Robson Tuma

1 vaga

Presidente Danilo de Castro (PSDB)
1° Vice~Presidente: Rubem Medina (PFL)
2° Vice~Presidente: Ricardo Berzoini (PT)
3° Vice~Presldente Edmar Moreira (PPB)
Relator: Edinho Bez (PMDB)

Titulilres

PMDB

PFL

PT

PSDB

Jorge KtlOUry
José Carlos Fonseca Jr.
Marcondes Gadelha
Mussa Demes
Pauderney Avelino
Rubem Medina
1 vaga

Geraldo Magela
João Coser
Ricardo Berzoini
Wellington Dias

Antonio Cambraia (Licenciado)

Antonio Kandir
Danilo de Castro
Manoel Salviano
Narcio Rodrigues
Veda Crusius

Coriolano Sales
Edinho Bez
Paulo Lima
Pedro Ctlaves
Salatiel Carvalho
1 vaga

PPB

Edmar Moreira
José Janene
Luiz Fernando

Delfim Netto
Herculano Anghinetli

Márcio Reinaldo Moreira

Antônio do Valle
Fernando Diniz
José Borba
José Priante
Paulo Lima
Waldernir Moka

Armando Monteiro
Edinho Bez

Gasta0 Vieira
Salatiel Cilrvalho

2 vagas

PTB
PT

Eduardo Piles (PFL) (Licenciado)
Rodrigo Maia (PFL)

Fernando Gonçalves
José Carlos Elias

Carlos Santana
Jaques Wagner
Luciano lica

Fernando Ferro
2 vagas



José Janene
Pedro Pedrossian
Vadão Gomes

Haroldo Lima
Miriam Reid

Airton Dipp
Pedro Eugênio

João Caldas

Fernando Gabeira

PPB

Bloco (PSB, PCdoB)

Bloco (PDT, PPS)

Bloco (pL, PSL)

PV

Almir Sá
Roberto Balestra

Romel Anízio

Sérgio Miranda
1 vaga

João Herrnann Neto
Olimpio Pires

Eujácio Simões

1 vaga

PMDB

Dr. Antonio Cruz
Gastão Vieira
João Matos
Jonival Lucas Junior
Osvaldo Biolchi
Themfstocles Sampaio

PT

Gilmar Machado
Iara Bernardi
1 vaga

PPB

Dino Fernandes
José Linhares
Marcus Vicente

Bloco (PSB, PCdoB)

Eduardo Campos
Jandira Feghali

Osmar Serraglio
Paulo Lima

4 vagas

Esther Grossi
Padre Roque

1 vaga

Luisinho
2 vagas

2 vagas

Secretária Edla Calheiros Bispo
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165 B
Telefone 318-7062/7052 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 306-A, DE 2000, QUE "ACRESCENTA O

PARÁGRAFO TERCEIRO AO ARTIGO 215 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL, INSTITUINDO O

PLANO NACIONAL DE CULTURA"

Bloco (PDT, PPS)

João Sampaio
1 vaga

Bloco (PL, PSL)

Oliveira Filho

PTN

José de Abreu

Pimentel Gomes
1 vaga

De Velasco

1 vaga

Bloco (PSDB, PTB)

Autores: Gilmar Machado
e Outros

Proposição: PEC nO 306/00

Presidente: Osvaldo Biolchi (PMDB)
1° Vice-Presidente: Joel de Hollanda (PFL)
2° Vice-Presidente Iara Bernardi (PT)
3° Vice-Presidente: Marcus Vicente (PPB)
Relator Lidia Quinan (PSDB)

Tilulares Suplentes

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho Aguiar
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone (Oxx61) 318-8790 Fax: (Oxx61) 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 DO § 5° DO ART. 128
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

Autor: Senado FederalAlexandre Santos
Lidia Quinan
Luiz Piauhylino
Márcio Fortes
Márcio Matos
Marisa Serrano
Rafael GuerTa
1 vaga

Aracely de Paula
Celcita Pinheiro
Joel de Hollanda
Nice Lobão
Paes Landim
1 vaga

Bloco (PFL, PST)

Álila Lins (PFL)
Bonifácio de Andrada
José Carlos Martinez

5 vagas

Arolde de Oliveira
Jaime Fernandes

Lael Varella
Lavoisier Maia

Roberto Pessoa
1 vaga

Proposição: PEC na 374/96

Presidente Domiciano Cabral (PMDB)
1° Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Ary Kara (PPB)
Relator: Neuton Lima (PFL)

Titulares

PFL

Almennda de Carvalho (PPB) (Licenciada)
Átila Lins
Corauci Sobrinho
Gervásio Silva
IIdefonço Cordeiro

Suplentes

Celcita Pinheiro
Cesar Bandeira

Marcondes Gadelha
Nice Lobão

Robson Tuma



Lu rs Barbosa 2 vagas 1° Vice-Presidente: Armando Monteiro (PMDB)
Neuton Lima 2° Vice-Presidente: Carlito Merss (PT)

3° Vice-Presidente: Márcio Fortes (PSDB)

PMDB Relator: Mussa Demes (PFL)

Titulares Suplentes
Albérico Filho Olavo Calheiros
Barbosa Neto Pinheiro Landim
Gustavo Fruet 4 vagas PFL
4 vagas

Jorge Khoury Eliseu Resende
Marcos Cintra Francisco Coelho
Moreira Ferreira Gervásio Silva

PSDB Mussa Demes Moroni Torgan

André Benassi
Rodrigo Maia Paulo Marinho

Alexandre Santos Rubem Medina 1 vaya
Helenildo Ribeiro Léo Alcilntara
João Castelo Zenaldo Coutinho
Nelson Otoch 3 vagas PSDB
Vicente Arruda

Adolfo Marinho Anivaldo ValeZulaiê Cobra
Antonio Kandir Atila Lins (PFL)
Custódio Mattos Basilio Villani

PT Luiz Carlos Hauly Domiciano Cabral

4 vagas 4 vagas
Márcio Fortes Ricardo Rique
Sampaio Dória 1 vaga

PMDB

Armando Monteiro 6 vagas
PPB Benito Gama

Ary Kara Arnaldo Faria de Sá
Edinho Bez
Germano Rigotto

Augusto Farias Eurico Miranda Milton Monti
Gerson Peres 1 vaga Pedro Novais

PTB PT
Nelson Marquezelli Max Mauro

Aloizio Mercadante Pedro Eugênio
1 vaga Nilton Capixaba Carlito Merss 3 vagas

José Pimentel
PDT Ricardo Berzoini

Enio Bacci Coriolano Sales (PMDB)
PPB

Bloco (PSB, PCdoB) Delfim Netto Enivaldo Ribeiro
Eni Voltolini 2 vagas

José Antonio Almeida DJalma Paes Márcio Reinaldo Moreira

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL) PTB

Bispo Wanderval Ronaldo Vasconcellos (S ParI.)
Márcio Matos Félix Mendonça
Nelson Trad Murilo Dominyos

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-8428

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA
"A ESTUDAR AS PROPOSTAS EXISTENTES E

APRESENTAR PROJETOS LEGISLATIVOS QUE
AMENIZEM OS EFEITOS DA TRIBUTAÇÃO

CUMULATIVA SOBRE A ECONOMIA NACIONAL,
USANDO COMO COMPENSAÇÃO A

TRIBUTAÇÃO DE IMPORTAÇÃO"
Proposição

Presidente: Delfim Netto (PP8)

Autores: Delfim Netto
e Outros

Bloco (PDT, PPS)

João Eduardo Dado
Ricardo Ferraço

Bloco (PSB, PCdoB)

Alexandre Cardoso
Sérgio Miranda

Bloco (PL, PSL)

Eujácio Simões
Ronaldo Vasconcellos

Clementino Coelho
Pompeo de Mattos

Haroldo Lima
1 vaga

De Velasco
João Caldas



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)
Autores: Nicias Ribeiro

e Outros

PHS

Fetter Junior (PPB) 1 vaga
Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone (Oxx61) 318-7058 Fax: (Oxx61) 318-2140

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A INCIDÊNCIA DE

MORTALIDADE MATERNA NO BRASIL
Proposição: RCP n° 22/96 Autores: 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 (PSDB, PTB)

Proposição: PEC n° 89/95

Presidente Rafael Guerra (PSDB)
1° Vice-Presidente: Norberto Teixeira (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: João Pizzolatti (PPB)
Relator Zezé Perrella (PFL)

Titulares

PFL

Suplentes

Fátima Pelaes
Lidia Quinan
Maria Abadia (Licenciada)
Marinha Raupp

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Ana Catarina
Elcione Barbalho
Geovan Freitas

PFL

Almerinda de Carvalho
Kátia Abreu
Nice Lobão

Eduardo Barbosa
Flávio Arns

Marisa Serrano
Veda Crusius

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
Anfbal Gomes
Igor Avelino
João Magalhães
Norberto Teixeira
Zé Indio

PMDB

Francisco Rodrigues
Jaime Martins

Moreira Ferreira
Paulo Mannho

Roland Lavigne (PMDB)
2 vagas

Hermes Parcianello
5 vagas

Angela Guadagnin
Iara Bernardi

1 vaga
Dr. Benedito Dias

Miriam Reid

Jandira Feghali

Robério Araújo

Ivan Paixão

PT
Arlindo Chinaglia (Licenciado)

Dr. Rosinha

PPB

Antonio Joaquim Araújo
1 vaga

PDT

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

Marcos Afonso
Wellington Dias
3 vagas

Cunha Bueno
João Pizzolalti
1 vaga

Max Mauro
1 vaga

PSDB

PT

PPB

PTB

Fátima Pelaes
Maria Abadia

Max Rosenmann (PMDB)
Nilson Pinto (Licenciado)

2 vagas

4 vagas

Hugo Biehl
Romel Anizio

1 vaga

Renildo Leal
1 vaga

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Anexo 11, Sala 151-B
Telefone: 318-7066/318-7055 Eber Silva

PDT

Pompeo de Mattos



Bloco (PSB, PCdoB) 2 vagas

Pedro Eugênio (PT) 1 vaga

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Almeida de Jesus Remi Trinta
Pedro Henry
Simão Sessim
1 vaga

PPB

Telmo Kirst
2 vagas

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) PDT

Fernando Zuppo (PSDC) Eber Silva (PST)

Bloco (PSB, PCdoB)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 98, DE 1999, QUE "ALTERA O ART. 30 PARA

ACRESCENTAR INCISO CONFERINDO
COMPETÊNCIA AO MUNiCípIO PARA

DETERMINAR ATRIBUIÇOES
DE VICE-PREFEITO"

Bloco (PSDB, PTB)

Presidente: Coriolano Sales (PMDB)
1° Vice-Presidente Alex Canziani (PSDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
Relator: Joaquim Francisco (PFL)

Titulares

Bloco (PMDB, PST, PTN)

1 vaga

1 vaga

Agnaldo Muniz

Armando Abllio
Arnon Bezerra

Eduardo Barbosa
Julio Semeghini

Lidia Quinan
Renildo Leal

2 vagas

Marcos Cintra (PFL)

PV

PPS

Bloco (PL, PSL)

Haroldo Lima

Carlos Mosconi
Iris Simões
Luiz Antonio Fleury
Max Rosenmann (pMLJB)
Rafael Guerra
Ricarte de Freitas
Vicente Caropreso
1 vaga

Bloco (PSDB, PTB)

Secretário Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7058 Fax: 318-2140

Sérgio Novais (PSB)

Rubens Furlan

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO
PROJETO DE LEI N° 203, DE 1991, QUE

"DISPOE SOBRE O ACONDICIONAMENTO, A
COLETA, O TRATAMENTO, O TRANSPORTE E

A DESTINAÇÃO DOS RESíDUOS DE
SERViÇOS DE SAÚDE", E APENSADOS

Proposição PL 203/91 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

Almeida de Jesus

Suplentes

Cezar Schinner
5 vagas

Adauto Pereira
Gilberto Kassab

Pedro Pedrossian (PPB)
Zila Bezerra (PTB)

2 vagas

Autores: Fernando Zuppo
e Outros

Antonio Carlos Pannunzio
Danilo de Castro

Iris Simões
José Carlos Elias

Jutahy Junior
Narcio Rodrigues

Saulo Pedrosa
1 vaga

PFL
Aracely de Paula
Euler Ribeiro
Francistônio Pinto
Joaquim Francisco
Paulo Braga
Vic Pires Franco

Proposição: PEC n° 98/99

Coriolano Sales
Gustavo Fruet
João Matos
Nair Xavier Lobo
2 vagas

Alex Canziani
Augusto Franco
José Teles
Raimundo Gomes de Matos
Roberto Rocha
Sérgio Reis
2 vagas

Avenzoar Arruda
Márcio Matos (PTB)

PT

4 vagas

Bloco (PFL, PST)

Claudio Cajado
Euler Ribeiro
Joaquim Francisco

Cleuber Carneiro
Gervásio Silva

Gilberto Kassab



Luciano Pizzalto
Neuton Lima
Santos Filho

Jaime Fernandes
José Carlos Aleluia

1 vaga

Paulo Magalhães
Ricardo Fiuza
2 vagas

Raimundo Santos
Werner Wanderer

2 vagas

PMDB

Darcísio Perondi
Glycon Terra Pinto
José Borba
Saraiva Felipe
Zé indio
1 vaga

6 vagas
Gustavo Fruet
Osmar Serraglio
Renato Vianna
Ricardo Izar
Rita Camata
1 vaga

PMDB

Mauro Benevides
Nair Xavier Lobo

4 vagas

PT

Luciano Zica
Marcos Afonso
1 vaga

DI. Benedito Dias
Enl Voltolini
José Janene

DI. Rosinha
Henrique Fontana

Jaques Wagner

PPB

Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Celso Russomanno
Mário Negromonte

Alexandre Santos
Bonifácio de Andrada
Helenildo Ribeiro
Inaldo Leitão
João Castelo
Vicente Arruda

PSDB

André Benassi
Feu Rosa

José Militão
Nelson Otoch

2 vagas

Bloco (PSB, PCdoB)
PT

Alexandre Cardoso
1 vaga

Paulo Baltazar
1 vaga

Bloco (PDT, PPS)

Iara Bernardi
Marcos Rolim
2 vagas

Fernando Ferro
Geraldo Magela

José PimentaI
Waldir Pires

DI Hélio
Emerson Kapaz

Fernando Coruja
Pedro Eugênio (PT) PPB

Ronaldo Vasconcellos

Bloco (PL, PSL)

1 vaga

Augusto Nardes
Edmar Moreira
Wagner Salustiano

Celso Russomanno
2 vagas

.. PHS PTB

Secretária Leila Machado
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-8431 Fax 318-2140

Rubens Furlan (PPS) Regis Cavalcante (PPS)
Luiz Antonio Fleury
Roberto Jefferson

Fernando Gonçalves
1 vaga

Suplentes

Lincoln Porteia João Caldas

Bloco (PSB, PCdoB)

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Aldo Rebelo

Coriolano Sales (PMDB)

PDT

PPS

José Antonio Almeida

José Roberto Batochio
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 nO 634/75 Autor Poder Executivo
Presidente: João Castelo (PSDB)
1° Vice-Presidente: Ricardo Izar (PMDB)
2° Vice-Presidente: Iara Bernardi (PT)
3° Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator Ricardo Fiuza (PFL)

Titulares

PFL Ayrton Xerêz (Licenciado) Airton Cascavel

Antônio Carlos Konder Reis
Jaime Martins
Marcondes Gadelha

Cesar Bandeira
Francisco Garcia

Paes Landim

Secretário: Sflvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7061



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI N°

1.483, DE 1999, QUE "INSTITUI A FATURA
ELETRONICA E A ASSINATURA DIGITAL NAS
TRANSAÇÕES DE COMÉRCIO ELETRONICO"

Bloco (PL, PSL)

Marcos Cintra (PFL) Valdeci Paiva

PPS

Emerson Kapaz Pedro Eugênio (PT)

Suplentes

Marcos Rolim (PT)

Cezar Schirmer
Germano Rigolto

Maria Elvira (Licenciada)
3 vagas

Autores: Eduardo Jorge
e Outros

Cesar Bandeira
Francisco Coelho

IIdefonço Cordeiro (PSOB)
Joao Mendes

José Carlos Fonseca Jr.
Sérgio Barcellos

1 vaga

PV

PMDB

Fernando Gabeira (PT)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 20, DE 1995,
QUE "ESTABELECE O PARLAMENTARISMO"

Proposiçao: PEC nO 20/95

PFL

Secretária: Heloisa Pedrosa Oiniz
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 3186874

Presidente Rita Camata (PMDB)
1° Vice-Presidente: Leur Lomanto (PMOB)
2° Vice··Presidente:
3° Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Bonifácio de Andrada (PSOB)

Titulares

Antônio Carlos Konder Reis
Jaime Martins
Laura Carneiro
Leur Lomanto (PMDB)
Paes Landim
Paulo Magalhães
Vilmar Rocha

Benito Gama
Darcísio Perondi
Edison Andrino
Elcione Barbalho
Luiz Billencourt
Rita Camata

l vagas

Suplentes

Augusto Franco
Iris Simões

Marcio Fortes
Maria Abadia

Nelson Marquezelti
Paulo Kobayashi
Romeu Queiroz

Zenaldo Coutinho

Francisco Rodrigues
José Carlos Fonseca Jr.

Moroni Torgan
Paulo Marinho
Zezé Perrelta

2 vagEos

PT

Proposição: PL na 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)

Titulares

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Bloco (PSDB, PTB)

PFL

Alex Canziani
Julio Semeghini
Luiz Piauhylino
Narcio Rodrigues
Ricardo Ferraço (PPS)
Rodrigo Maia (PFL)
Salvador Zimbaldi
Walfrido Mares Guia

Arolde de Oliveira
Corauci Sobrinho
Gerson Gabrielti
Luciano Pizzalto
Paulo Octávio
Rubem Medina
Vic Pires Franco

Hermes Parcianello
Jorge Pinheiro
Marçal Filho
Marcelo Barbieri
Maria Elvira (Licenciada)
Pinheiro Landim
1 vaga

Jorge Biliar
Professor Luizinho
2 vagas

Cunha Bueno
Eliseu Moura
Wigberto Tartuce

Dr. Hélio

1 vaga

4 vagas
PSDB

Adolfo Marinho Custódio Maltas
Bonifácio de Andrada Feu Rosa
Carlos Mosconi João Almeida

PPB Luiz Carlos Hauly Marcio Fortes

Celso Russomanf\O Paulo Kobayashi Ricardo Ferraço (PPS)

Yvonillon Gonçalves (PFL) Zulaiê Cobra Saulo Pedrosa

1 vaga
PT

PDT Gilmar Machado Eduardo Jorge (Licenciado)

Luisinho (PPB) João Paulo Virgílio Guimaraes
José Genoino 2 vagas
Milton Temer

Bloco (PSB, PCdoB)
PPB

1 vaga Cunha Bueno Augusto Nardes



Fetter Júnior Júlio Redecker Fernando Diniz
Nelson Meurer Nelo Rodolfo (PMDB) João Magalhães

Jonival Lucas Junior

PTB Jorge Alberto
Marcelo Castro

Duilio Pisaneschi Fernando Gonçalves
Eduardo Seabra Magno Malta (PL)

PDT Avenzoar Arruda
Waldir Pires

Neiva Moreira 1 vaga Wellinglon Dias

Antônio do Valle
4 vagas

PT

Fernando Ferro
Luiz Alberto

Virgílio Guimarães

Bloco (PSB, PCdoB)

Haroldo Lima Pedro Valadares

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Augusto Farias
João Leão
Pedro Corrêa

PPB

José Linhares
Márcio Reinaldo Moreira

Mário Negromonte

Bispo Wanderval

Fernando Gabeira

PV

Paulo José Gouvêa

1 vaga

Haroldo Lima
Pedro Valadares

Bloco (PSB, PCdoB)

Djalma Paes
Tânia Soares

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone 318~8428

Pimentel Gomes
1 vaga

Bloco (PDT, PPS)

Clemenlino Coelllo
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-ÀRIDO E PREVÊ SUAS

FONTES DE RECURSOS"
Secretário: Francisco da Silva l.opes Filho
l.ocal Anexo I - Pavimento Superior s/165·B
Telefone: 318-7064 Fax: 318-2140

Proposição PEC n° 57/99 Autores: João Leão
e Outros

João Caldas

1 vaga

Bloco (PL, PSL)

Eujácio Simões

PHS

1 vaga

Presidente João Leão (PPB)
1° Vice-Presidente: Paulo Braga (PFL)
2° Vice~Presidente: Waldir Pires (PT)
3° Vice-Presidente: Helenildo Ribeiro (PSDB)

Titulares Suplentes

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 Abílio
Arrnon Bezerra
Carlos Batata
Carlos Dunga
Félix Mendonça
Helenildo Ribeiro
Manoel Salviano
Nelson Otoch

B.Sá
Claudio Cajado (PFL)

Inaldo Leitão
José Teles

Raimundo Gomes de Matos
Rommel Feijó

2 vagas

Bloco (PFL, PST)

Proposiçâo: Autor: José Carlos Aleluia
Presidente: Ary Kara (PTB)
1° Vice~Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente
Relator: José Carlos Aleluia (PFl.)

Titulares Suplentes

PFl.

Cleuber Carneiro
Jorge Khoury
José Rocha
Lavoisier Maia
Paulo Braga
Roberto Pessoa

Armando Monteiro

Carlos Alberto Rosado
Francisco Coelho

José Thomaz Nonô
Osvaldo Coelho

Paes Landim
Wilson Braga

PMDB

Albérico Filho

Corauci Sobrinho
Joaquim Francisco
José Carlos Aleluia

Euler Morais
Jorge Tadeu Mudalen
Salatiel Carvalho

PMDB

Wilson Braga
2 vagas

Glycon Terra Pinto
Marçal Filho

Mauro l.opes



PSDB

Chico da Princesa Vicente Caropreso
Chiquinho Feitosa lulaiê Cobra
Aroldo Bezerra 1 vaga

PT

Marcos Afonso João Coser
Wellington Dias 1 vaga

PPB

Ary Kara (PTB) Alrnir Sá
Sirnão Sessirn João Tota

PTB

Duilio Pisaneschi Márcio Matos

PDT

Dr. Hélio Fernando luppo (PSDC)

Bloco (PSB, PCdoB)

Gonzaga Patriota 1 vaga

Francisco Coelho
José Rocha
Luciano Pizzatto
1 vaga

Confúcio Moura
Dardsio Perondi
Igor Avelino
Moacir Micheletto
Silas Brasileiro
1 vaga

João Grandão
Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcos Afonso
Nilson Mourão

Fetter Júnior
Hugo Biehl
Dr. Evilásio

PMDB

PT

PPB

Joaquim Francisco
Paulo Octávio

Pedro Pedrossian (PPB)
1 vaga

Freire Júnior
José Borba

Marcelo Castro
Osvaldo Reis

2 vagas

Fernando Ferro
Iara Bernardi

Luci Choinacki
1 vaga

Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico
Roberto Balestra

Bloco (PSB, PCdoB)

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Lincoln Porteia Joao Caldas
Aldo Arantes
Sérgio Novais

Vanessa Grazziotin
1 vaga

Secretária: Edla Calheiros Bispo
Local Serviço de Cornissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7062/7061 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ANALISAR
E PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI N°

2.905, DE 1997, QUE "IMPOE CONDIÇOES
PARA A COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS

GENETICAMENTE MODIFICADOS"

Titulares

Bloco (PSDB, PTB)

Marcos Rolirn (PT)

PV

Bloco (PDT, PPS)

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 E/OU COR, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Bloco (PL, PSL)

Secretária: Ana Clara Fonseca Serejo
Local Anexo 11, Pavirnento Superior, Sala 165-B
Telefone 318-7555 Fax: 318-2140

Proposição: PL nO 3.198/00 Autor: Paulo Pairn
Presidente: Saulo Pedrosa (PSDB)
1° Vice Presidente: Osrnar Terra (PMDB)
2° Vice-Presidente: Luiz Alberto (PT)
3° Vice-Presidente Alrnerinda de Carvalho (PPB) (Licenciado)

Relator: Reginaldo Germano (PFL)

Titulares Suplentes

Ernerson Kapal Alceu Collares
Pornpeo de Mattos Márcio Bittar

Ronaldo Vasconcellos Paulo José Gouvêa

Fernando Gabeira (PT)

Suplentes

Autor: Fernando Gabeira

Adauto Pereira
Deusdeth Pantoja

Jairne Martins

Elias Murad
José Carlos Elias

José Carlos Martinez
Odflio Balbinotti

Paulo Mourão
Pedro Canedo

Welinton Fagundes (PL) (Licenciado)
1 vaga

Bloco (PFL, PST)

Abelardo Lupion
Carlos Alberto Rosado
Celcita Pinheiro

Presidente: Carlos Alberto Rosado (PFL)
1° Vice-Presidente: Saulo Pedrosa (PSDB)
2° Vice-Presidente: Joao Grandão (PT)
3° Vice-Presidente: Hugo Blehl (PPB)
Relator: Confúcio Moura (PMDB)

Carlos Batata
Carlos Dunga
Luiz Ribeiro
Nel~ofJ M<Hquezelli
Saulo Pedrosa
Xico Graziano
2 vagas

Proposiçao: PL nO 2.905/97



Bloco (PSDB, PTB)

Eduardo Barbosa
Flávio Arns (PT)
João Almeida
Uno Rossi
Marisa Serrano
Murilo Domingos
Narcio Rodrigues
Saulo Pedrosa

Bloco (PFL, PST)

Airton Roveda
Eduardo Seabra

Feu Rosa
Nelson Trad

4 vagas

PROJETO DE LEI N° 3.561, DE 1997,
QUE "DISPOE SOBRE O ESTATUTO

DO IDOSO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
Proposição: PL nO 3.561/97 Autor Paulo Paim
Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)
1° Vice-Presidente: Almerinda de Carvalho (PPB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Celso Russomano (PPB)
Relator Silas Brasileiro (PMDB)

Titulares Suplentes

Celcita Pinheiro
Ildefonço Cordeiro
Reginaldo Germano
Yvonilton Gonçalves
Zezé Perrella
1 vaga

PMDB

Damião Feliciano
Freire Júnior
Maurilio Ferreira Lima
Osmar Tena
2 vagas

PT

Gilrnar Machado
João Grandão
Luiz Alberto

PPB

Atila Uns
Cleuber Carneiro

Costa Ferreira
Lavoisier Maia

Nice Lobão
Pedro Irujo

Nair Xavier Lobo
5 vagas

Carlos Santana
Manoel Vitório

Paulo Paim

Bloco (PSDB, PTB)

Eduardo Barbosa
Fátima Pelaes
Lidia Quinan
Lúcia Vânia
Maria Abadia
Max Mauro
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Darcfsio Perondi
Euler Morais
João Matos
Maria Elvira (Licenciada)
Si las Brasileiro
Teté Bezerra
Themfstocles Sampaio

Carlos Mosconi
Eduardo Seabra

Feu Rosa
Flávio Arns (PT)

Saulo Pedrosa
3 vagas

Freire Júnior
Osvaldo Biolchi

5 vagas

Almerinda de Carvalho (Licenciada)
José Linhares
Pastor Amarildo

Bloco (PSB, PCdoB)

Evandro Milhomen
Tânia Soares

Bloco (PDT, PPS)

Alceu Collares
Ivan Paixão

Bloco (PL, PSL)

Lincoln Portela

PV

Fernando Gabeira (PT)

3 vagas

Agnelo Queiroz
1 vaga

Dr. Hélio
Regis Cavalcante

Marcos de Jesus

1 vaga

PFL

Almerinda de Carvalho (PPB)
Euler Ribeiro
Laura Carneiro
Marcondes Gadelha
Moroni Torgan
Nice Lobão
Ursicino Queiroz

PT

Marcos Afonso
Maria do Carmo Lara
Paulo Paim
Wellington Dias

PPB

Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Celso Russomanno
José Unhares

PDT

Fernando Coruja

Celcita Pinheiro
Expedito Júnior (PSDB)

Lavoisier Maia
Luis Barbosa

Medeiros (PL)
Roland Lavigne (PMDB)

1 vaga

Angela Guadagnin
Carlito Merss

Geraldo Magela
Padre Roque

3 vagas

Dr. Hélio
Secretária: Maria Terezinha Donati
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-8783 Fax: 318-2140/2995

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

Djalma Paes

Bloco (PSB, PCdoB)

Bloco (PL, PSL)

Alcione Alhayde



Lincoln Portela Robério AraújO PPB

1 vaga

PPS

1 vaga

Roberto Balestra
Salomão Cruz (PFL)
Yvonilton Gonçalves (PFL)

Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Cleonâncio Fonseca

1 vaga

Roberto Argenta
PHS

1 vaga PDT

Bloco (PSB, PCdoB)

Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7056 Fax: 318-2140

Fernando Coruja Miriam Reid (PSB)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI
N° 2.186, DE 1996, QUE "DISPOE SOBRE A

SUBSTITUiÇÃO PROGRESSIVA DA PRODUÇÃO
E DA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS QUE

CONTENHAM ASBESTO/AMIANTO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Pedro Valadares

Bloco (PL, PSL)

Valdeci Paiva

PPS

Emerson Kapaz

Aldo Arantes

Marcos de Jesus

Rubens Furlan

Proposição: PL na 2.186196 Autores: Eduardo Jorge e
Fernando Gabeira PHS

Bloco (pMDB, PST, PTN)

Bloco (PSDB, PTB)

Presidente: Pedro Chaves (PMDB)
1° Vice-Presidente: Udia Quinan (PSDB)
2° Vice-Presidente: João Paulo (PT)
3° Vice-Presidente: Salomão Cruz (PFL)
Relator: Ronaldo Caiado (PFL)

Titulares

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho Aguiar
Local: Anexo 11 - Sala 165-B
Telefone: 318-8790 Fax: 318-2140

1 vaga

Adauto Pereira
Costa Ferreira

Expedito Júnior
IIdefonço Cordeiro

Luis Barbosa
Paulo Marinho
lezé Perrella

Gastão Vieira
Mendes Ribeiro Filho

Osmânio Pereira (PSDB)
3 vagas

PFL

PMDB

João Henrique (Licenciado)
João Magalhães
Jorge Alberto
Marcelo Barbieri
Osvaldo Biolchi
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 ECONOMICA REGIDA

PELAS LEIS COMERCIAIS,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Gerson Gabrielli
Lavoisier Maia
Mussa Demes
Paulo Magalhães
Paulo Octávio
F{icardo Fiuza
Rubem Medina

Proposição: PL nO 4.376193 Autor: Poder Executivo
Presidente: Chico da Princesa (PSDB)
1° Vice-Presidente:
2° Vice·Presidente: Waldomiro Fioravante (PT)
3° Vice·Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PPB)
Relator: Osvaldo Biolchi (PMDB)

Titulares Suplentes

Ronaldo Vasconcellos (PL)

Freire Júnior
Geovan Freitas
Luiz Bittencourt

Norberto Teixeira
Osvaldo Reis
Teté Bezerra

1 vaga

Suplentes

Alexandre Santos
Dr. Heleno

L.úcia Vânia
Osmânio Pereira

Paulo Mourão
Rommel Feijó

Walfrido Mares Guia
1 vaga

João Grandão
Luciano lica

2 vagas

Jaime Fernandes
José Carlos Fonseca Jr.
José Mendonça Bezerra

José Rocha
Pedro Pedrossian (PPB)

Ursicino Queiroz
1 vaga

PT
Dr. Rosinha
Jair Meneguelli
Jaques Wagner
João Paulo

PFL

Abelardo L.upion
Darci Coelho
L.ael Varella
Moroni Torgan
Ronaldo Caiado
Sérgio Barcellos
1 vaga

Airton Roveda
Fátima Pelaes
Jovair Arantes
Juquinha (PL)
Udia Quinan
Marcus Vicente (PPB)
Nelson Marquezelli
Pedro Canedo

Euler Morais
Marçal Filho
Nair Xavier Lobo
Pedro Chaves
Salatiel Carvalho
Themlstocles Sampaio
lé Gomes da Rocha
1 vaga



Bloco (PFL, PST)

PSDB

Basilio Villani
Chico da Princesa
Custódio Mattos
Jovair Arantes
Nelson Otoch
Osmânio Pereira

PT

Arlindo Chinaglia (Licenciado)
Jair Meneguelli
Waldomiro Fioravante
1 vaga

PPB

Ary Kara
Ibrahim Abi-Ackel
Márcio Reinaldo Moreira

PTB

Duilio Pisaneschi
1 vaga

PDT

Anivaldo Vale
Basílio Villani
Nelson Otoch

Vicente Caropreso
Veda Crusius

1 vaga

4 vagas

Almir Sá
José Janene

Simão Sessim

2 vagas

Pedro Canedo
Sérgio Reis
1 vaga

Corauci Sobrinho
lédio Rosa
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Paulo Marinho
Zezé Perrella

Darcísio Perondi
Dr. Antonio Cruz
Geovan Freitas
José Lourenço
Jurandil Juarez
Nelo Rodolfo

Dr. Rosinha
Gilmar Machado
Pedro Celso

Welinton Fagundes (PL) (Licenciado)
2 vagas

Aldir Cabral
Chico Sardelli

IIdefonço Cordeiro (PSOB)
Joel de Hollanda

Luis Barbosa
1 vaga

PMDB

6 vagas

PT

Carlito Merss
João Grandão

Luiz Sérgio

Fernando Coruja

Bloco (PSB, PCdoB)

Clementino Coelho (PPS)

1 vaga

1 vaga

Eurico Miranda
João Pizzolatti
Telmo Kirst

PPB

Augusto Fanas
2 vagas

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Paulo José Gouvêa De Velasco

PPS

Aldo Rebelo
1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)

Agnelo Queiroz
1 vaga

Bloco (PDT, PPS)

Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7060

Rubens Bueno Pedro Eugênio Olímpio Pires
Regis Cavalcante

Luciano Bivar

Rubens Bueno
1 vaga

Bloco (PL, PSL)
Ronaldo Vasconcellos

Secretário: Valdivino T. Fiího
Local: Anexo 11 - Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-8430 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N° 4.874, DE 2001, QUE
"INSTITUI O ESTATUTO DO DESPORTO"

1 vaga
PV

1 vaga

Autores: Silvio Torres
e Outros

Proposiçao: PL 4.874/01

Presidente: Jurandil Juarez (PMDB)
1° Vice-Presidente: José Rocha (PFL)
2° Vice-Presidente Pedro Canedo (PSDB)
3° Vice-Presidente: Telmo Kirst (PPB)
Relator Gilmar Machado (PT)

Titulares Suplentes

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 E DO PARÁGRAFO 7° DO ART. 144 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL", E APENSADA

(SEGURANÇA PÚBLICA)

Presidente: Aldir Cabral (PFL)
1° Vice-Presidente: Líno Rossi (PSDB)
2° Vice-Presidente: Marcos Rolim (PT)

Bloco (PSDB, PTB)
Adolfo Marinho
Alex Canziani
Alexandre Santos
Jovair Arantes
Léo Alcântara

Basilio Villani
Expedilo Júnior

Josué Bengtson
Márcio Matos

Paulo Feijó

Proposição PEC nO 151/95 Autores: Gonzaga Patriota
e Outros



3° Vice~Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator: Alberto Fraga (PMDB)

Titulares

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)

PFL

Abelardo Lupion
Aldir Cabral (PSDB)
Gervásio Silva
José Thomaz Nonó
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Wilson Braga

PMDB

Hélio Costa
Luiz Bitlencourt
Marcelo Barbieri
Nair Xavier Lobo
2 vagas

Suplentes

Adauto Pereira
Francisco Coelho

Francisco Rodrigues
IIdefonço Cordeiro

Reginaldo Germano
Sérgio Barcellos
Vic Pires Franco

Mendes Ribeiro Filho
Synval Guazelli

4 vagas
Proposição: PEC n° 639/99 Autores: José Carlos Aleluia

e Outros

PFL

Presidente: Deusdeth Pantoja (PFL)
1° Vice~Presidente:

2° Vice~Presidente João Paulo (PT)
3° Vice-Presidente: Augusto Franco (PSDB)
Relator: Ibrahlln Abi~Ackel (PPB)

Titulares

PSDB

Lino Rossi
Marcus Vicente
Moroni Torgan (PFL)
Paulo Feijó
Wanderley Martins (PSB)
Zulaiê Cobra

PT

Geraldo Magela
José Genoíno
Marcos Rolim
Luiz Eduardo Greenhalg

PPB

Arnaldo Faria de Sá
Edmar Moreira
Pedro Corrêa

Antonio Feijão
Arnon Bezerra
Badu Picanço

Feu Rosa
Max Rosenmann

Zenaldo Coutinho

Carlos Santana
Nelson Pellegrino

Wellington Dias
1 vaga

Jair Bolsonaro
2 vagas

Aracely de Paula
Deusdeth Pantoja
Gerson Gabrielli
José Rocha
Moreira Ferreira
Paulo Octávio
1 vaga

Jorge Alberto
Norberto Teixeira
Paulo Lima
3 vagas

PMDB

Suplentes

Átila Lins
Gervásio Silva

IIdefonço Cordeiro (PSDB)
José Mendonça Bezerra

Pauderney Avelino
Pedro Irujo

Pedro Pedrossian (PPB)

Hermes Parcianello
Osvaldo Reis

Zé Indio
3 vagas

PTB
PSDB

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Paulo José Gouvêa

Luiz Antonio Fleury

Eurfpedes Miranda
PDT

Alberto Goldman
Carlos Batata
Léo Alcântara
Nelson Otoch

Sérgio Carvalho
1 vaga

Augusto Franco
Dr. Heleno
João Almeida
Jovair Arantes
Vicente Arruda
1 vaga

Agnelo Queiroz

Wanderley Martins

Roberto Jefferson

Bloco (PSB, PCdoB)
Gonzaga Patriota

Cabo Júlio

PPS PT

Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone. 318-6874

Ayrton Xerêz (Licenciado) Régis Cavalcante
Fernando Ferro
João Paulo
Milton Temer
Wellington Dias

1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER À PPB



Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Luiz Fernando

1 vaga

PTB

Dr. Benedito Dias
Roberto Balestra

Vadão Gomes

Josué Bengtson

Atberto Goldman
Chico da Princesa
Mário Negromonte
Paulo Feijó
Romeu Queiroz
Silvio Torres

PSDB
Alex Canziani

Feu Rosa
Marcio Fortes

Marcus Vicente
Nelson Marchezan

1 vaga

PDT PT

José Roberto Batochio

Sérgio Novais

Fernando Coruja

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Almeida

Carlos Santana
Pedro Celso
Teima de Souza
Wellington Dias

Joao Coser
Luiz Sérgio

2 vagas

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL) PPB

Almeida de Jesus

PPS

Cabo Júlio Almir Sá
Ary Kara
1 vaga

Francisco Silva (PST)
Júlio Redecker

Telmo Kirst

1 vaga Regis Cavalcante PTB

Secretário: Edla Calheiros Bispo
Local Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 168-A
Telefone: 318-7062 Fax: 318-2140

Duilio Pisaneschi

PDT

1 vaga

Proposição: PL nO 1.615/99 Autor: Poder Executivo
Presidente João Henrique (PMDB)
10 Vice-Presidente: Basilio Villani (PSDB)
2° Vice-Presidente: Teima de Souza (PT)
3° Vice-Presidente:
Relator: Eliseu Resende (PFL)

Titulares Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N° 1.615, DE 1999, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO

DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES,
DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE IN
FRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,

REESTRUTURA O SETOR FEDERAL DE
TRANSPORTES,

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 129-B
Telefone: 318-8431

1 vaga

1 vaga

1 vaga

Almeida de Jesus (Licenciado)

PV

Bloco (PSB, PCdoB)

Jandira Feghali

OHmpio Pires

Airton Cascavel

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E 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 TERRITORIOS"

Eujácio Simões

Átila Lins
Francisco Rodrigues

João Ribeiro
Joaquim Francisco

Luis Barbosa
2 vagas

PFL

Affonso Camargo
Aracely de Paula
Eliseu Resende
IIdefonça Cordeiro
José Rocha
Neuton Lima
Oscar Andrade

Proposiçao: PEC na 136/99 Autor: Poder Executivo

Antônio do Valle
Domiciano Cabral
João Henrique
José Borba
Osmar Serraglio
Pedro Chaves

PMDB

Barbosa Neto
Cezar Schinner

Darc(sio Perondi
Lamartine Posella

Múcio Sá
Ricardo Izar

Presidente: Carlos Mosconi (PSDB)
1° Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
20 Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Herculano Anghinelli (PPB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)

Titulares Suplentes



PFL PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Corauci Sobrinho Cláudio Cajado N° 137, DE 1999, QUE "ESTABELECE LIMITE
José Carlos Aleluia Expedito Júnior (PSOB) PARA REMUNERAÇÃO, SUBSíDIO, PROVENTO
Luis Barbosa Francisco Coelho

OU PENSÃO, APLICÁVEL AOS TRÊS PODERESMussa Oemes Lael Varella
Neuton Lima Pedro Fernandes PÚBLICOS E AO MINISTÉRIO PÚBLICO"
Pedro Irujo Werner Wanderer

(Subteto)1 vaga 1 vaga
Proposição: PEC nó 137/99 Autor: Poder Executivo

PMOB Presidente: Gastão Vieira (PMOB)

Armando Monteiro Confúcio Moura 1° Vice-Presidente: Jaime Martins (PFL)

Oarcfsio Perondi Salatiel Carvalho 2" Vice-Presidente:
Jorge Alberto 4 vagas 30 Vice-Presidente: Jonival Lucas Júnior (PMOB)
Osmar Serraglio Relator: Vicente Arruda (PSOB)
2 vagas Titulares Suplentes

PFL

PSOB Darci Coelho Nice Lobão
Jaime Martins Paulo Braga

Alexandre Santos André Benaslli José Carlos Aleluia Robson Tuma
Carlos Mosconi B. Sá José Thomaz Nonô Wilson Braga
Inaldo Leitão Fátima Pelaes Luciano Castro 3 vagas
Luiz Carlos Hauly Mário Negromonte Paes Landim
Nelson Oloch Ronaldo Cezar Coelho 1 vaga
Yeda Crusius 1 vaga

PMOB
PT

Cezar Schirmer Freire Júnior
Arlindo Chinaglia (Licenciado) DI. Rosinha Gastão Vieira Marçal Filho
José Pimentel Henrique Fontana Hélio Costa Osvaldo Biolchi
2 vagas Professor Luizinho Jorge Alberto Osvaldo Reis

1 vaga 2 vagas 2 vagas

PPB
PSDB

Herculano Anghinetli Edmar Moreil a
Nelson Meurer Jair BolsonalO Antonio Carlos Pannunzio Alexandre Santos
Pedro Corrêa Ricardo Barrús Helenildo Ribeiro DI. Heleno

Léo Alcântara Jutahy Júnior
Raimundo Gomes de Matos Lino RossI

PTB Saulo Pedrosa Marcus Vicente (PPB)

Fernando Gonçalves Antônio Jorge Vicente Arruda Nicias Ribeiro

José Carlos Elias Nelson MarquezeUi
PT

POT Geraldo Magela Henrique Fontana

Fernando Coruja 1 vaga 3 vagas José Genofno
2 vagas

João Caldas

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Almeida de Jesus (Licenciado) PPB

Jandira Feghali

Pedro Eugênio (PT)

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio AlmeiQa

PPS

1 vaga

Hugo Biel
Ibrahim Abi-Ackel
Jonival Lucas Júnior (PMOB)

Walfrido Mares Guia
1 vaga

PTB

Gerson Peres
Romel Anlzio

Yvonilton Gonçalves (PFL)

Luiz Antonio Fleury
Silas Câmala

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Secretário: Sflvio Sousa da Silva
Local Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-7061 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER À

Eurlpedes Miranda

POT

Fernando Coruja



Almeida de Jesus (Licenciado) Paulo José Gouvêa PPB

Bloco (PSB, PCdoB)

Alexandre Cardoso Dr. Evilásio

Almir Sá
Iberê Ferreira (PTB)
Yvonilton Gonçalves (PFL)

João Tota
2 vagas

PPS
PTB

1 vaga 1 vaga
Murilo Domingos Nelson Marquezelli

Secretário: Angélica Maria Landim Flalho Aguiar
Local Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 168-A
Telefone: 318-7067 Fax: 318-2140

PoT

Neiva Moreira Serafim Venzon

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 294, DE 1995, QUE "DÀ NOVA REDAÇÃO

AO § 10 DO ART. 54 DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS"

- BATALHÃO SUEZ

Bloco (PSB, PCdoB)

Paulo Baltazar 1 vaga

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Eujácio Simões Cabo Júlio

PPS
Proposição: PEC nO 294/95 Autores Sérgio Barcellos

e Outros 1 vaga Airton Cascavel

Presidente: Iberê Ferreira (PTB)
1° Vice-Presidente: Sérgio Barcellos (PFL)
2° Vice-Presidente: Carlos Santana (PT)
3° Vice-Presidente: Dino Fernandes (PPB)
Relator: Jorge Wilson (PSDB)

Titulares

Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7063 Fax: 318-2140

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 DÀ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS"

Bloco (PFL, PST)

Suplentes

Alex Canziani
Dino Fernandes (PPB)

Dr. Heleno
João Castelo

Juquinha (PL)
Mendes Thame

Ronaldo Cezar Coelho
1 vaga

Autores: SérgiO Novais
e Maria do Carmo Lara

Proposição: PL n° 2.763/00

Bloco (PSDB, PTB)

Adolfo Marinho
Antonio Carlos Pannunzio
Custódio Mattos
Julio Semeghini
Márcio Fortes
Paulo Kobayashi
Ricardo Ferraço
Rodrigo Maia

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)

Titulares6 vagas

Suplentes

Deusdeth Pantoja
Francisco Garcia
Gilberto Kassab

Neuton Lima
Paulo Marinho

Ronaldo Caiado
1 vaga

Antonio Carlos Pannunzio
Bonifácio de Andrada

Saulo Pedrosa
3 vagas

PSDB

PFL

PMDB

Edison Andrino
Freire Júnior
Marcelo Barbieri
3 vagas

Francisco Rodrigues
IIdefonço Cordeiro
Laura Carneiro
Rubem Medina
Sérgio Barcellos
Werner Wanderer
1 vaga

Dino Fernandes (PPB)
Or. Heleno
Helenildo Ribeiro
Romrnel Feijó
Sérgio Reis
1 vaga

Carlos Santana
Marcos Afonso
2 vagas

PT

4 vagas

Carlos Alberto Rosado
Gilberto Kassab
José Carlos Aleluia
Luciano Pizzatto
Marcos Cintra
Pedro Fernandes

Cleuber Carneiro
Eliseu Resende

Francisco Garcia
João Mendes
Neuton Lima

1 vaga



Benito Garna
Jorge Alberto
José Chaves
Leur L.omanto
Milton Monti
Pinheiro L.andirn

Iara Bernardi
Maria do Carrno L.ara
Professor L.uizinho

PMOB

Herrnes Parcianello
Jorge Tadeu Mudalen

Marinha Raupp
Mendes Ribeiro Filho

Salatiel Carvalho
1 vaga

PT

Henrique Fontana
Iara Benardi
João Magno

Eduardo Seabra
Feu Rosa
Nelson Marchezan
Nelson Trad

Bloco (PFL, PST)

Eliseu Resende
Francisco Rodrigues
Heráclito Fortes
José Mendonça Bezerra
Paulo Magalhães
Robson Turna

PMOB

Léo Alcântara
Luiz Carlos Hauly

Luiz Piauhylino
Márcio Fortes

Luis Barbosa
Paes LClndirn

Paulo Gouvêa
Paulo Octávio
Ricardo Fiuza

Vic Pires FrClnco

Eliseu Moura
Eni Voltolini
Simão Sessirn

PPB

Or. Benedito Dias
Fetler Júnior

João Pizzolatli

Albérico Filho
Eunicio Oliveira
João Henrique
Leur Lornanto
Olavo Calheiros
Wagner Rossi

José Chaves
José Priante
Marçal FiltlO

Roland Lavigne
2 vagas

Bloco (PSB, PCdoB)
PT

Alexandre Cardoso
Sérgio Novais

Inácio Arruda
José Antonio Almeida

Jair Meneguelli
Ricardo Berzoini
Teima de Souza

José Genoino
Orlando Fantazzini

Paulo Delgado

PPB

Ivan Paixão
João Sampaio

Bloco (POT, PPS)

Ollrnpio Pires
Pedro Eugênio

Cunha Bueno
Herculano Anghinetli
Simão Sessim

Augusto Nardes
Pedro Corrêa

Simão Sessirn

Bloco (PSB, PCdoB)

Bloco (PL., PSL.) Jandira Feghali
Pedro Valadares

Gonzaga Patriota
1 vaga

Ronaldo Vasconcellos Philernon Rodrigues (Licenciado)

PHS

Bloco (POT, PPS)
Airton Oipp
João Herrmann Neto

Airton Cascavel
Or. Hélio

Ojalrna Paes (PSB) 1 vaga
Luciano Bivar

Bloco (PL, PSL)
Ronaldo Vasconcellos

Proposição: PL n° 3.846/00 Autor: Poder Executivo
Presidente: Nelson Marchezan (PSOB)
1° Vice·Presidente: Paulo Magalhães (PFL)
2° Vice·Presidente: Jair Meneguelli (F'T)
3° Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Leur Lornanto (PMOB)

Titulares Suplentes

Bloco (PSOB, PTB)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N° 3.846, DE 2000,
DO PODER EXECUTIVO, QUE

"DISPOE SOBRE A ORDENAÇÃO DA
AVIAÇÃO CIVIL, CRIA A AGÊNCIA

NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Secretário: Marcos Figueira
Local Anexo 11, Pavirnento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7056 Fax 318-2140

Presidente Reginaldo Germano (PFL)
1° Vice-Presidente: Coriolano Sales (PMOB)
2° Vice-Presidente: Marcos Rolim (PT)
3° Vice-Presidente: Luis Carlos Heinze (PPB)
Relator: Miro Teixeira (POT)

Autor: Miro Teixeira

1 vaga
PTN

José de Abreu

Proposição:

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"

Alexandre Santos
Antonio Feijão

Fernando Gonçalves
lris Simões

Alberto Goldrnan
AnivClldo Vale
Ctlico da Princesa
Chiquinho Feitosa



..

Titulares

Bloco (pSOB, PTB)

Nelson Marchezan
Vicente Caropreso
Veda Crusius

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Coriolano Sales
Osvaldo Biolchi

PFL

Reginaldo Germano
Robson Tuma

PT

Marcos Rolim

PPB
Luis Carlos Heinze

Suplentes

Luiz Piauhylino
Marisa Serrano

1 vaga

Jorge Pinheiro
Luiz Bittencourt

Laura Carneiro
Sérgio Barcellos

Nilmário Miranda

1 vaga

Cleuber Carneiro
Paulo Octávio

Pedro Celso

Edmar Moreira

Olimpio Pires

Agnelo Queiroz

Regis Cavalcante

PFL

Aracely de Paula
Jaime Martins

PT

1 vaga

PPB

Herculano Anghinetti

POT

Wanderley Martins

Bloco (PSB, PCdoB)

1 vaga

PPS

Ayrton Xerêz (Licenciado)

Secretário: Mário Oráusio Coutinho
Local Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7058 Fax: 318-2140

POT

Miro Teixeira

Bloco (PSB, PCdoB)
Pedro Valadares

Bloco (PL, PSL)

De Velasco

Neiva Moreira

Agnelo Queiroz

Cabo Júlio

Secretário: Marcos Figueira de Almeida
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 1658
Telefone: 318-8430 Fax: 318-2140

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"

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: Gilmar Machado

Proposição Autor: Paulo Octávio

Proposição:

Presidente: Pinheiro Landim (PMOB)
1° Vice-Presidente Uno Rossi (PSOB)
2° Vice-Presidente: Gihnar Machado (PT)
Relator: Reginaldo Germano (PFL)

Titulares

Bloco (PSOB, PTB)

Suplentes

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Presidente: Paulo Octávio (PFL)
1° Vice-Presidente: Carlos Mosconi (PSOB)
2° Vice-Presidente: Pedro Celso (PT)
3° Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator: Osmânio Pereira (PMOB)

Titulares Suplentes

João Almeida
Uno Rossi
Saulo Pedrosa

Damião Feliciano
Pinheiro Landim

PFL

Alberto Goldman
Narcio Rodrigues

1 vaga

Albérico Filho
João Colaço (PSOB)

Bloco (PSOB, PTB)

Carlos Mosconi
Oanilo de Castro
Maria Abadia

Bloco (PMOB,PST,PTN)

Hélio Costa
Osmânio Pereira (PSOB)

Inaldo Leitão
João Castelo
Zulaiê Cobra

Jorge Pinheiro
Luiz Bittencourt

Raimundo Santos
Reginaldo Germano

Gilrnar Machado

1 vaga

PT

PPB

Benito Gama (PMOB)
Costa Ferreira

João Grandão

Pastor Amarildo



Or. Hélio

Agnelo Queiroz

POT

José Roberto BatochlO

Bloco (PSB, PCdoB)
Tânia Soares

Renildo Leal
Ricarte de Freitas
Saulo Pedrosa
Sebastião Madeira
Xico Graziano

Lidia Quinan
Max Mauro

Sérgio Carvalho
2 vagas

Fernando Gabeira (PT)
PV

Luiz Alberto (PT) Bloco (PMOB, PST, PTN)

Secretária: Leila Machado Campos de Freitas
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-8431 Fax: 318-2140

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA
A ACOMPANHAR A APURAÇÃO DO

ACIDENTE OCORRIDO NA MADRUGADA
DE HOJE NA PLATAFORMA P-36,
DA PETROBRAS, NO CAMPO DE

RONCADOR, NA BACIA DE CAMPOS

Proposição:
Titulares

Alexandre Santos (PSOB)
Carlos Santana (PT)
DI Heleno (PSOB)
Fernando Gabeira (PT)
Haroldo Lima (PCdoB)
Jandira Feghali (PCdoB)
João Sampaio (POT)
Jorge Bittar (PT)
Luciano Pizzatto (PFL)
Luciano lica (PT)
Luiz Alberto (PT)
Luiz Antonio Fleury (PTB)
Luiz Sérgio (PT)
Miriam Reid (PSB)
Nelson Pellegrino (PT)
Paulo Feij6 (PSOB)
Salatiel Carvalho (PMOB)
Vivaldo Barbosa (POT)

Autor: Aécio Neves
SuplentEts

19 vagas

Freire Júnior
Moacir Micheletto
Pedro Novais
Silas Brasileiro
3 vagas

Euler Ribeiro
José Thomaz Nonó
Luciano Pizzatto
Neuton Lima
Ney Lopes
léze Perrella
1 vaga

João Grandão
3 vagas

Ollceu Sperafico
Roberto Balestra
Rornel Anizio

7 vagas

PFL

Eliseu Resende
João Carlos Bacelar

José Carlos Fonseca Jr.
Roberto Argenta (PHS)

Sérgio Barcellos
Wilson Braga

1 vaga

PT

Marcos Afonso
Padre Roque

Teima de Souza
1 vaga

PPB

Nelson Meurer
Salomão Cruz (PFL)

1 vaga

POT

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N° 4.842, DE 1998, QUE
"DISPOE SOBRE O ACESSO A RECURSOS

GENÉTICOS E SEUS PRODUTOS DERIVADOS
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" E AOS

PROJETOS DE LEI N°S 4.579, DE 1998,4.751,
DE 1998 E 1.953, DE 1999, APENSADOS

Pompeo de Mattos

Socorro Gomes

Or. Hélio

Bloco (PSB, PCdoB)

1 vaga

Bloco (PL, PSL)

Proposição: PL n° 4.842/98 Autor: Senado Federal Paulo José Gouvea Valdeci Paiva

Presidente: lezé Perrella (PFL)
1° Vice-Presidente: Pedro Novais (PMOB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Ricarte de Freitas (PSOB)

Titulares

Bloco (PSOB, PTB)

Suplentes

Emerson Kapaz

Fernando Gabeira (PT)

PPS

PV

1 vaga

Marcos Rolim (PT)

B.Sá
Carlos Batata
Iris Simões

Fátima Pelaes
Fernando Gonçalves
José Múcio Monteiro

Secretária: Cily Montenegro
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7056



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N° 5.484, DE 2001, QUE
"INSTITUI MECANISMO DE FINANCIAMENTO

PARA O PROGRAMA DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA PARA O AGRONEGÓCIO, PARA
O PROGRAMA DE FOMENTO À PESQUISA EM

SAÚDE, PARA O PROGRAMA DE
BIOTECNOLOGIA E RECURSOS GENÉTICOS 
GENOMA, PARA O PROGRAMA DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA PARA O SETOR AERONÁUTICO,

E PARA O PROGRAMA DE INOVAÇÃO
PARA A COMPETITIVIDADE,

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" Secretária: Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165~B

Telefone: 318~8782 Fax: 318~2140Proposição PL nO 5.484/01 Autor: Poder Executivo

Givaldo Carimbão
Socorro Gomes

Dr. Hélio
Ricardo Ferraço

Paulo José Gouvêa

José de Abreu

Bloco (pSB, PCdoB)

Bloco (PDT, PPS)

Bloco (PL, PSL)

PTN

2 vagas

Clementino Coelho
Pimentel Gomes

Mário Assad Júnior

1 vaga

Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
1° Vice~Presidente: Custódio Mattos (PSDB)
2° Vice~Presidente: Pedro Eugênio (PT)
3° Vice~Presidente: Darcisio Perondi (PMDB)
Relator: Luiz Fernando (PPB)

Titulares Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA
A ANALISAR E PROFERIR PARECER

AO PROJETO DE LEI N° 4.828, DE 1998, QUE
"DISPOE SOBRE A PRODUÇÃO, O COMÉRCIO

E A FISCALIZAÇÃO DE SEMENTES, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Bloco (PSDB, PTB) Proposição: PL nO 4.828/98 Autor: Poder Executivo

Custódio Mattos
Jovair Arantes
Julio Semeghini
Luiz Piauhylino
Márcio Matos
Pedro Canedo
Xico Graziano
Zila Bezerra

Alex Canziani
Armando Abílio

Lúcia Vânia
Marisa Serrano

Paulo Mourão
Renildo Leal
Ricardo Izar

Ricarte de Freitas

Presidente: Dilceu Sperafico (PPB)
1° Vice~Presidente: Roberto Pessoa (PFL)
2° Vice~Presidente Padre Roque (PT)
3° Vice~Presidente: Odflio Balbinotti (PSDB)
Relator: Moacir Micheletto (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PSDB, PTB)

Euler Ribeiro
Gerson Gabrielli
Joaquim Francisco
Luis Barbosa
Marcondes Gadelha
Ursicino Queiroz

Albérico Filho
Benito Gama
Darcisio Perondi
Lamartine Posella
Leur Lomanto
Marçal Filho

Bloco (PFL, PST)

PMDB

PT

Aracely de Paula
Jorge Khoury

Osvaldo Coelho
Roberto Pessoa

Vilmar Rocha
Wilson Braga

Confúcio Moura
5 vagas

Carlos Batata
Carlos Dunga
José Carlos Elias
Odllio Balbinotli
Paulo Mourão
Saulo Pedrosa
Xico Graziano
1 vaga

Abelardo Lupion
Cleuber Carneiro
Marcondes Gadelha
Roberto Pessoa
Ronaldo Caiado
2 vagas

PFL

Antônio Jorge
Carlos Mosconi
Jovair Arantes

Nelson Marquezelli
Nilo Coelho

Sérgio Barros
2 vagas

Costa Ferreira
Gervásio Silva

Joaquim Francisco
Lael Varella
Paulo Braga

Pedro Fernandes
Reginaldo Germano

Jorge Bitlar
Luiz Sérgio
Pedro Eugênio

Dilceu Sperafico
José Linhares
Luiz Fernando

PPB

3 vagas

Dr. Benedito Dias
Hugo Biehl

1 vaga

Igor Avelino
Moacir Micheletto
Osvaldo Reis
Silas Brasileiro
Waldemir Moka
1 vaga

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Confúcio Moura
Edison Andrino

Freire Júnior
Marcelo Castro

2 vagas



PT

Adao Preito
Joao Grandao
Nilson Mourao
Padre Roque

PPB

Dilceu Sperafico
Hugo Biehl
Roberto Balestra

Bloco (PSB, PCdoB)

2 vagas

Bloco (PDT, PPS)

Alceu Collares
Clementino Coelho

Bloco (PL, PSL)

Paulo José Gouvêa

PHS

Luis Carlos Heinze (PPB)

Luiz Sérgio
3 vagas

Felter Junior
Nelson Meurer

1 vaga

2 vagas

Márcio Biltar
1 vaga

Eujácio Simões

1 vaga

Jairo Carneiro
José Rocha
Neuton Lima
Paulo Magalhaes
Sérgio Barcellos
1 vaga

Cezar Schirmer
Coriolano Sales
Lafre Rosado
Luiz Bit!encourt
Mauro Lopes
1 vaga

Joao Paulo
Orlando Fantazzini
Pedro Celso

Eni Voltolini
Gerson Peres
Marcus Vicente

2 vagas

Bloco (PFL, PST)

Antônio Carlos Konder Reis
Francistônio Pinto

Mauro Fecury
Osvaldo Coelho

Paulo Gouvêa
1 vaga

PMDB

Asdrúbal Bentes
Osvaldo Reis

4 vagas

PT

3 vagas

PPB
3 vagas

Bloco (PSB, PCdoB)

2 vagas

Secretária: Fátima Moreira
Local: Anexo 11- Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefone 3187060 Fax: 318-2140 Bloco (PDT, PPS)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER Á

PROPOSTA DE EMENDA Á CONSTITUiÇÃO
N° 598-A, DE 1998, QUE "ALTERA A
REDAÇÃO DAS LETRAS A, B, C E D
DO INCISO VI DO § 3° DO ART. 14

DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(IDADE MíNIMA PARA CARGO ELETIVO)

Presidente: Salvador Zimbaldi (PSDB)
1° Vice-Presidente: Mauro Lopes (PMDB)
2° Vice-Presidente: Orlando Fantazzini (PT)
3" Vice-Presidente: Eni Voltolini (PPB)
Relator: Paulo Magalhaes (PFL)

Titulares

Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: (61) 318-7058 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER Á

PROPOSTA DE EMENDA Á CONSTITUiÇÃO N°
550-A, DE 1997, DO SENHOR DEPUTADO

ANTÓNIO FEIJÃO E OUTROS, QUE "DÁ NOVA
REDAÇÃO AO ART. 40 DO ATO DAS
DISPOSIÇOES CONSTITUCIONAIS

TRANSITÓRIAS, ALTERA O
PRAZO DE VIGÊNCIA DA ZONA FRANCA

DE MANAUS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Proposiçao: PEC nO 598/98

Bloco (PSDB, PTB)

Autores: Paulo Lima
e Outros

Suplentes

Márcio Bitlar
1 vaga

Alceste Almeida

1 vaga

2 vagas

Bloco (PL, PSL)
Lincoln Portela

PV
1 vaga

Presidente Francisco Garcia (PFL)
1° Vice-Presidente Julio Semeghini (PSDB)
2° Vice-Presidente: Nilson Mourão (PT)
3° Vice-Presidente: João Tota (PPB)
Relator: Elcione Barbalho (PMDB)

Átila Lira
Bonifácio de Andrada
Edir Oliveira
Inaldo Leitao
Joao Almeida
Nelson Trad
Salvador Zimbaldi
Vicente Caropreso

Carlos Dunga
Félix Mendonça

Helenildo Ribeiro
Osmânio Pereira

Rommel Feijó
Sérgio Reis

Zulaiê Cobra
1 vaga

Proposiçao: PEC nO 550/97 Autores: Antonio Feijao
e Outros



Titulares

Antonio Feijão
Haroldo Bezerra
Josué Bengtson
Julio Semeghini
Léo Alcântara
Saulo Coelho
Silas Câmara
Vicente Arruda

Bloco (PSDB, PTB)

Suplentes

IIdefonço Cordeiro
Odílio Baldinotti

Pedro Canedo
Sérgio Carvalho

Sérgio Reis
Zila Bezerra

2 vagas

COMISSÃO CONSELHO

CONSELHO DE ÉTICA E
DECORO PARLAMENTAR DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Presidente: José Thomaz Nonõ (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFL, PST)

Atila Lins
Euler Ribeiro
Francisco Garcia
Francisco Rodrigues
Pauderney Avelino
1 vaga

Asdrúbal Bentes
Confúcio Moura
Elcione Barbalho
Igor Avelino
Jurandil Juarez
Marinha Raupp

Luciano Zica
Marcos Afonso
Nilson Mourão

Dr. Benedito Dias
João Tota
Luiz Fernando

Bloco (PFL, PST)

PMDB

PT

PPB

Deusdeth Pantoja
Luciano Castro

Mauro Fecury
Salomão Cruz

Sérgio Barcellos
1 vaga

Damião Feliciano
5 vagas

Orlando Fantazzini
2 vagas

Almir Sá
Jair Bolsonaro

1 vaga

José Thomaz Nonõ
Moroni Torgan
1 vaga

Bonifácio de Andrada
Marisa Serrano
Vicente Arruda

Barbosa Neto
Osmar Serraglio

Orlando Fantazzini
Waldir Pires

Romel Anizio

Ricardo Izar

Oscar Andrade

PSDB

PMDB

PT

PPB

PTB

Bloco (PDT, PPS)

Corauci Sobrinho
lédio Rosa

Robson Tuma

Carlos Batata
Vicente Caropreso

Xico Graziano

Lalre Rosado
Osmar Terra

Iara Bernardi
Marcos Rolim

João Tota

Nelson Trad

Lincoln Porlela

Secretário: Francisco Lopes
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7066 Fax: 318-2140

Agnelo Queiroz
Vanessa Grazziotin

Airton Cascavel
Eurlpedes Miranda

Raimundo Santos

Luis Barbosa (PFL)

Bloco (PSB, PCdoB)

Bloco (PDT, PPS)

Bloco (PL, PSL)

PHS

2 vagas

Giovanni Queiroz
1 vaga

Robério AraLljo

1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)
José Antonio Almeida Vanessa Grazziotin

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

PMDB
2 vagas



PSDB

Bonifácio de Andrada
Zenaldo Coutinho

PT

1 vaga

PPB

Ibrahim Abi-Ackel

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

De Velasco

PPS

Ricardo Ferraço

PV

Fernando Gabeira (PT)

PDT

Pompeo de Mattos

Secretário (a): Erles Janner Costa Gorini
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7063/318-2140

GRUPO DE TRABALHO PARA ANALISAR
AS PROPOSIÇOES EM TRAMITAÇÃO

NA CÂMARA DOS DEPUTADOS
QUE DISPOEM SOBRE IMUNIDADE

PARLAMENTAR E, SE FOR O CASO,
OFERECER SUGESTOES ALTERNATIVAS

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Suplenles

Secretária: Liliane
Local: Ala C, Sala T 04, Anexo 11
Telefone: 318-7592/318-7596

Proposição:
Coordenador: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

Titulares

PPB

Ibrahim Abi-Ackel

PFL

Jaime Martins

PSDB

Antonio Carlos Pannunzio
Bonifácio de Andrada

PMDB

Cezar Schirmer

PT

Jaques Wagner

PTB

Luiz Antonio Fleury

Bloco (pSB, PCdoB)

José Antonio Almeida

Bispo Rodrigues

Autor: Presidente

Suplentes

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 AÇOES
Presidente Henrique Eduardo Alves (PMDB) (Licenciado)
1° Vice-Presidente: João Caldas (PL)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Mário Negromonte (PPB)
Relator Marcondes Gadelha (PFL)

Titulares

Albérico Filho (PMDB)
Almeida de Jesus (PL)
Antônio Jorge (PTB)
Aroldo Cedraz (PFL)
Augusto Franco (PSDB)
Avenzoar Arruda (PT)
B. Sá (PSDB)
Carlos Alberto Rosado (PFl)
Cesar Bandeira (PFL)
Ciro Nogueira (PFl)
Clementino Coelho (PPS)
Cleonilncio Fonseca (PPB)
Cleuber Carneiro (PFL)
Coriolano Sales (PMDB)
Damião Feliciano (PMDB)
Darci Coeltlo (PFL)
Djalma Paes (PSB)
Edmar Moreira (PPB)
Eduardo Jorge (PT) (Licenciado)
Félix Mendonça (PTB)
Fernando Ferro (PT)
Fernando Gabeira (PT)
Gonzaga Patriota (PSB)
Haroldo Lima (PCdoB)
Henrique Eduardo Alves (PMDB)
Herculano Angllinetti (PPB)
Iberê Ferreira (PTB)
Inácio Arruda (PCdoB)
João Caldas (PL)
João Leão (PPB)
Joel de Hollanda (PFL)
Jorge Alberto (PMDB)
Jorge Khollry (PFL)
José Linhares (PPB)
José Pimentel (PT)
José Rocha (PFL)



José Thomaz Nonó (PFL)
Laire Rosado (PMDB)
Lavoisier Maia (PFL)
Luiz Dantas (PTB)
Manoel Salviano (PSDB)
Marcelo Teixeira (PMDB)
Marcondes Gadelha (PFL)
Marcos de Jesus (PL)
Maria Abadia (PSDB)
Maria do Carmo Lara (PT)
Mário Negromonte (PPB)
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 (PT)
Philemon Rodrigues (PL) (Licenciado)

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 (PL)
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)
8 vagas

Secretária Maria de Fátima Moreira
Local Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7060



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTHO DE DOCUMENTAÇAO E INFm~MAçAO

COORDENAÇAO DE l'lJnLICAÇOES

TíTULOS PUBLICADOS - 2001/2002

EXTINÇAO DA SUDENE E DA SUDAM E A
CRIAÇAO DA ADENE E DA ADA

R$ 3,30

CONSTITUIÇÁO DA REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL ('1988) (18. ed.)

(~.t,

C;ONGTITUlÇh.O
l!)O~1

R$ 10,00

HOMENAGEM AOS 68 ANOS DE FUNDAÇAO DE
GOIÁNIA, CAPITAL DE GalÃs

R$ 2,20

AREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE
JERICOACOARA, ESTADO DO CEARÁ

ISBN 8S736SnO li

CODIGO CIVIL: LEI N. 10.406, DE 2002

R$ 10,00

RELATÓRIO FINAL 2001 : UMA PORTA ABERTA
PARA A GIUAUANIA

lU tAI'(jftlt.~ n"',<\l

"'"./l.i/

R$1,10

i ocals de vendi\: Mldl<i Llvrana. ['ti. Pnnclpal () Anexo IV da Cicunara elos [)('PUt;'l(JOS Telefones: (ô'f) 3HJb477//:.'Tt
infonnaçoes CoordeJ[)açâo de F'ublicaçôes Teletone: (H1) 318G8G4 [·m;lll· puolicacoeSceIJi@camara.\jov.tlf



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CI::NTHO DE DOCUME:NTAÇ/l.O E INFOHMAÇAo

COUt{lJt:N.ll,yÃU LH: l'UljLll;fl,l;()E:~

TíTULOS PUBLICADOS - 200112002

CARTILHA SOBRE A COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE

ISUN W)/11i5 1989

R$ 2.20

CÓOIGO DE ETlCA E DECORO PARLAMENTAR
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

ISBN 85·nflf) 179-2

R$ 2.20

HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL PELA
~IMINAÇÃODA VIOLÊNCIA CONTRA MULHER

ISBN 85 nG5190 3

R$ 2,20

SEMINÃRIO DEMOCRACIA E SOBERANIA
POPULAR

~ ..'~'

:.~'.~","'..','.,.,',"',',;"".'., •. !.J, .•,'.",.'.'
", '.: .., , .
, .. \ . "',' "

E'~
,ISBN 8573/55'.9/0

R$ 4.40

POLiTICA COMERCIAI, EXTERNA E POUTlCAS
DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA

I~;BN 85·n651B6 fl

R$ 2.20

CONHEÇA A COMUNIDADE VIRTUAL DO PODER
LEGISLATIVO

R$ 2,20

LocaiS ,Ie venda: MJ(jja Livraml Ed. PnnCJpal e Anexo IV ela CiÍlnara cios Deputados Telefones: {51) :~18·64I7!7271

!ntorrnaçoes Coordenaçào de Publicaçóes Telefone: (fl1) 31 g·fj8b4. c-mall PlJblicac()es.cedi@C<"~1aragovbl



SENADO
FEDERAL

SECRETARIA
ESPECIAL
DE EDITORAÇÃO
E PUBLICf\ÇOE S

EDiÇÃO DE HOJE: 478 PÁGINAS


